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Examen VMBO-KB

2021
tijdvak 1
maandag 31 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 41 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 Gelin Kayası Köylülerin Başına Dert Oldu
2p

1

Geef van elke bewering over 'Gelin Kayası' aan of die volgens alinea 2
juist of onjuist is.
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage.
1 Er is een nieuw plan met betrekking tot 'Gelin Kayası'.
2 'Gelin Kayası' is een toeristische bezienswaardigheid.
3 De dorpelingen zijn blij met de bezoekers van 'Gelin Kayası'.
4 'Gelin Kayası' staat op een steile helling.

1p

2

Waarom is 'Gelin Kayası' plotseling een probleem geworden?
Het is een plek geworden waar
A geliefden uit de omgeving elkaar ontmoeten.
B hangjongeren veel lawaai maken.
C sommige bezoekers hun afval achterlaten.

1p

3

Wie deed de uitspraak: "De plek van 'Gelin Kayası' moet veiliger worden
voor de bezoekers?"
A Kamile Taşhan
B İsmail Akgün
C Cengiz Tuncay

1p

4

Wat past er op de open plek bij
A ekonomik
B kültürel
C manevi
D sosyal

1p

5

Bij welke alinea hoort het kopje 'Verilen Sözler Tutulmadı'?
A bij alinea 2
B bij alinea 3
C bij alinea 4

1p

6

Welk kopje past bij alinea 5?
A Gelin Kayası Efsanesi Nedir
B Gelin Kayası Hakkındaki Gerçekler
C Gelin Kayası Nasıl Bulundu
D Gelin Kayası Önce Umut Sonra Bela Oldu
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Tekst 2 Keçiler
1p

7

Parçaya göre keçiler fotoğrafları nasıl ayırt ederler?
A dokunarak
B seyrederek
C yalayarak

1p

8

Neşeli fotoğraflar keçilerin sağ tarafına konulduğunda, keçiler neden daha
uzun süre durmaktadırlar?
A keçiler, bilgileri beyinlerinin tek tarafıyla algılayabildikleri için
B keçiler, fotoğraftaki insanların gerçek olduğunu sandıkları için
C keçiler, kızgın yüzlü insanları tanıyamadıkları için

1p

9

Welke twee andere dieren zijn net als geiten gevoelig voor menselijke
gezichtsuitdrukkingen?
Schrijf de namen van deze dieren op in de uitwerkbijlage.

1p

10

Parçada, yapılan araştırmanın hayvanların hassasiyeti konusunda
insanların düşüncesini etkileyeceği belirtiliyor. Yapılan bu araştırma başka
hangi çalışmalarda yararlı olabilir?
hayvanların
A korunmasıyla ilgili çalışmalarda
B refahıyla ilgili çalışmalarda
C taklitçiliğiyle ilgili çalışmalarda
D yaşam alanlarıyla ilgili çalışmalarda

Tekst 3 Ofis Çalışanları
1p

11

Wat past er op de open plek bij
A çalışma
B iletişim
C sağlık
D sosyal

2p

12

Volgens alinea's 3 en 4 zijn medewerkers in open kantoorruimtes actiever
dan in gesloten kantoorruimtes. Er worden nog een aantal andere
voordelen van open kantoorruimtes genoemd in de tekst.
 Schrijf twee van deze voordelen op in de uitwerkbijlage.
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1p

13

Araştırma sonuçlarını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?
A asansörün ve merdivenin yeri
B insanların birbirleriyle olan iletişimi
C insanların ruh hali ve düşünceleri
D ofis masa ve sandalyelerinin düzeni

Tekst 4 Kültüre Göre Tatlar
1p

14

Wat past er op de open plek bij
A bıkkınlık
B hoşlanma
C özlem
D tiksinti

1p

15

Volgens de schrijver van de tekst is verschil in smaakbeleving 'normaal'
(alinea 2).
Op welke bewering baseert hij deze uitspraak?
A Mensen eten voornamelijk wat in eigen land verbouwd wordt.
B Mensen hebben allemaal hun eigen smaakbeleving.
C Mensen leren van hun omgeving wat goed is om te eten.
D Mensen zijn niet gewend aan het eten dat in andere landen wordt
gegeten.

1p

16

Wat is voor Chinezen bepalend of iets eetbaar is volgens alinea 3?
A de geur van het eten
B de manier van bereiding
C het gebruik van specerijen
D het gevoel in de mond

1p

17

Mensen die voedsel eten dat onaantrekkelijk is, worden als
vreemdelingen gezien. Lucy Long heeft over hen een andere mening.
Welke mening is dat?
Lucy Long beschouwt ze als mensen
A die bereid zijn van alles te proeven.
B die een andere smaak hebben.
C die gevaarlijk kunnen zijn.
D die vijandige bedoelingen hebben.

2p

18

In alinea 5 worden vijf redenen genoemd waarmee wetenschappers
verklaren waarom we een bittere smaak lekker vinden.
 Schrijf drie van die redenen op in de uitwerkbijlage.
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Tekst 5 Renklerin Anlamları
2p

19

Waar staan de verschillende kleuren voor?
Schrijf in de uitwerkbijlage achter elke kleur waar die voor staat.
Kies uit de volgende mogelijkheden:
a mobiliteit
b productiviteit
c iets van korte duur
d uithoudingsvermogen

1p

20

Parçaya göre sağlığı etkileyen iki renk aşağıdakilerden hangisidir?
A kahverengi ve mavi
B lacivert ve pembe
C sarı ve lacivert
D yeşil ve turuncu

Tekst 6 Hızlı Dil Öğrenmenin Yolları
1p

21

Yabancı dil öğrenirken aşağıdakilerden hangisi uzun sürer?
A deyimleri öğrenip kullanmak
B edebi eserleri okuyup anlamak
C resmi sözcükleri öğrenmek
D teknik sözcükleri öğrenmek

1p

22

Üçüncü paragrafın fonksiyonu nedir?
A örnekleme
B özetleme
C uyarıda bulunma
D zıtlık belirtme

1p

23

Aşağıdakilerden hangisi dördüncü paragrafta yer alan 'kafada ampul
yanan an' deyimine bir örnektir?
A öğrenilen dilde birdenbire bildiğini unutmak
B öğrenilen dilde kendini birdenbire ifade edebilmek
C öğrenilen dilin gramer kurallarında zorlanmak
D öğrenilen dilin yazım kurallarını kolay bulmak
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1p

24

Wat past er op de open plek bij
A benzer
B farklı
C geleneksel
D tartışmalı

24

in alinea 5?

1p

25

Yedinci paragrafa göre dilbilimcilerin başlangıç seviyesinde yabancı dil
öğrenen kişilere tavsiyesi nedir?
A aksanı kafaya takmadan konuşmaya çalışmak
B dilbilgisi kurallarına önem vermeden konuşmak
C kelime hazinesini tekrar yoluyla geliştirmek
D uzun cümleler kurmaktan kaçınmak

2p

26

Geef aan bij welke alinea welk tussenkopje hoort.
 Schrijf achter elk tussenkopje het alineanummer op in de
uitwerkbijlage.

Tekst 7 Torosların Sesi
1p

27

Wat wordt er gezegd over de 78-jarige Emin Kök als het gaat om het
instrument 'ıklığ'?
A Hij is de eerste bespeler.
B Hij is de ontwerper.
C Hij is een levende legende.

2p

28

Himmet Cansız geeft drie kenmerken van de laatste generatie
volkskunstenaars.
 Schrijf deze kenmerken op in de uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

29

Wat is het doel van het concert?
bewustzijn creëren bij de nieuwe generatie
een geldbedrag ophalen voor slechtzienden
prijs uitreiken aan de volksmuzikanten

A
B
C
1p

30

KB-0101-a-o

Wat past er op de open plek bij
A azınlıkta
B dağınık
C geçici
D sakin
E yoğun
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Tekst 8 "Sevildiğim Kadar Seviyorum Herkesi!"
1p

31

Welke twee levenslessen heeft Uslu in haar vak vooral geleerd en leert zij
nog steeds?
Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage.

1p

32

Ece Uslu'nun mesleğinde zor bulduğu şey nedir?
A bazı akşamları geç saatlere kadar çalışmak
B canlandırdığı karakterlerin dünyasıyla özdeşleşmek
C canlandırması gereken karakteri anlamak
D evinden ve sevdiklerinden uzakta kalmak

1p

33

Ece Uslu'ya göre televizyon dizisinin başarılı olmasında en önemli payı
olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A başrol oyuncusu
B dizi yönetmeni
C senaryo yazarı
D televizyon kanalı sahibi

1p

34

Ece Uslu enerjisini nereden alıyor?
ailesinden
işinden
sessizlikten
sevgiden

A
B
C
D
1p

35

Aşkın tanımı Ece Uslu'ya göre neye dayanmaktadır?
A kişinin azmine
B kişinin deneyimlerine
C kişinin duygularına
D kişinin düşüncelerine

Tekst 9 Yılkı Atları
1p

36

Eynif'in yılkı atları aşağıdakilerden hangisine konu olacaktır?
A bilgilendirici bir programa
B fotoğraf albümüne
C reklam filmine
D seyahat kitabına

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

37

1p

38

Ali Turan Görgü, yılkı atları hakkında ne söylüyor?
A yılkı atlarının araştırmacılar tarafından bir buçuk yıl gözlemlendiğini
B yılkı atlarının ilginç biyolojik ve sosyal özelliklere sahip olduğunu
C yılkı atlarının özgün bir hayat tarzının ve kurallarının olduğunu
D yılkı atlarının zamanlarını uygun bitki örtüsü arayarak geçirdiğini
'Idık' veya 'idük' kelimesi kime veya neye atıfta bulunmaktadır?
eski Türklere
hızlı savaş atlarına
hür bırakılan atlara
modern Türklere

A
B
C
D
1p

39

Tolga Özgüven yılkı atları hakkında ne söylüyor?
Ormanalı gençlerin yılkı atlarını
A askerden gelirken yanlarında getirdiklerini
B kendi işlerinde çalıştırdıklarını
C padişahtan hediye olarak aldıklarını
D savaştan sonra evcilleştirdiklerini

Tekst 10 Frizbi (Frisbee)
1p

40

Je wilt met een groep vrienden frisbee spelen, maar niemand wil
scheidsrechter zijn. Je vraagt je af of het spel dan door mag gaan.
 Bij welk nummer van de spelregels wordt daarop antwoord gegeven?
Schrijf het nummer van de spelregel waarin dat staat op in de
uitwerkbijlage.

Tekst 11 Son Yılların En İyi 4 Bilimkurgu Filmi
1p

41

Je vriend/vriendin houdt van horrorfilms, net als jij.
 Naar welke film uit de tekst kunnen jullie gaan kijken?
Schrijf de titel van die film op in de uitwerkbijlage.

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.
KB-0101-a-o
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Tekst 1
Gelin Kayası Köylülerin Başına Dert Oldu

(1) Giresun'da efsaneleriyle adından söz ettiren ve görünüşüyle yerli ve yabancı
turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası, köy halkının başına dert oldu. İşte
nedeni...
(2) .......................
Giresun Mesudiye köyünün Taşhan mahallesinde bulunan iki dev kayanın, dik bir
yamaçtaki fizik kurallarına aykırı duruşu ve halk arasında dolaşan efsaneler
yüzünden son yıllarda turistlerin ilgi odağı haline gelen Gelin Kayası, şimdilerde
köy halkı için adeta hayal kırıklığı oldu. İlk zamanlarda turizme kazandırılması
köylüler için umut olan Gelin Kayası'nın, şimdilerde ise beklenenin aksine hiçbir
çevre düzenlemesi bulunmayan, gelip giden bazı ziyaretçilerin çöplerini bıraktığı
bir yer haline geldiği ileri sürüldü.
(3) .......................
Gelin Kayası'nın sınırları içerisinde yer aldığı Mesudiye köyü sakinlerinden
Kamile Taşhan, "Burası benim arazimin üzerinde bulunan bir yerdi. Dönemin
valisi burayı turizme kazandırmak için bizlerden müsaade istedi; biz de verdik.
Ancak hiçbir şey yapılmadı. Öylece kaldı. Fakat ziyaretçiler her geçen gün
artmaya devam etti. Gelin Kayası'nın ilgi görmesinden memnunuz. Ancak bazı
ziyaretçiler gelip burada alkol alıp silahla ateş ediyorlar. Giderken arkalarında
çöplerini, alkol şişelerini bırakıyorlar. Silah ve alkol kullanımı yüzünden kapıya
dahi çıkamaz hale geldik." dedi. Gelin Kayası'nın başlarına dert olduğunu anlatan
İsmail Akgün ise "Gelen ziyaretçilerden tek isteğimiz, getirdikleri çöplerini burada
bırakmamalarıdır." şeklinde konuştu.
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(4) .......................
Artık topluma mal olmuş, turizm değeri bulunan bir yere devletin sahip
çıkması gerektiğini ifade eden Cengiz Tuncay da "Biz 'burası ziyaret
edilmesin' demiyoruz. Sadece buranın ziyaretler için daha güvenli hale
getirilmesini bekliyoruz. Devletin kolluk kuvvetlerinin daha çok kontrol
altında tutmasını bekliyoruz. Şu anda buranın köylüye faydasından çok
zararı var. Güzel bir çevre düzenlemesiyle, hatta 'yap-işlet-devret'
modeliyle etrafına çay bahçeleri, büfeler konularak yöre halkına da
4 katkı sağlayan bir yer haline getirilebilir. Bizim beklentimiz budur."
ifadelerini kullandı.
(5) .......................
Halk tarafından anlatılan efsanenin birine göre, güzeller güzeli genç bir
kız, sevmediği bir erkek ile görücü usulü evlendirilmek isteniyormuş. Anne
ve babasına karşı çok saygılı olan iyi kalpli kız, buna itiraz edebilecek
durumda değilmiş. İçten içe köyün başka bir delikanlısı ile hayatını
birleştirmek, onunla evlenmek istiyormuş. Ama bunu ailesi ile
paylaşmaktan çekiniyormuş, biraz da babasından korkuyormuş.
Tanımadığı, sevmediği bir erkeğe verilmesine engel olamamış. Düğün
tarihi gelmiş çatmış ve nihayet koca evine gelin olarak yolcu edilmiş. Gelin
alayı önünde giden at üzerinde götürülürken içinden Allah'a dua edip
yalvarmış, "Allah'ım, beni istemediğim koca eline düşürme; taş et,
dondur." demiş. İyi kalpli gelinin duası kabul olmuş ve gelin alayının
önünde, at üstünde taş oluvermiş. Gelin Kayası bir taraftan bakıldığında
yüz silueti ve at üzerinde duruşu, bir başka taraftan bakıldığında ise
gelinlik görünüşüyle dikkat çekiyor.
bron: sozcu.com.tr
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Tekst 2
Keçiler

(1) Bilim insanları, keçilerin yüzünde mutluluk ifadesi olan insanlara daha
çok yakınlık duyduğunu ortaya koydu. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya
göre, insanların ruhsal durumunu anlayabilen hayvan türlerinin sayısı da
düşündüğümüzden çok daha fazla. Queen Mary Üniversitesi'nden
araştırmacılar, Kent şehrindeki bir barınakta bulunan keçiler üzerinde
deney yaptı. Ekip, keçilere aynı kişinin bir kızgın ifadeli bir de neşeli ifadeli
iki fotoğrafını gösterdi.
(2) Siyah beyaz birkaç çift fotoğraf, deney alanındaki duvara, birbirine
yaklaşık 1,5 metre uzaklıkta asıldı, ardından keçiler etrafa salındı.
Araştırmacılar, keçilerin ilk olarak gülümseyen yüzlerin olduğu fotoğrafa
yönelerek onlarla daha çok etkileşim kurduğunu gözlemledi. Keçilerin,
fotoğraflara bakarak mutlu suratın önünde daha fazla zaman geçirdiği
görüldü. Bu durum sadece mutlu insan fotoğrafı sağ tarafa, diğeri de sola
konduğunda geçerliydi. Mutlu yüz görseli solda olduğunda, keçilerin iki
fotoğrafa olan ilgisinde büyük bir değişiklik olmadı.
(3) Araştırmacılar bunu, keçilerin bilgiyi süzmek için beynin sadece bir
kısmını kullanıyor olmasıyla açıklıyor. Bu, birçok hayvan için de geçerli.
Beynin sol kısmının olumlu duyguları değerlendiriyor olması ya da beynin
sağ tarafının öfkeli yüzlerden kaçınmada rol oynaması da, olası nedenler
arasında. Open Science bilim dergisinde yayımlanan bu araştırma, köpek
ya da at gibi insan canlısı hayvanların yanında, keçiler gibi gıda üretimi
için ehlileştirilen hayvanların da insanların yüz ifadelerinin şifrelerini
çözebileceğini gösteriyor. Çiftlik hayvanlarının duyarlılığıyla ilgili algıları
değiştirebilecek bu araştırmanın, hayvanların korunmasına yönelik
çalışmalarda da etkili olacağı düşünülüyor.
bron: bbc.com

KB-0101-a-b

4 / 19

lees verder ►►►

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

Pagina: 14

Tekst 3
Ofis Çalışanları

(1) Masalar arasında paravanla bölünmüş kişisel alanların olmadığı açık ofislerde
çalışan kişilerin, küçük odalarda ya da özel bürolarda çalışanlardan daha aktif ve
daha az stresli olduğu belirlendi.
(2) BBC'nin haberine göre, ABD'de yürütülen bir çalışmada Arizona
Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı kamu binalarındaki açık ofislerde çalışan
231 kişinin hareketlerini ve kalp atış hızını, göğüslerine taktıkları sensörler ile üç
gün boyunca takip etti. Bu çalışmanın sonuçları Occupational & Environmental
Medicine dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, katılımcıların hareket ve stres
seviyelerini inceledi ve küçük odalarda çalışanların diğer çalışanlara nazaran
daha hareketsiz kalma eğiliminde olduklarını fark etti. Bunun da kalp
rahatsızlıkları gibi çeşitli 11 sorunlarını, bıkkınlık ve düşük bir ruh halini
beraberinde getirdiğini ortaya koydu.
(3) Araştırmacılar, açık ofislerde çalışanların fiziksel aktivitesinin, özel bürolarda
çalışanlardan yüzde 32, küçük odalarda çalışanlardan yüzde 20 daha fazla
olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, çalışma saatlerinde daha az aktif olmanın
stres duygusuyla da bağlantılı olduğunu kaydetti. Açık ofislerde daha aktif
çalışanlar, ofis dışında daha az stres yaşarken daha az aktif olanların ise daha
çok stresli olduğu ortaya çıktı.
(4) Çalışmada ayrıca, açık ofis uygulamasının, daha iyi iletişim, daha samimi
görüşmeler ve meslektaşların artan farkındalığı gibi diğer yararlarının da
olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Araştırmacılar, paravanla ayrılmış
kişisel alanlara yer verilmeyen açık ofiste çalışanların daha aktif olmasının,
sıklıkla masalarından kalkarak efor sarf etmelerinden kaynaklanıyor olabileceği
yorumunu yaptı. Sonuçlarda asansörün ve merdivenin yerinin de belirleyici
faktörler olabileceğinin altı çizildi.
bron: aa.com.tr
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Tekst 4
Kültüre Göre Tatlar
(1) Her kültürün yemekleri, sevdiği tatlar farklıdır. Bazılarına lezzetli gelen
bir yemek, bazıları için tiksindirici olabiliyor. Şanghay'a turist olarak
gittiğimde kaldığım sokağın başındaki bir dükkandan hep pis bir koku
geliyordu. Sonunda kaynağını keşfetmiş, et, sebze ve ekşitilmiş süt
karışımı içinde aylarca mayalanmaya bırakılan bir soya fasulyesi
peynirinin bu kokuyu yaydığını fark etmiştim. Batılılar için böylesi bir
yiyeceği ağza yaklaştırmak bile mümkün değil. Ama bu dükkanın müşterisi
hiç eksik olmuyordu. Ve daha sonra öğrendim ki Çinliler de peynire karşı
aynı 14 duygusunu yaşıyormuş.
Bugünlerde Çin'de süt ürünlerine ilgi artıyor olsa da, sütün kesilmesini
sağlayıp sonra içine tuz ve ekstra bakteri katarak peynire dönüştürmek
hâlâ anlamsız geliyor onlara. Çedar gibi hafif peynirleri bile yenebilir
görmüyorlar.
Bölgesel Farklılıklar
(2) Neyin lezzetli, neyin iğrenç tada
sahip olduğu konusundaki görüş
ayrılıkları farklı kültürlere özgü
yiyecekler karşılaştırıldığında hep
gündeme geliyor. Örneğin işkembe
çorbası bazı ülkelerde yaygın
tüketilirken bazılarında pis kokulu,
lastik çiğniyormuş hissi veren
yenilmez bir şey olarak görülüyor.
Bir bakıma bu zıtlıklar normal. Neyin yenmesi, nelerden kaçınılması
gerektiğini çevremizden öğreniyoruz ve bunlar bölgelere göre farklılık
gösteriyor. Ama yine de tatların, öğrenmeye bağlı olarak, göreceli
algılandığını her fark edişimizde şaşkınlık duymaya devam ediyoruz.
Tat Alışkanlıkları
(3) Farklı kültürlerin damak tatları arasındaki farklılıkları karakterize etmek
için beslenme uzmanları baharatları devreye sokuyor. Örneğin domates,
sarımsak, keklik otu ve zeytinyağı karışımı İtalyan mutfağını hatırlatır.
Soya sosu, pirinç şarabı ve zencefil Çin mutfağına atfedilir. Fakat bunlar
genel kategorilerdir; insanların hangi tatlara alışkın olduklarını gösterir,
neyi yenilir ya da yenilmez bulduklarını değil.
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Çin mutfağı ile ilgili kitapları olan Fuchsia Dunlop'a göre, yeni şeyler
denemeye açık Batılılar için bile bu mutfağın büyük bir kısmı cazip
gelmeyecektir. Örneğin kaz bağırsağı ve deniz hıyarı, tadı tuzu olmayan
lastik gibi bir şeydir. Oysa deniz hıyarının tanesi 100 dolara satılır ve
bunun nedenlerinden biri de insanların onu sevmesidir. Tadı olmasa da
ağızda yarattığı his önemlidir Çinliler için. Başka dillerde 'lastik gibi' ya da
'jelatin gibi' kelimeleriyle ifade edilen hisler için Çincede çok sayıda farklı
kelime vardır.
Yenilmez mi, Nahoş mu?
(4) Tatlarla ilgili algıların aslında hafife alınamayacak yönleri de var.
İnsanların 'yenilmez' ve 'nahoş yiyecekler' ayrımına göre başka insanları
değerlendirmesi söz konusudur. Yemek kültürlerini inceleyen Lucy Long
bu konuda şunları söylüyor: "Yenilmez diye düşünülen bir yiyeceği yiyen
kişi 'yabancı', hatta 'tehlikeli' olarak algılanır ve bizden biri olarak
görülmez; oysa bence nahoş şeyleri yiyen insanlar farklı damak tadına
sahip kişilerdir." Sevdiğimiz birçok tadın aslında doğal olmadığı gerçeğini
dikkate alarak bu uçurum kapatılabilir belki. Örneğin insanda acı tat
algısının zehirli şeyleri yemesini önlemek için geliştiği sanılıyor. Bebeklikte
tatlı tatlar tercih edilir ve acıya karşı olumsuz tepki verilir. Fakat daha
sonra çoğu insan acı kahve içmeye, acı çikolata yemeye alışır.
Heyecan Arayışı
(5) Bazı biyologlar acı tat sevgimizin heyecan, yenilik ve hatta tehlike ve
macera arayışından kaynaklandığına inanıyor. Bazı psikologlar ise bunu
'zararsız mazoşizme' bağlıyor. Acı biber yemek, acıklı filmler izlemek gibi
şeyler vücudumuzda 'tehlikedeymiş' hissi yaratıyor, ama bunun zararsız
olduğunu bilmek ayrı bir tat veriyor. Çoğu turist gezdiği ülkelerin
yemeklerini de tadar elbette. Ama gelecekte sadece aşırı tatlara yönelik
bir turizm söz konusu olabilir mi? Belki de bize tuhaf gelen bir yemeği
birkaç kez üst üste yediğimizde onu normal görmeye başlayabilir, hatta
sevebiliriz. Bizim ağzımıza bile sürmeyeceğimiz bir yemeği bir başkasının
iştahla yemesini seyrederken insandaki damak tadının aslında ne kadar
'biçimlendirilebilir bir şey' olduğunu düşünmek gerekiyor belki.
bron: bbc.com
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Tekst 5
Renklerin Anlamları
Renkler insanları sağlık, yaşam,
alışveriş, zihinsel ve fiziksel performans
gibi konularda etkilemektedir.
Renklerin insan üzerindeki etkileri
nedeniyle gerek giysi seçiminde gerekse
yaşadığımız mekanları boyarken renk
seçimine dikkat etmek gerekir. Örneğin;
yatak odası pembe, yemek odası ise
yeşil renk olabilir. İş toplantısına
giderken lacivert ve mavi renk giymek
daha uygun olacaktır.
Sarı
Sarı; zeka, incelik ve pratiklikle ilgilidir. Toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı
yansıtan bir anlamı vardır. Geçiciliğin ve dikkati çekiciliğin ifadesidir. O yüzden
taksiler sarıdır; dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin diye. Araba kiralama
şirketleri de logolarında sarıyı kullanırlar. Ayrıca bu yüzden dünyada hiçbir
banka, ambleminde sarıyı kullanmaz. Paranın geçici değil, kalıcı olmasını
isterler.
Yeşil
Yeşil; ahenk, huzur, uyum ve anlayış ile ilişkilendirilir. Güven verir. O yüzden
bankaların logolarında en çok tercih ettikleri iki renkten biridir. Yatak odası için de
rahatlatıcı bir renktir. Batıda büyük otellerin mutfaklarında duvar renginin,
aşçıların yeniliklerini arttırmak için yeşile boyandığı söylenir. Yaratıcılığı körükler,
rahatlatıcı özelliği nedeniyle büyük lokanta ve mutfaklarda kullanılır. Hastaneler
de logo ve iç dizaynlarında yeşili tercih eder. Doğanın ve baharın rengidir,
insanlar üzerindeki etkisi tartışılmazdır. Yeşil alanlarda insanların daha az mide
rahatsızlığı çektiği saptanmıştır.
Lacivert
Lacivert; açıklığı ve netliği simgeler. Sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği temsil
eder. İş adamlarının ve firmaların sıkça tercih ettiği bir renktir. Özellikle önemli iş
görüşmelerinde tavsiye edilen bir renk tonudur. Lacivert giyen kişiler kendilerini
çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederler. Ayrıca bu yüzden dünyadaki
firmaların birçoğu logolarında lacivert rengi kullanır. İnsanların üzerinde başarılı
ve güçlü imajı bırakır.
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Kahverengi
Gerçekçiliğin, plan ve sistemin rengidir. İnsanlar üzerinde canlılık, hareketlilik
etkisi bırakır. Yapılan bir deneyde, bir müzede fon kahverengiye
döndürüldüğünde ziyaretçiler daha çok yeri daha az zamanda gezmişler.
Kahverengi, toprağın rengidir, insanların hareketlerini hızlandırır.
Kahverengi ağırlıklı olan yerlerde uzun süre oturmak güçtür. Hareketliliği
arttırdığı için özellikle fast-food restoranlarda bu renk fazla kullanılır. Dikkat
ederseniz dünyadaki fast-food restoranlarının hepsinin sandalyeleri ve masaları
kahverengi, duvar boyaları ise kahverengi-şampanya-pembe karışımıdır. Hiçbir
fast-food restoranının duvarını beyaz göremezsiniz.
Turuncu
Turuncu, saf halinin yanı sıra açık tonlarıyla ve gölgeli tonlarıyla da sevilir. Ayrıca
olgunluğu ve durağanlığıyla kırmızıdan daha az iddialıdır ve daha çok tercih
edilir.Turuncu, güç ve dayanıklılığın rengidir. Ayrıca sıcaklığı, ateşi ve telaşı
simgeler. Neşenin ve bilgeliğin de sembolü olan turuncunun, insanlardaki
sosyalleşme duygularını faaliyete geçirdiğini ifade eden uzmanlar, bu rengin aşırı
kullanımının sinir sistemini olumsuz yönde etkilediğini vurguluyorlar.
bron: haberturk.com
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Tekst 6
Hızlı Dil Öğrenmenin Yolları

(1) Yurtdışında hayalinizdeki bir işe başvurmak istiyorsunuz. Ama bir
sorun var. Yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Siz ise bilmiyorsunuz ve fazla
zamanınız da yok. İmkansızmış gibi gelebilir ama dil uzmanlarına göre,
birkaç hafta içinde bir dilde basit iletişim kurmayı, birkaç ayda ise o dili
ayrıntılı bir şekilde öğrenmeyi başarabilirsiniz. O dilde edebiyat eserlerini
okuyup anlayacak kadar öğrenmek daha uzun bir zaman gerektirir elbette.
Fakat ister diplomatik serviste olsun ister bilgisayar programcılığında,
kendi ihtiyaçlarınıza uygun kelime ve deyimleri ya da teknik dili hızlı
yoldan öğrenmeniz mümkündür.
(2) Bazen iş gereği sık sık seyahat etmek zorunda olmak, günlük
konuşma yürütecek şekilde birkaç dili öğrenmeyi de zorunlu kılabilir.
Örneğin Benny Lewis adlı bir mühendis bu nedenle İspanyolca, Fransızca
ve Almancanın yanı sıra Çince de dahil yedi dili akıcı bir şekilde konuşur
hale gelmiş.
(3) ……………
Lewis, ana dili olan İngilizceden sonra öğrendiği ilk yabancı dil olan
İspanyolcayı bir yıldan fazla sürede öğrenmiş, ama sonrakiler çok daha
hızlı olmuş. Lewis’e göre bu işin sırrı, dil öğrenirken önceliği işinize
yarayacak türden konuşmalara ve kendinize sorulabilecek soruları
yanıtlamaya vermektir. Yeni diller öğrendikçe teknik tercüme yapar hale
bile gelmiş.
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(4) ……………
Lewis, "Başlangıçta en büyük bariyer özgüven eksikliği oluyor" diyor.
"Ama konuştukça daha iyi hale geldiğinizi görüyorsunuz ve bu da
kendinize güveninizi artırıyor." Dil uzmanları, yabancı dilde ilerlemek için o
dili konuşma cesaretini göstermek gerektiğini vurguluyor. "Ağzınızı
açmazsanız gelişme kaydedemezsiniz" diyorlar. Bu ise yanlış yapmaktan
korkmamak anlamına geliyor. Lewis, İspanyolcaya ilk başladığında
Tarzanca konuştuğunu söylüyor. Fakat iki hafta içinde 'kafada ampul
yanan an' gelmiş ve diş fırçası kırıldığında marketten kendisine yeni bir
fırça alabilmiş. Nereye giderseniz gidin insanların yeni dil öğrenenleri
dinlerken büyük sabır gösterdiğini söylüyor.
(5) ……………
ABD'de bir dil okulu müdürü olan Michael Geisler yabancı dili hızlı
öğrenmek için kendini tümden dile vermek gerektiğini belirtiyor. O dilde ne
kadar çok okur, dinler ve konuşursanız o kadar hızlı gelişme
kaydedersiniz. Geisler, okullarındaki öğrencilerin spordan tiyatroya kadar
ders dışı aktivitelere katılarak öğrendikleri dili pekiştirmeleri gerektiğini
söylüyor. Amerikalı diplomatları eğiten Washington DC'deki Foreign
Service Institute'te (FSI) de 24 bir yaklaşım izleniyor. 70 dilde eğitim
veren kurslar 44 hafta sürüyor. Bu sürenin sonunda öğrenciler Time gibi
bir dergiyi okuyup anlayacak ve tartışma yürütecek hale geliyor.
(6) ……………
Uzmanlar, düzenli konuşma halinde o dili konuşurken üst düzeyde akıcı
bir seviyeye birkaç hafta içinde ulaşılabileceğini belirtiyor. FSI
öğrencilerini yerlilerle iletişim halinde olmaya teşvik ediyor. Gönüllü
çalışma yapmanın ya da bölgenizdeki kafe, restoran gibi halkın toplanma
alanlarında zaman geçirmenin işe yarayacağı ifade ediliyor. Dil
öğrenenlerin internet üzerinden bu tür konuşma pratiği yapabileceği siteler
de var: italki.com, lang-8.com ve voxswap.com gibi.
(7) Düzenli konuşma yoluyla yanlışlarınızı düzelttirip daha hızlı öğrenme
amacınıza da ulaşmış olursunuz. Uzmanlar konuşma pratiğinin önemli
olduğunu, ama yanlışlara da işaret edilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat ilk
aşamada konuşurken grameri çok fazla kafaya takmamak gerektiğine de
dikkat çekiyorlar. Lewis, "Önce dili kullanın, sonra gramere yoğunlaşın"
diyor. O aşamada ise radiolingua.com ve languagepod101.com gibi
sitelerdeki ses kayıtlarından yararlanılabileceğini söylüyor. Uzmanlar, dil
öğrenirken o dildeki medyayı kullanmanın, resimli çocuk kitapları
okumanın ya da bildiğiniz programları o dilde izlemenin önemine de dikkat
çekiyor.
bron: bbc.com
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Tekst 7
Torosların Sesi

(1) Antalya Muratpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nce organize edilen
'Dünden Bugüne Ağıttan Düğüne: Torosların Sesi' başlıklı halk sanatçıları
konserlerinin ilki 16 Nisan'da başlıyor.
(2) Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Demirciler köyünde yaşayan 78
yaşındaki Emin Kök, Yörüklere özgü bir çalgı olan ıklığın yaşayan
efsanesi olarak kabul ediliyor. Serik'te yaşayan görme engelli bir başka
halk müziği çınarı olan 72 yaşındaki kemane ustası Mehmet Nazlı'yla
birlikte 16 Nisan'da bir konser verecek olan Emin Kök, Antalyalılarla
buluşacak. Bu proje Muratpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nce
gerçekleştirilecek. Projenin koordinatörü Antropolog Himmet Cansız,
"Teke Yöresi halk kültürünün yaşatıcısı, taşıyıcısı ve aktarıcısı olan son
kuşak halk sanatçılarını, kültürümüzün sahibi halkımızla buluşturup,
kaydetmeyi, farkındalık yaratmayı ve gelecek kuşaklara aktarılmasına
katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.
"Burası Yörük, Türkmen, Tahtacı ve Abdalların Yurdu"
(3) Teke Yöresi'nin halk kültürüyle, türküleriyle, halk oyunlarıyla, halk
sanatıyla zengin bir kültür coğrafyası olduğunu vurgulayan Cansız,
"Burası yörüklerin çok yaşadığı bir yerdir. Tahtacı-Türkmenlerin,
Abdalların da bir o kadar 30 yaşadığı mekanlardır. Amaç, yörenin
kültürünü tanımak, tanıtmak, yaşamak, yaşatmak, gelecek kuşaklara
aktarılmasına katkı sağlamak. 'Dünden Bugüne Ağıttan Düğüne:
Torosların Sesi' konserler dizisinin ilkinde, Torosların sesi Muratpaşa'da
yükselecek." diye konuştu.
bron: magmadergisi.com
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Tekst 8
"Sevildiğim Kadar Seviyorum Herkesi!"
Oyuncu Ece Uslu ile söyleşi
(1) Oyunculuk kariyerinizden başlamak isterim... Bu sektörde yıllar
size en çok neyi öğretti?
Aslında ister istemez, hem işe dair hem de özel hayatıma dair çok fazla
şey öğretti. Şansın ve şansını kullanmanın ne kadar önemli olduğunu,
değer bilmeyi öğretti mesela… Özellikle de insanları olduğu gibi kabul
edebilmeyi ve anlayışlı olabilmeyi öğretti; hâlâ da öğreniyorum.
(2) Bu işe başladığınızda tereddütleriniz var mıydı?
İşime yetersizlik korkum vardı; bunun da sonunun olmadığını öğrendim
zaten.
(3) Oyunculuk nedir? Bazen bu kadar karakterin dünyasında yaşamak
sizi kendinizden uzaklaştırıyor mu?
Oyunculuk zor bir meslek ama bence dünyanın en keyifli işlerinden biri.
Karakterlerin dünyasında yaşamak değil de özellikle evinden,
sevdiklerinden ve ailenden uzak olmak biraz yıpratıcı ve zor oluyor. Ben
düzeni ve evimi seven bir insanım. Bu yüzden kendimden uzaklaşmak
değil ama evimden ve sevdiklerimden uzaklaşmak zor oluyor.
(4) Sizin için öncelik diziler mi yoksa tiyatro mu?
Hepsinin yeri ayrı. Dizi sektörü tüketime dayalı ve ticari baktığımız bir iş
olsa da önemsiyorum; hem de çok. TV'de başarıyı yakalamak çok daha
zor çünkü. Tiyatro benim için her zaman okul gibi ve çok kıymet, değer
verdiğim bir yer. Sinemayı asla atlamak istemem çünkü en kalıcı olanı ve
tutkuyla yaptığım iş sinema. Zaten bundan sonraki planlarım daha çok
sinema filmi yapmak üzerine olacak.
(5) 'Karagül' yıllar sonra gelen huzurlu yolculuk mu?
'Karagül' benim için her anlamda çok özel bir iş oldu. Hem zor hem bir
numara. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bundan daha güzel ne
olabilir ki!
(6) Ekip samimiyeti dizinin en büyük başarısı mı?
Kesinlikle! Ekibimiz tam anlamıyla muhteşem! Ama yine her zaman
doğruluğuna inandığım bir şey var; o da dizi ve sinema, yönetmen işidir.
Yönetmenimiz açısından oldukça şanslıyız. Hem ekibine hem oyuncusuna
sahip çıkan, düşünen, manevi yönü fazla, çok zeki ve yaratıcı bir
yönetmenimiz var. Eğer Murat Saraçoğlu olmasaydı bu işin başarısı bu
noktada olamazdı gibime geliyor.
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(7) Hayalleriniz gerçekleşti mi kariyerinizle ilgili?
Daha çok yolum var benim; hayaller elbette gerçekleşti ama devam
ediyor, çünkü hayal etmek devam ediyor. Ara sıra 'yetersizlik korkusu'
devreye giriyor ama hayal etmek korkulara iyi geliyor.
(8) Biraz Ece Uslu'nun dünyasını anlatır mısınız? Sizin için huzur
neresi? Mutluluğun tarifi nedir?
Yanımda sevdiğim güvendiğim insanlar olduğu müddetçe huzur ve
mutluluk benimledir. Mutluluk aslında insan istedikten sonra yaşanması
kolay bir duygu ve buna çok inandığım için söylüyorum; 'sevgi' dünyanın
en güçlü enerjisi.
(9) Binlerce seveniniz var. Buradan onlara ne demek istersiniz?
Dediğim gibi sevgi en güçlü enerji. Bu yüzden sevenlerimin olduğunu
bilmek, hissetmek benim en büyük ilacım. Sevildiğim kadar seviyorum
herkesi, ne diyeyim başka.
(10) Aşk… tarifi var mı?
Aşk! Tek taraflı ise zor ve acı vericidir. Önemli olan aşkı sevgiye ve
saygıya dönüştürüp devam ettirebilmek ama tarif derseniz çok zor ve çok
güzel bir manzaraya, bir doğa güzelliğine de aşık olabilirsiniz bence.
AŞK'ı nasıl tanımladığınız yaşadıklarınızda gizlidir.
bron: turksinemasi.com
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Tekst 9
Yılkı Atları
Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana
Köyü'nün Eynif Ovası'nda
özgürce dolaşan, doğaseverlere
ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz
güzellikte unutulmaz görüntüler
sunan yılkı atları, Bilkent
Üniversitesi İnsan Bilimleri ve
Edebiyat Fakültesi Öğretim
Görevlisi Ali Turan Görgü
tarafından çekilecek bir belgesele
konu olacak.
Ovada yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları 800'ü bulan yılkı atları, yerli ve
yabancı turistlerin ilgi odağı haline de geldi. Belgesel çalışmaları için ovaya gelen
Görgü, "Altaylar'dan Anadolu'ya" adlı belgesel dizisinin ikinci bölümünde yılkı atlarını
işleyeceklerini ifade etti. Ovada yaşayan atların kendine özgü bir yaşam biçimi, aile
düzenlerinin olduğuna dikkati çeken Ali Turan Görgü, şöyle konuştu: "Belgeselde bu
atların kökenlerini, geçmişte hangi dönemde buraya geldiklerini, bırakıldıklarını ve
nasıl çoğaldıklarını işleyeceğiz. Atlar hakkında yöre insanları ile konuştuk. Buradaki
atlar, 'yöre insanının bıraktığı atların çoğalmasıyla mı oluştu, yoksa eski Türk
kültüründe söz edilen 'ıdık' ya da 'idük' adı verilen bırakılmış, salıverilmiş kutsal atlar
gibi bir özelliği var mı?' diye araştırma yapıyoruz. Belgesel yaklaşık 1,5 yıl sürecek.
Bölgenin kültürel özellikleri ve atların biyolojik, toplumsal özelliklerini kapsayan uzun
bir araştırma yapmamız gerekiyor."
Ormana Köyü'nde butik oteller işleten Tolga Özgüven ise ovanın 90 bin dönüm
alandan oluştuğunu belirtti. Atların tarihçesine ilişkin bilgi veren Özgüven, şunları
söyledi: "Osmanlı döneminde Eynif Ovası'nın tapusunu Ormana köyünün ağaları
padişahtan istiyor. 7 tapu karşılığında Ormanalı gençler sipahi ocağına askere
yazılıyorlar. Daha sonra, Osmanlı dağıldıktan sonra, atları ile birlikte köye dönüyorlar.
Ancak atlar savaş atı olduğu için bütün gün koşmaya meyilliler. Köyde iri yarı kaslı
atlar gerekiyor. Bu atların kendi işlerine yaramadığını gören köylüler doğaya
salıyorlar. Bu atların soyu o günden bu güne geliyor."
Bölgede yapılan safarilerde turistlerin mutlaka birkaç sürüye denk geldiğine dikkati
çeken Tolga Özgüven, "Bölgemizin turizmi açısından bu atlar çok önemli. Buraya
fotoğraf meraklıları ve doğaseverler geliyor. Geçen yıl 23 bin 500 kişiyi ağırladık.
Atların doğada özgürce koşması, misafirlerimize çok enteresan geliyor." dedi.
bron: aa.com.tr
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Tekst 10
Frizbi (Frisbee)
Frizbi sporu, çapı 27 cm ve ağırlığı 175 g olan disklerle yapılan bir takım
sporudur.
Dünya standartlarındaki bir sahanın uzunluğu 100 m, genişliği 37 m'dir.
Bu sahada 7'ye 7 maçlar yapılır ve yedek oyuncu sayısı sınırsızdır.
10 Basit Kuralla Frizbi Sporu
1 Saha: İki ucunda da sayı alanları bulunan dikdörtgen şekil. Normal bir
saha 100 metreye 37 metre büyüklüğündedir.
2 Oyunu Başlatmak: Her oyun iki takımın da kendi sayı alanı çizgisinin
önüne dizilmesiyle başlar. Savunma, diski hücumdaki takıma atar
(başlama atışını yapar). Normal oyunda her takımda yedi oyuncu
vardır.
3 Sayı Yapmak: Hücum yapan takımın bir oyuncusu, savunan takımın
sayı alanında, diski havada tutarsa, sayı yapmış olur. Her sayıdan
sonra oyun başlatılır.
4 Diskin Hareketi: Disk, bir takım arkadaşına bir pas atarak her yönde
ilerletilebilir. Oyuncular disk kendilerindeyken koşamazlar. Diski tutan
kişinin (atıcı), diski atmak için on saniyesi vardır. Atıcıyı savunan
oyuncu (savunucu) yüksek sesle süre sayımını yapar.
5 Hücum Sırasının Değişmesi: Bir pas tamamlanmadığı (saha dışına
gittiği, yere düştüğü, engellendiği ya da pas arası yapıldığı) zaman
savunma, hemen diske sahip olur ve hücum yapma hakkı onlara
geçer.
6 Oyuncu Değişiklikleri: Yedek oyuncular, sayı kazandıktan sonra ya da
sakatlanma molası sırasında oyundaki oyuncularla yer değiştirebilir.
7 Temas: Oyuncular arasında fiziksel temasa izin verilmez. Perdeleme
yasaktır. Bir temas yapıldığı zaman faul olur.
8 Fauller: Bir oyuncu diğer bir oyuncuya temas ederse faul olur. Eğer
faulü yapan oyuncu, faul yaptığını kabul ederse oyun, faul yapılan
noktadan devam eder. Eğer itiraz ederse disk, bir önceki pası atan
kişiye verilerek oyun o noktadan yeniden başlatılır.
9 Kendi Kendinin Hakemi: Oyuncuların kendi faul ve çizgi ihlali
kararlarını verme sorumluluğu vardır. Oyuncular anlaşmazlıklarını
kendileri çözer.
10 Oyunun Ruhu: Frizbi sportmenliğe ve adil oyuna önem verir.
Mücadeleci oyun teşvik edilir ama bunun asla oyuncular arasındaki
karşılıklı saygı, kurallara bağlılık ve oyundan alınan zevkin önüne
geçmesine izin verilmez.
bron: 34hat.com/tr

KB-0101-a-b

17 / 19

lees verder ►►►

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

Pagina: 27

Tekst 11
Son Yılların En İyi 4 Bilimkurgu Filmi
'Konusu bilime ve teknolojik unsurlara dayanan, izlerken aklımızın ve
algımızın sınırlarını zorlayan filmler nasıl kurgulanıyor' sorusunun
cevabını öğrenmek hayli zor. Ama izlerken öyle keyif alıyoruz ki tüm bu
sorular unutuluyor ve kendimizi bu derin dünyanın nabız yükselten akışına
bırakıyoruz. Durmaksızın gelişen teknoloji ile çekilen filmlerin kurgu
yelpazesi de hızla genişliyor. O hâlde yakın geçmişte çekilmiş hâlâ taze
birkaç bilimkurguya göz atalım.
1 Yıldızlararası (Interstellar, 2014)
Yetenekli yönetmen ve senarist (hatırlarsınız: Memento, 2000)
Christopher Nolan'ın Oscar'a layık görülen filmi için söylenecek fazla bir
şey yok aslında. Dünyadaki tüm kaynakların tükenmek üzere ve insanlığın
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu hayalî bir gelecekte, çareler
arayan bir grup bilim adamının yeni keşfedilen bir solucan deliği ile boyut
değiştirerek tüm dünyaya umut olmalarını konu alır. Duygusal öğelere de
sıklıkla yer veren film 3 saat boyunca farklı duygulara boğuyor bizi. Filmin
sonunda karışan kafalarımız, evin yolunu bulmakta zorlanıyor.
2 Marslı (The Martian, 2015)
Interstellar (2014) kadrosundan iki kişinin 'gelin ağa, size göre bir
bilimkurgu var' diye bir sefer daha oyuncu kadrosuna dahil edildiği filmde,
Matt Damon ve Jessica Chastain oynuyor. Mars'taki bir görev sırasında
çıkan fırtına sonrası, ölmüş olacağı düşüncesiyle geride bırakılan takım
arkadaşlarının yaşadığını öğrenen ekibin, onu evine getirmek için yeniden
harekete geçmesini konu alıyor. Mars'ta nasıl hayatta kalınır, bunun için
neleri bilmek gerek gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz. Anlarsanız bize de
anlatın.
3 Prometheus (2012)
1979'da Yaratık (Alien) filmi ile karşımıza çıkan yönetmen Ridley Scott 33
sene sonra tüm hikayenin başlangıcı olarak kabul edilen Prometheus ile
yeniden karşımıza çıkıyor. Karanlık çekim tarzı ile karışan aklımıza bir de
kabus yaşatacak ürkütücü anlar ekliyor yeniden. Bu filmin devamı olan
Alien Covenant adlı film de bize bilimkurgu yoluyla korkulu anlar
yaşatacakmış. Ne yapsak acaba, beyinlerimize format attırıp taze taze mi
izlesek?
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4 Zamanın Ötesinde (Predestination, 2014)
Ethan Hawke'ın bir ajanı oynadığı bu bilimkurgu iddia ederiz son
zamanlardaki en karmaşık senaryoya sahip. Ülkemizde sinemalarda
gösterilmeyen ancak bizce hakkının yendiğini düşündüğümüz filmde
zaman yolculuğu yapan bir adamın bir bombacıyı durdurmaya çalışması
konu edilir. Peki durduracak olan kimdir, durdurulacak olan kimdir? Filmi
izlemeden önce detaylı şekilde konusunu okumanızı tavsiye ederiz. Sonra
akıl sağlığınızdan biz sorumlu olmayalım.
bron: sinemia.com
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2021
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

Omcirkel
1 juist /
2 juist /
3 juist /
4 juist /

2

A

B

C

3

A

B

C

4

A

B

C

5

A

B

C

6

A

B

C

‘juist’ of ‘onjuist’.
onjuist
onjuist
onjuist
onjuist

D

D

Tekst 2
7

A

B

C

8

A

B

C

9

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

10

A

B

C

D

C

D

Tekst 3
11
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Naam kandidaat ____________________________

12

Kandidaatnummer ____________

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

13

A

B

C

D

Tekst 4
14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ................................................................................................................

Tekst 5
19

kleur

20

staat voor

1

bruin

2

geel

3

marineblauw

4

oranje

A

B

C

D

Tekst 6
21

A

B

C

D

22

A

B

C

D
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23

A

B

C

D

24

A

B

C

D

25

A

B

C

D

26

tussenkopje
Ders Dışı Etkinlikler
Kendine Güvenmek
Önceliği İyi Belirlemek
Uygulamalı Kaynaklardan Yararlanmak

alineanummer

Tekst 7
27

A

B

C

28

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................

29

A

B

C

30

A

B

C

D

E

Tekst 8
31

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

32

A

B

C

D

33

A

B

C

D

34

A

B

C

D

35

A

B

C

D
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Tekst 9
36

A

B

C

D

37

A

B

C

D

38

A

B

C

D

39

A

B

C

D

Tekst 10
40

..................................................................................................................

Tekst 11
41

..................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2019
tijdvak 1
woensdag 22 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 43 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 Evcil Hayvan Almadan Önce
1p

1

Met welke zin in de inleiding legt de schrijver de uitdrukking 'koşulsuz
sevgi' uit?
Schrijf deze zin op in de uitwerkbijlage.

1p

2

Geef aan welk tussenkopje bij alinea 3 hoort.
A Aile fertleri de seviyor mu?
B Gerçekten istiyor musunuz?
C Hayvan sevgisi ne kadar eski?
D Maddi olanaklarınız uygun mu?
E Zamanınız ve yeriniz var mı?

1p

3

Wat is het belangrijkste doel van deze tekst?
A mensen aanmoedigen om huisdieren te kopen
B mensen bewust maken van verantwoord huisdierenbezit
C mensen informeren over het voedsel van huisdieren
D mensen waarschuwen voor de nadelen van huisdieren

Tekst 2 Fıkralar
1p

4

In de eerste mop stelt een moeder een vraag aan haar zoon.
Welke reactie verwacht ze van haar zoon?
Ze verwacht dat hij
A gewoon bedankt.
B het beleefd afwijst.
C meer vragen stelt.
D naar de reden vraagt.

1p

5

Kies bij de open plek
mogelijkheden.
A itirafta
B serzenişte
C tahminde
D tehditte
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1p

6

Welke eigenschap komt naar voren in alle moppen?
A agressiviteit
B arrogantie
C eenvoudigheid
D eerlijkheid

Tekst 3 Mucize Ürün
1p

7

Waardoor zijn de oude olijfbomen ontworteld?
door
A de aanleg van een terrein
B de lage olijvenopbrengst
C de verkoop van het land
D heersende boomziekten
E onteigening van het land

1p

8

Kies bij 8 in alinea 5 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A Böylece
B Örneğin
C Tabii ki
D Yazık ki

2p

9

Volgens Narin zijn er twee redenen waardoor de bezoekers positieve
gevoelens van de oude bomen krijgen.
 Schrijf deze twee redenen op in de uitwerkbijlage.

1p

10

Wat wordt in deze tekst als wonderlijk beschouwd?
Schrijf het antwoord op in de uitwerkbijlage.

Tekst 4 Uçmakdere'de Uçmak
1p

11

Waarom kon de schrijfster eerder niet paragliden?
omdat zij toen
A hoogtevrees had
B niet durfde
C niet zoveel geld had
D te jong was

1p

12

Wat is het meest noodzakelijk om te kunnen paragliden?
Schrijf het antwoord op in de uitwerkbijlage.
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1p

13

De piloten willen liever niet op een regenachtige dag paragliden.
Waarom is dat?
A Ze hebben dan minder zicht.
B Ze kunnen dan niet goed landen.
C Ze kunnen dan sneller een ongeluk krijgen.
D Ze willen niet dat de passagiers nat worden.
E Ze willen niet dat de uitrusting nat wordt.

1p

14

Wat adviseert de schrijfster om aan te trekken?
A een broek
B een wetsuit
C sandalen
D sportkleding

1p

15

Waar kan je de organisatoren vinden als je geen vervoer hebt?
A in het centrum van Tekirdağ
B in het centrum van Uçmakdere
C op de startbaan
D op het strand

Tekst 5 Hayali, Büyüyünce 'Hayalî' Olmak
1p

16

Op welke manier wordt de interesse van Şevval in het schimmenspel
beschreven in de eerste alinea?
door
A de invloed van Şevvals vrienden aan te duiden
B het belang van de studie van Şevval te benadrukken
C het onderzoek van Şevval op internet te noemen
D Şevval met haar leeftijdsgenoten te vergelijken

2p

17

Er zijn drie activiteiten waarmee Şevval zich bezig houdt om zichzelf te
verbeteren.
 Schrijf deze drie activiteiten op in de uitwerkbijlage.

1p

18

Waardoor haalt Şevval vooral voldoening uit haar hobby?
door
A alle kleine details van het schimmenspel te leren
B de ambitie en droom van haar ouders te volgen
C kinderen gelukkig te maken met het schimmenspel

1p

19

Waar ligt de voorkeur van Şevval op dit moment?
A bij het afmaken van haar eigen studie
B bij het ontwikkelen tot een rolmodel
C bij het oprichten van een 'Karagöz School'
D bij zo vaak mogelijk optreden
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1p

20

"Toplumsal değerleri geçmişte atalarımız üretmiş, kuşaklar içinde bir
şekilde birilerine aktarmışlar." (alinea 5).
 Met welke twee woorden wordt het vetgedrukte gedeelte eerder in
dezelfde alinea genoemd?
Schrijf deze woorden op in de uitwerkbijlage.

1p

21

Waarom neemt Veral als doelgroep jongeren en kinderen?
Schrijf het antwoord op in de uitwerkbijlage.

1p

22

Wat is het tegenstrijdige aspect van het schimmenspel van het Karagöz
en Hacivat volgens alinea 7?
A Er zijn geen jonge mensen in het spel, maar jongeren vinden het erg
leuk om te zien.
B Er zijn veel dialogen in het spel, maar de monologen geven de
levenslessen.
C Hoewel het een schimmenspel is, laat het het echte leven zien.
D Hoewel ze met elkaar ruziën, representeren ze uiteindelijk de sociale
vrede.

Tekst 6 Kadın İtfaiyeciler
1p

23

Yazar, birinci paragrafta gazetecilerin hangi önyargısından bahsediyor?
Kadın itfaiyeciler genelde
A erkek meslektaşlarıyla iyi anlaşamazlar.
B erkek tavrı sergileyen kadınlardır.
C fiziksel olarak itfaiyecilik için uygun değildir.
D yazı işlerinden sorumludurlar.

1p

24

Parçada adı geçen kadınların çoğu nasıl itfaiyeci olmuşlar?
A itfaiyede görevli birinin yardımını alarak
B kurumsal bir iş ilanına başvurarak
C önceden itfaiyede gönüllü olarak çalışarak

1p

25

In welke zin wordt aangegeven hoe de houding van brandweermannen
ten opzichte van hun vrouwelijke collega's is veranderd?
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van deze zin op in de
uitwerkbijlage.

1p

26

Dördüncü paragrafa göre, itfaiyecilik için en çok ne gerekmektedir?
A altıncı his
B bedensel güç
C iş tecrübesi
D mesleki eğitim
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1p

27

Pelin Parlak'a göre, insanlar itfaiyecilik hakkında ne düşünmektedir?
A İtfaiyeciler bütün gün tembellik yapmaktadırlar.
B İtfaiyeciler büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.
C İtfaiyecilik aslında çok kutsal bir meslektir.
D İtfaiyede sadece güçlü erkekler çalışmaktadır.

1p

28

Yazarın söyleşiyi gerçekleştirdiği yer ve bu yerin adının geçtiği paragraf
aşağıdakilerden hangisidir?
A bir ayakkabı atölyesi, beşinci paragraf
B kızlar yatakhanesi, üçüncü paragraf
C Toros Eğitim Merkezi, ikinci paragraf
D yangın olay yeri, yedinci paragraf

Tekst 7 Senin İçin Fark Etmez
1p

29

Aşağıdaki deyimlerden hangisi parçadaki zengin adamı en iyi şekilde
anlatmaktadır?
A Bıyıkları balta kesmez.
B Ciğeri beş para etmez.
C Karıncayı bile incitmez.
D Kimseye bitini vermez.

Tekst 8 Rotterdamlı Beyza İlk Romanını Yazdı
1p

30

Waardoor is Beyza begonnen met schrijven?
A door een opdracht op school
B door het advies van een docent
C doordat ze een dagboek bijhield
D doordat ze haar zus na wilde doen

1p

31

Het duurde lang voordat Beyza klaar was met het schrijven van het boek.
Wat was de reden hiervan?
A Zij deed veel onderzoek naar de ziekte van de jongen.
B Zij kon het moeilijk combineren met haar lestijden.
C Zij verwachtte niet dat haar boek gedrukt zou worden.
D Zij wilde zich concentreren op haar eindexamen.

1p

32

Hoe is Beyza op het idee gekomen om een boek te schrijven over het
onderwerp?
Schrijf het antwoord op in de uitwerkbijlage.
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1p

33

Hoe komt Beyza aan haar schrijfstijl?
Ze heeft
A een schrijfcursus gevolgd.
B hulp van de redacteur gekregen.
C informatie van internet gehaald.
D zelf geleerd om zo te schrijven.

1p

34

Waarom heeft Beyza het manuscript niet door meerdere mensen laten
lezen?
omdat zij
A bang was voor kritiek
B het niet durfde te vragen
C het niet nodig vond
D zich ervoor schaamde

1p

35

Wie heeft Beyza aangemoedigd om het manuscript naar een uitgever op
te sturen?
A haar moeder
B haar nicht
C haar vader
D haar zus

1p

36

Waarom wil Beyza dat iedereen haar boek leest?
zodat
A de ziekte bij meer mensen bekend wordt
B haar boodschap wordt overgebracht op anderen
C haar ouders trots op haar zijn
D ze naamsbekendheid krijgt

Tekst 9 Oturduğu Yerden 50 Ülkeye Çorap Satıyor
1p

37

İkinci paragrafta Şahin Önyurt ile ilgili bilgi verilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A Laboratuvarda yaptığı çalışmaların sonucunda sıra dışı bir iplik elde
etti.
B Maden mühendisi olarak çalışırken çıkan yangından sonra hayatı
değişti.
C Tekstil kariyerine IKEA mağazalarına özel bir tür kumaş satarak
başladı.

1p

38

Waarom is het onmogelijk om Viccel-sokken na te maken?
Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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2p

39

In alinea 4 worden verschillende redenen genoemd waarom Viccel-sokken
bijzonder zijn.
 Schrijf vier redenen daarvan op in de uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

40

Şahin Önyurt neden çoraplarını online satmayı tercih etmektedir?
A bu yolla Amerika'daki doktorlara ulaşmak istediği için
B kargo ücreti sayesinde iyi kazanç elde edebildiği için
C moda devleri online ödemeyi tercih ettiği için
D ödeme ve siparişlerde kolaylık sağladığı için

1p

41

Parçaya göre 'Tereciye tere sattık' sözü ile anlatılmak istenen nedir?
dünyanın farklı 50 ülkesine çorap satılıyor olması
internet üzerinden diğer internet mağazalarına bile çorap satması
işinin ustası olarak bilinen bir ülkeye bile çorap satılıyor olması

A
B
C

Tekst 10 Ankara Çevresindeki En Güzel 5 Kamp Alanı
1p

42

Je hebt gelezen dat er op een kampeerplek vlak bij Ankara een meer is
met veel regenboogforellen.
 Welk park is dat?
Schrijf de naam van het park op in de uitwerkbijlage.

Tekst 11 Batıl İnançlar
2p

43

Je houdt een spreekbeurt over 'bijgeloof en etenswaar'.
In de tekst worden items genoemd. Twee van deze items brengen 'geluk'.
 Schrijf deze twee items op in de uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

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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Tekst 1
Evcil Hayvan Almadan Önce

Ev hayvanları, her yaştan insan için 'çok kıymetli bir dostluk' ve 'koşulsuz
sevgi' anlamına gelmektedir. Yoğun bir günün ardından bizi sevgiyle
karşılayan bir ev hayvanımız varsa, onunla geçireceğimiz zaman bizler
için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Onlarla yaşamımızı paylaşırız fakat
onlardan bir karşılık beklemeyiz. Ancak bir ev hayvanı edinmek istiyorsak
unutmamamız gereken noktalar vardır:
(1) ----------------Birçok insan ev hayvanı istediğini düşünür. Ancak bir süre sonra kişi ya
ilgisini yitirir ya da hayvanının sorumluluğu kişiye ağır gelmeye başlar.
Sonra, bir de bakmışsınız ki hayvanlar sokağa atılmış. Sokağa salınan ev
hayvanları özellikle kedi ve köpeklerdir. Birçok ülkede faaliyet gösteren
hayvan dernekleri, binlerce ev hayvanını toplayarak barınaklarda bakım
vermeye çalışmaktadırlar.
(2) ----------------Bütün ev hayvanlarının bakıma ihtiyaçları vardır. Düzenli olarak yemek ve
sularının verilmesi, kendisinin ve yaşam alanlarının temizliği, tuvalet ve
dolaşma ihtiyacının karşılanması, periyodik sağlık kontrollerinin ve
aşılarının yaptırılması bunların en başında gelmektedir. Çalışıyor olmak,
tatilde olmak, hatta hasta olmak bu durumu değiştirmez. Eğer çok fazla
zaman ayırmadan evcil bir hayvan beslemek isteniyorsa süs balığı tercih
edilebilir. Birçok ev hayvanı evde beslenebilir. Ancak kedi, köpek, tavşan
beslemek için bir bahçemizin olması en uygunudur.
(3) ----------------Küçük hayvanların bakımı daha ucuz olmakla beraber, yemi ya da
maması belli bir maliyet gerektirir. Zamanı geldiğinde aşılarını
yaptırmanız, hastalandığı zaman veterinere götürmeniz gerekecektir.
Bunlar da bütçenize ek masraf demektir.
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(4) ----------------Evde hayvan sevmeyen ya da hayvan kılına veya tüyüne alerjisi olan bir
aile bireyi varsa onu evde istemeyecektir. Ev hayvanı evde kalsa bile
sevilmediğini hissederek mutsuz olacaktır. Eğer ailemize bir hayvan dahil
etmeyi istiyorsak çok iyi düşünmeli, onunla hayatımızı ve sevgimizi
paylaşmaya hazır mıyız; bundan emin olmalıyız.
(5) ----------------İnsanların ev hayvanlarını ne kadar zaman önce beslemeye başladıkları
bilinmemekle birlikte İsrail'in kuzeyinde, tahmini 12 bin yıl öncesine
dayanan bir mezar bulunmuştur. Mezarda bir insanla bir köpeğin kalıntıları
vardır ve insanın eli köpeğin boynunu tutmaktadır. Mısır firavunlarının da
kedi ve köpek besledikleri bilinmektedir. Ayrıca, duvar resimlerinde ve
papirüslerde evcil hayvan figürleri yer almaktadır.
bron: bilgiustam.com
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Tekst 2
Fıkralar
Harçlık
Okula yeni başlayan Emre'ye teyzesi harçlık verir. Emre hiçbir şey
söylemeden parayı cebine atınca, annesi:
 Oğlum, teyzen sana para verdi. Ona bir şey demeyecek misin? Hani
baban bana para verince ben ne diyordum?
Emre suratını asarak:
 Hepsi bu kadarcık mı?

En Büyük Elma
Mert arkadaşına nasıl kibar olunacağını anlatıyordu:
 Diyelim ki elma dolu bir poşet var. Ben sana elmalardan hangisini
istediğini sorsam sen ne diyeceksin?
 En büyüğü derim, ne diyeceğim.
Mert kaşlarını çattı:
 Olmadı. Kibar olmak için en küçüğünü isteyeceksin.
Arkadaşı 5 bulundu:
 İyi de kibar olacağım diye yalancı olmam doğru mu?

Matematik Finali
Dört üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik finaline geç
kalırlar ve okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin patladığını
söylerler. Hoca ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin yalvarmalarına
dayanamayarak, onları üç gün sonra sınav yapacağını söyler. Sınav günü
gelince hoca, bu dört öğrenciyi boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur.
Sınav geçme sistemi şöyledir: 100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı
geçebilir. Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar puanlık dört
tane basit matematik sorusu vardır. Bunları kolayca çözerler. Arka
sayfada ise 60 puanlık bir soru vardır: "Hangi lastik patladı?"
bron: fikralarim.com
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Tekst 3
Mucize Ürün
(1) İstanbul - İzmir arasındaki otoyol projesi
kapsamında kamulaştırılan bir araziden
sökülen 800 ve 1200 yaşlarındaki iki zeytin
ağacı, odun olarak satılmak istenmişti.
Daha sonra ise ağaçlar kurtarılarak Antalya
Vakıf Zeytinliği'ne dikilmişti.
(2) Manisa'da sökülen ağaçlar, odun olarak
satılmak istenirken Antalya Ticaret
Borsası'nın girişimiyle şehre getirildi ve vakıf zeytinliğine dikildi. Yirmi bin zeytin
ağacının bulunduğu vakıf arazisinde bu iki ağaca özel ilgi gösterildi ve önce ağaçların
dalları yeniden çıkmaya başladı. İki yıl sonra da beşer kilo zeytin verecek verime
eriştiler.
(3) Ağaçların yeniden toprakla buluştuğunu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
Twitter hesabından duyurmuştu.
Kamulaştırılan arazilerdeki ağaçlar sökülerek odun olarak satılıyor.
(4) Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; otoyol projesi nedeniyle Akhisar'da
kamulaştırılan arazideki zeytin ağaçlarının sökülüp, odun olarak satıldığını belirten
Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, bu iki ağacı odun olmaktan
kurtardıklarını söyledi. Birçok kamu kurumu, belediye ve firmanın kamulaştırılan
alandaki zeytin ağaçlarını kendi bahçelerine naklettiğini anlatan Narin, şöyle dedi:
"Biz ikisini kurtardık. İyi bir şeye vesile olduğumuzu düşünüyorum. Orman
Mühendisleri Derneği'nin ölçümlerine göre ağaçlardan biri sekiz yüz, diğeri bin iki yüz
yaşında. Birinci aşama olarak toprağa uyumları söz konusuydu. Toprağa uyum
sağlandı. Bu sene bir miktar zeytin de verdi. Sekiz yüz ve bin iki yüz yaşındaki iki
ağaçtan zeytin yemek oldukça sevindirici. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum."
(5) Narin, iki ağacın ikinci yılda ürün vermesini mucize olarak nitelendirirken sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bu durum çok keyif verici. Antalya bölgesinde bu kadar uzun yıllık
zeytin ağacı çok fazla yok. Bazı dostlarımız bize neden iki ağacı buraya getirdiğimizi
ya da bu kadar nakliye ya da benzeri şeylerle uğraştığımızı soruyor. 8 biz bu
ağaçları zeytin için getirmedik. Bu ağaçlardan zeytin elde etmek keyifli bir şey ama
asıl sekiz yüz yıllık tarihi yaşatmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnsanlar sekiz
yüz yıllık tarihte bu ağacın birçok şeye tanıklık yaptığını düşünüp, keyif alıyorlar.
Birçok kişi bu ağaçları görmek için geliyor, ziyaretçi sayımızda artış oldu. Bin iki yüz
yaşındaki bir ağaca dokunmak insana farklı bir haz veriyor."
bron: onedio.com
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Tekst 4
Uçmakdere'de Uçmak
Tekirdağ Yamaç Paraşütü
Üniversite yıllarımda yaz tatillerimin
çoğunu Fethiye Kelebekler Vadisi'nde
geçirmiş biri olarak ekonomik şartlar
nedeniyle Babadağ'dan Ölüdeniz'e yamaç
paraşütü yapmak nasip olmadıydı.
Arkadaşlarla her gidişimizde "Bu sefer
kesin atlayacağız!" derdik. Ama EURO
cinsinden fiyatları duyduğumuzda o zaman uzaya çıkmakla aynı maliyet gibi
gelirdi bu bize. Yıllar geçtikçe de yolumuz Fethiye'ye düşmez oldu, yamaç
paraşütü hayali öyle kursakta kaldı durdu. Ta ki, Tekirdağ Yamaç Paraşütü fırsatı
olduğunu duyana kadar.
Tandem Yamaç Paraşütü İçin Gerekli Şartlar:
* 2 gram cesaret
* 100 gram rüzgar
* 1 adet uçuş kulübü
* 1'er adet kalkış ve iniş pisti
* 1 uzman pilot
* 1 paraşüt
* zevkinize bağlı spor kıyafetler
Tandem: Sizin hiçbir teknik bilgi edinmenize gerek kalmadan, tamamen pilotun
yönlendirdiği, özel ekipmanlarla pilota bağlanarak yaptığınız ikili uçuşa denir.
Size sadece azıcık koşmak, sonra oturup manzaranın keyfini çıkarmak kalır.
Cesaret: Yamaç paraşütünün sandığınız gibi yükseklik korkusuyla alakası yok
bence. Zambiya'da 100 m yükseklikteki uçurumun kenarına gelince soğuk terler
atmaya başlamış, atlayış yapmaktan vazgeçmiştim. Tandem paraşütte ise
yamaçtan koşup 625 m yüksekliğe bırakıverdim kendimi. Kuş gibi süzülmeye
başlayınca aşağıdaki manzarayı seyre doyamadım. Hatta hocayla da konuştuk,
adam dördüncü kattaki evinin balkonundan aşağı bakamıyormuş.
Hava şartları: 12 ay yapılabilen bu spor için en önemli unsur rüzgar. Rüzgar
varsa uçuş var, yoksa yok. Pilotlar resmen rüzgar duasına çıkıyorlar. Rüzgarın
hangi yönden estiği bile çok önemli. Yağmur yağınca da uçulabiliyor aslında ama
ekipman ıslanınca zarar görmesin diye tercih etmiyorlar (ki bizim başımıza geldi,
ilk uçuş denemesi iptal oldu).

KB-0101-a-19-1-b

6 / 21

lees verder ►►►

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

Pagina: 48

Uçuş Kulübü: Çeşitli uçuş okulları var. Okulları denetleyen,
sertifikalandıran ya da standartlaştıran bir kurum yok. Biz Trakya
Kalkınma Ajansı'nın organizasyonuyla TEKİRDAĞ YAMAÇ PARAŞÜTÜ
kulübü Teyak ile uçuş yaptık.
Pist: Tekirdağ Uçmakdere'de 260 m ve 625 m'de olmak üzere 3 ayrı
kalkış pisti var. Pist dediysem de az eğimli, az otlu yamaç işte. İniş için de
deniz kıyısında az çakıllı plaja iniyorsunuz. Teyak'ın ufak bir tesisi var,
elzem ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Ayrıca koya çadır atmak
serbest.
Paraşüt: Teknik hiçbir bilgiye sahip değilim, tandem yapacaksanız sizin
de bilmeniz gerekmiyor. Rengarenk paraşütleri, bağlamaları falan hepsini
onlar hallediyor zaten.
Kıyafet: Atlayış sırasında otların üstünden koştuğunuz için uzun paçalı
pantolon ve kapalı spor ayakkabı tercih edebilirsiniz. Ben tamamen
bilinçsizce sandalet giydim gittim, bir şey olmadı. Yukarısı az rüzgarlı, 10
dakikalık uçuş heyecanlı geçtiği için ben üşümedim.
Ücretler: Fikir vermesi açısından hangi pistten atlayacağınıza bağlı olarak
fiyatlar yaklaşık 100-150TL arasında. Pilotlar Go Pro kamera ile
çekimlerinizi yapıp, CD'ye basıp veriyorlar. Bu hizmet fiyata dahil. Kendi
kameranızı ya da cep telefonunuzu yukarı çıkarmanız güvenlik sebebiyle
yasak.
Limitler: Kalp ve dolaşım rahatsızlığı olmayan, 5-15 m koşabilecek
fiziksel yeterliliğe sahip, 35-100 kg arasındaki herkes tandem uçabilir. Yaş
üst limiti yok; 60 yaşındaki sırt çantalı Gezgin Denizkızı ablamız da bizle
birlikte atladı.
Ulaşım: Maalesef sıkıntılı; Uçmakdere'ye köy minibüsü bile yokmuş.
Kendi aracınız varsa; Tekirdağ merkezden, 260 metrelik atlayış pistine az
virajlı asfalt yoldan 30 dakikada gidebiliyorsunuz. Arabayı oraya park
edebilirsiniz. Kendi aracınız yoksa; Tekirdağ'a otobüsle gelip, uçuş
kulübünün aracı ile sabah şehir merkezinde buluşup, onlar akşam
merkeze dönene kadar plajda takılabilirsiniz. Kişi başı 10TL. Kendi
aracınızla gitseniz bile plajdan dağın tepesindeki kalkış pistine stabilize
yol kısmını Teyak'ın arazi aracı ile ücretsiz çıkıyorsunuz.
Herkese iyi gezmeler, tozmalar!
Burcu Canbulat
bron: gezitozu.com
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Tekst 5
Hayali, Büyüyünce 'Hayalî'1) Olmak
(1) Küçük yaşlarda merak sardığı baba mesleği gölge oyununun
inceliklerini öğrenen lise üçüncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Şevval
Veral'in tek isteği kendisini geliştirerek bir gün 'hayalî' olmak. Kağıthane
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuluna devam eden Veral, yaşıtlarının
çoğu, zamanını tablet ve akıllı telefonlarla geçirirken kendisini geleneksel
Türk gölge oyununa adadı. Babası usta sanatçı Suat Veral ile Türkiye'nin
ilk kadın gölge oyunu sanatçısı Merve İlken'in izinden giden Şevval
Veral'in büyüdüğünde tek hayali, iyi bir gölge oyunu ustası olmak.
(2) Geleneksel Türk gölge oyunu sanatında iyi bir noktaya gelmek için 5
yıldır Merve İlken ile birlikte çalışmalarını sürdüren Şevval Veral, İlken'den
karakter çizimi, konuşma ve diyalog dersleri alıyor. Türk gölge oyunuyla
çok küçük yaşlarda tanışan 16 yaşındaki Şevval Veral, AA muhabirine,
gölge oyununun zevkle yapılan bir meslek olduğunu, beyaz perdedeki
karakterleri insanlara yansıtmaktan büyük keyif aldığını anlattı. Veral,
özellikle çocukların gölge oyunu karakterlerini gördüklerinde
gülmelerinden mutlu olduğunu dile getirdi.
(3) Gölge oyunu çalışmalarını, ustası Merve İlken ile yürüttüklerini belirten
Veral, "Ustam bana ilk önce çizim dersi verdi; yani bir karakterin nasıl
çizileceğini, derinin nasıl işleneceğini, nasıl boyanacağını öğretti. Aynı
zamanda konuşma ve diyalogların nasıl olması gerektiğini anlatıyor.
Karagöz ve Hacivat'ın nasıl oynatılacağını, sopalarının nasıl takılacağını
gösteriyor. Bu eğitimi yaklaşık 5 yıldır alıyorum." dedi.
(4) İlk gösterisini, ustası İlken ile birlikte 14 Haziran'da Kağıthane'de
gerçekleştirdiğini ifade eden Veral, "Perdenin arkasındayken
heyecanlanıyorum. Oyun bitince, izleyicilerle konuşmak, onların
beğenilerini duymak çok güzel. Bu yaşta bu mesleğe başladığım için de
gurur duyuyorum, yaşıtlarıma da örnek olduğumu düşünüyorum." diye
konuştu. Hedefinin bu meslekte ilerlemek, gölge oyununu tanıtmak
olduğunu dile getiren Veral, babası ve ustası ile gölge oyununu yaşatmak
için Karagöz Okulu kurmayı hedeflediklerini de aktardı. Şu an için
önceliğinin okulu olduğunu belirten Veral, "Ama aklımda hayalî olmak,
sanatçı olmak var." dedi.
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(5) Karagöz Ustası Veral da geleneksel Türk gölge oyununun cefasını
çeken bir usta olarak, kızının kendi yolunda ilerlemesinin mutluluğunu
yaşadığını dile getirdi. Yıllardır, gençlerin de geleneksel Türk gölge
oyununu öğrenmeleri yönünde çaba sarf ettiğini anlatan Veral, şöyle
konuştu: "Kızımın bu geleneksel sanatta benim yolumda ilerlemesi çok
önemli. Toplumsal değerleri geçmişte atalarımız üretmiş, kuşaklar içinde
bir şekilde birilerine aktarmışlar. Birçok şeyin çabuk tüketildiği günümüzde
Şevval'in bu sanata yönelmesi çok önemli. Geçmişteki koşullar kız
çocukları ve kadınlar için uygun olmayabiliyordu ama Şevval ve Merve
günümüzde kadınların gücünün ne kadar büyük olduğunu,
yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını ortaya koydu."
(6) Veral, çevresinde de gölge oyununa ilginin arttığını gözlemlediğini
belirterek, "Bu kültür hep birlikte yaşatılmalı, varlığını öyle hissettirmeli.
Beyaz perdenin arkasında hissettiğim ve yaşadığım şeyleri ortaya
koydum. Bunun övgülerini de, sevgilerini de fazlasıyla almaya başladım.
Gittiğimiz her yerde hedef kitlemiz çocuklar ve gençler. Çünkü yeni nesil
gölge oyununu tanımıyor. Bu yüzden çocuklar ve gençler benim
hedefimdi." ifadelerini kullandı.
(7) Gölge sanatının, perdenin yansıyan tarafında bir ulusu, toplumu ve bir
değeri yansıttığını dile getiren Veral, sözlerini şöyle tamamladı: "Hacivat
ve Karagöz her ne kadar birbiriyle didişiyor gibi gözükse de her oyunun
sonunda toplumsal barışı simgeler. Karagöz ve Hacivat da olduğu gibi
perdeden halka yansıyor. Onun için Şevval ve gençler, bu sanatın
yaşatılması noktasında önemli bir çığır açacaklardır. Karagöz Okulu'nun
ve Karagöz Müzesi'nin kurulması da bir gereksinimdir."
bron: haberler.com
noot 1 hayalî: schimmenspeler
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Tekst 6
Kadın İtfaiyeciler
(1) Zor bir meslek itfaiyecilik… Hem
fiziksel hem de duygusal olarak güçlü
olmak gerekiyor. Mesleğin zorluğunun
yanı sıra erkek egemen bir ortamda bu
mesleği başarıyla yapan, İzmir
İtfaiyesi'nin altı kadın itfaiyecisi ile
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İzmir
İtfaiyesi bünyesinde görev yapan
Devrim Özdemir, Pınar Sunar, Hülya
Doğan, Pelin Parlak, Şerife Güzel ve Aycan Piştof itfaiye bünyesinde olmaktan
çok mutlu olan kadınlar. Kimi yazı işlerinde kimi yangın biriminde bu mesleğe
gönül vermişler. Açıkçası onlarla tanışıncaya kadar bakımsız ve erkek tavırlı
kadınlar olduklarını düşünmüştük ama bu düşünce anında yıkıldı. Oldukça
bakımlılar ve erkeksi olmadan da mesleğin gereğini yerine getirebiliyorlar.
(2) Röportaja hazırlanırken aklıma gelen ilk soru "Bir kadın neden itfaiyeci olmak
ister?" oldu ve tabi ki ilk sorduğum soru da. Çoğu iş arama sürecinde belediyenin
ilanına denk gelerek şansını denemiş; mülakatları geçip teşkilata katılınca Toros
Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlamış. Sekiz yıldır itfaiyede görev yapan
Devrim Özdemir, İzmir İtfaiyesi'nde görev yapan ilk kadın itfaiyecilerden biri.
Göreve başladığı ilk günleri şöyle anlatıyor: "Göreve ilk başladığımızda
teşkilattaki arkadaşların bizim varlığımıza alışması çok zor oldu. Ailem de gece
nöbete kalıyor olmamdan rahatsız oluyordu. Ancak zamanla biz de onlar da bu
duruma alıştık". Her biri şu an yaptığı mesleği çok seviyor ve bu mesleği
bırakmak istemiyor. İnsan hayatına dokunmak, birinin canını veya malını
kurtarmak onları bu mesleğe bağlamaya yetiyor.
(3) İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda söyleşiyi gerçekleştirmek üzere sessiz sakin
bir yer aradık ve soluğu kızlar yatakhanesinde bulduk. Demir yataklar, dolaplar
her ne kadar standart olsa da kadınların varlığı odaya yansımış. Dolapların
üzerinde asılı fotoğraflar, komodinin üzerinde duran el kremleri… Kadın nerede
olursa olsun dokunduğu yeri güzelleştiriyor ve kendileri de bunun farkında.
Teşkilattaki kadın itfaiyeci sayısı arttıkça erkek itfaiyecilerin de tavırları
değişmeye başlamış ve özellikle konuşurken kelimelere dikkat eder hale
gelmişler. "Bizi kardeşleri gibi benimsediler, tam olarak bir aile ortamında gibi
hissediyoruz kendimizi" diyorlar.
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(4) İtfaiyede göreve başlamadan önce her itfaiyeci gibi yangına müdahale eğitimi
alan bu kadın itfaiyecilere, yangın sırasında ekip arkadaşları tarafından fazla
güven duyulmuyor. Erkeklerin fiziksel olarak gücünü kabul etseler de sadece kas
gücünün yeterli olmadığına vurgu yapıyorlar. Doğru ya, bu iş kas gücünden daha
fazlasını, yani teknik eğitimi gerektiriyor. Bu eğitimi almış kişilerin başarılı
operasyonlar geçirmesi kişinin hem tecrübesine hem de yeteneklerine bağlı.
Fakat kadın itfaiyecilere karşı "Ne kadar yapabilir ki?" gibi bir yargı söz konusu.
(5) Tertip ve düzen açısından kadının varlığı nasıl belli oluyorsa, bu, olaylara
bakış açısında da kendini belli ediyor. Eşi de itfaiyeci olan Pınar Sunar itfaiyecilik
anılarını anlatırken bir ayakkabı atölyesindeki yangın olayından bahsediyor.
Söndürme tamamlandıktan sonra soğutma işlemi için içeri giren Sunar şunları
anlatıyor: "Atölyede binlerce yüksek topuk vardı. Ayakkabılar yanmıştı fakat
topuklar olduğu gibi duruyordu. Topukların üzerine basa basa soğutma işlemini
tamamladık; o kadar topuklu ayakkabının yanmasına inanılmaz çok üzüldüm."
İşte bu kadınların doğasıdır. Ne kadar maskülen bir iş yapsa da bakış açısı
feminendir. Ellerinde yangın hortumları ile alevlerle mücadele eden bu kadınlar,
üniformalarının ceplerinde ruj taşımaktan, yangına giderken itfaiye aracının
aynasından saçını düzeltmekten de geri kalmıyor.
(6) Tüm itfaiyecilerin dile getirdiği ve benim de kesinlikle katıldığım bir nokta var
bu meslekle ilgili; itfaiyecilik, toplumun ve devletin gözünde hak ettiği değeri,
saygıyı görmüyor. Hem babası hem de eşi itfaiyeci olan Pelin Parlak, çocuğunun
da itfaiyeci olmasını istiyor. Ancak o da bu mesleğin hak ettiği saygıyı
görmediğini düşünüyor. Parlak, özveri ile çalıştıkları mesleğin zorluklarını şöyle
ifade ediyor: "İnsanlar burada tüm gün yattığımızı veya sadece kedi kurtarmaya
gittiğimizi düşünüyor. Gün geliyor hiç uyku uyuyamadan, 24 saat görev
yapıyoruz. Bazen bir yangını kontrol altına almamız, tüm operasyonu
tamamlamamız ve geri dönmemiz saatlerimizi alıyor."
(7) Kadın itfaiyecilerin varlığından habersiz vatandaşlar, onları olay yerinde
gördüklerinde oldukça şaşırıyormuş. Kimi yaşlı teyzeler mutlu olup öpüyor kimi
vatandaşlar ise şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyormuş. Çoğu zaman kasklarını
çıkarıncaya kadar onlara 'Abi' diye hitap ediyorlar, kasklarını çıkardıklarında ise
özür diliyorlarmış.
bron: volmagazine.com/nulla-dignissim

KB-0101-a-19-1-b

11 / 21

lees verder ►►►

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

Pagina: 53

Tekst 7
Senin İçin Fark Etmez
Bir zamanlar her kuruşun hesabını yapan bir adam yaşarmış. Öyle
cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çuval altını olunca da
gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gelgelelim aklı hep altınlarındaymış.
Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden
kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı
kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış.
Rastlantı bu ya; oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu
iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış. "Bu adam cimrinin biri"
diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağı kazmış. Kazmış
ama altınlar yerinde yok! Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya.
Uzun zamandır cimriyi gözleyen adam dayanamamış. "Ne var? Ne oldu
da böyle ağlıyorsun?" diye sormuş. Cimri cevap vermiş:
 Daha ne olsun? Altınlarım yok olmuş. Hepsi çalınmış!
Olan biteni bilen adam:
 Altının ha varmış ha yokmuş. Harcayıp yemedikten sonra bir taş al,
altın yerine onu göm. Senin için hiç fark etmez, demiş.
bron: yazilar.net
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Tekst 8
Rotterdamlı Beyza İlk Romanını Yazdı
Beyza Öpöz, henüz 17 yaşında, yazmaya olan
tutkusu ile bir kitap yazdı. 'Şansımı deneyeyim'
düşüncesiyle yayınevine gönderdiği kitabını ve
hayata bakış açısını konuştuk. Yaşı küçük ama
hayalleri büyük Beyza ile güzel bir sohbet
gerçekleştirdik. Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.
Seni kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Beyza, 17 yaşındayım. Rotterdam'da doğdum, aslen Mersinli'yim.
Rotterdam Grafisch Lyceum'de Oyun Geliştiricisi bölümünde okuyorum.
Küçüklüğünden beri yazmayı seviyor musun, nasıl başladı bu serüven?
Ablamın bilgisayarında yazmaya başladım, çok küçükken. Aslında sadece onu
taklit etmek için yazmaya başladım. O da küçük yaşlarında yazıyordu; ona
heveslendim. Sonra yazmayı sevdiğimi fark ettim. Ablamın sitesinde kısa
hikayeler yazmaya başladığımda 13 yaşındaydım.
Bu kitabı bitirmen ne kadar zaman aldı?
İki yıl kadar sürdü. Sürekli kitaba çalışmıyordum ve kendim için yazıyordum, yani
basılacağını düşünmemiştim o zaman.
Kitaptan bahseder misin bize?
Bir oğlanın çok az görülen bir deri hastalığı var. Bu gerçek bir hastalık. O kadar
az görülüyor ki biyoloji öğretmenim bile duymamış. Youtube'da gezinirken bir
kızın bu hastalığı olduğunun videosuna rastladım ve ilgimi çekti. Diğer videolarını
da izledim ve bu hastalık hakkında internette bilgiler edindim. Sonra aklıma bu
konuda kitap yazmak geldi, böylece başladı aslında. Hikayeyi tamamen kendi
hayalim üzerine kurguladım.
Kitaptaki hikaye nasıl devam ediyor, bize genel olarak ip uçları verir misin?
Bu hastalığı olan oğlanla okulundan bir başkası dalga geçiyor ama hastalığından
habersiz. Bu oğlanın da ailesinde büyük sorunlar var. Bu arada aile, arkadaş
problemleri de çıkıyor ortaya.
Yazarken yazı tarzını veya nasıl yazman gerektiğini kendin mi düşündün
yoksa internetten veya okuldan mı öğrendin?
Ortaokuldayken yazı etkinliğine katılmıştım, oradan aldığım bilgileri kullandım.
Kitabı yazarken ailenle veya arkadaşlarınla düşüncelerini paylaştın mı?
Ailem yazdığımı biliyordu ama ne yazdığımı bilmiyordu. Sadece ilk bir bölümünü
kuzenime gönderdim, onun dışında kimseyle paylaşmadım çünkü kendime
yazıyordum. Öyle gereksinim duymadım.
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Kitap bittiğinde ailen nasıl bir tepki gösterdi, bekliyorlar mıydı?
Babam beklemiyordu açıkçası, şaşırdı biraz. Annem, "Biterse bence yayın evine
gönderip şansını deneyebilirsin" demişti. Bittikten sonra ne yapacağım
konusunda pek fikrim yoktu ve yine annem "gönder" deyince şansımı denedim.
Bir hafta sonra yayınevi kitabımı yayımlamak istediklerini söylemek için beni
aradı. Telefon geldiğinde çok şaşırdım çünkü yayımlamak isteyeceklerini hiç
düşünmemiştim.
Şimdi ne ile meşgulsün? Yeni kitap hazırlığı var mı?
Şimdi okulum ile meşgulüm. Sınıfta arkadaşlarım kitabım olduğunu bildikleri için
bana tekliflerle geliyorlar "Bak bu konuda da yazmalısın" diye ve "Yeni kitabın ne
zaman çıkacak?" diyorlar. Ara sıra kısa hikayeler yazıyorum ama kitap olacak bir
hikaye yazmıyorum şu anda.
Kitabı okuyanlardan, kitap hakkında reaksiyon aldın mı?
Yayınevinin Hollandalı editörü uzun bir reaksiyon yazmış, kendi sitesine de
yorum olarak eklemiş. O kadar çok pozitif şeyler yazmış ki okuduğumda
inanamadım. Çok orijinal bir hikaye, karakterler çok inandırıcı ve iyi yerleştirilmiş.
Yaşıma göre çok iyi bir hikaye yazdığımı ve ileriye yönelik çok potansiyel
gördüğünü belirtmiş.
İlerde kitap yazmaya mı yoğunlaşmak istersin yoksa diplomanı aldığında
oyun mu dizayn etmek istersin?
Henüz bilmiyorum ama yazmak bende bir tutku, her zaman kalır bende. Canım
sıkıldığı zaman yazıyorum. Otobüste giderken telefonuma yazıyorum mesela.
Fantezimi kullanıyorum. Hayal dünyam çok geniş.
İnsanların bu kitap hakkında ne düşünmelerini istersin, kimlerin okumasını
istersin?
Aslında herkesin okumasını isterim çünkü insanlar bu hastalığı tanımıyor ve bu
sayede hastalığı tanımış olurlar. Çocuklar 16 yaşına kadar ancak yaşayabiliyor,
çünkü ölümcül bir hastalık. Doğduğunda derisi çok ince olduğu için sarılmaktan
bile acı duyuyorlar. Çok ince, dökülen bir derileri olduğu için, kelebek kanatlarına
benzetiliyor, bu yüzden adına 'kelebek çocuklar' da deniyor. Asıl ismi
Epidermolysis Bullosa (EB). Ben de bu yüzden kitabımın ismini Kelebek Oğlan
(Vlinderjongen) koydum.
Kitap ile hangi mesajı vermek istedin okuyanlara?
Herkes değişebilir. Yeter ki iste ve çabala.
bron: Haber Gazetesi
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Tekst 9
Oturduğu Yerden 50 Ülkeye Çorap Satıyor

(1) Kahramanmaraş'ta Viccel markası ile çorap üretimi yapan Savana
Tekstil AŞ, internet üzerinden kurduğu sistemle 50 ülkeye çorap satıyor.
Asıl mesleği maden mühendisliği olan Şahin Önyurt, yıllarca İstanbul'da
tekstil boyaları üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 10 yıl önce memleketi
Kahramanmaraş'a dönüp, iplik ve kumaş üzerinde çalışan Önyurt'un iş
hayatı, fabrikasında meydana gelen yangınla değişti.
(2) Ünlü IKEA firmasına kumaş satan Önyurt, iş yerindeki yangınla birlikte
faaliyetine son vermek zorunda kaldı. 2 yıl boyunca hiçbir iş yapmayan
Önyurt, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerindeki fabrikasında
laboratuvar kurarak ar-ge1) çalışmalarına ağırlık verdi. Bir süre sonra hiç
kimsenin kullanmadığı ve sır gibi sakladığı ipliği üretmeyi başaran Önyurt,
çok özel dediği bu iplikle çorap üretmeye karar verdi.
(3) Tesise Kimseyi Sokmuyor
Ürettiği ipliğin teknik olarak diğerlerinden çok üstün olduğunu anlatan
Önyurt, "Hiç kimsenin şu ana kadar kullanmadığı ipliği kullanıyorum. Ne
trikoda ne de dokumada hiç kimse bu ipliği kullanmıyor. Bu ipliği temin
etmek zor. Bir kere mukavemeti muazzam oluyor. İkincisi, içinde zerre
kadar sentetik yok. İşte burada tekniğimiz devreye giriyor. Benim çorabımı
taklit edemezler. Ancak bu tesislere girmeyi başarırlarsa bu olabilir. Çünkü
hiç kimseyi işletmeye sokmuyoruz" dedi.
(4) Bir Tek Çorapla İşe Başladı
İpliği test ettikten sonra çorap üretmeye karar verdiklerini anlatan Şahin
Önyurt, şunları kaydetti: "Ne yapabiliriz diye çok düşündüm. Bir kere
büyük bir yangın sonrası maddi olarak sıkıntıya düşmüştüm. Sonra bu
özel iplikten çorap yapmaya karar verdim. Test aşaması başarılı olunca
'önce bu çoraba bir isim bulalım' dedik ve adını da Viccel koyduk. Hiçbir
anlamı yok. Çocuklarımla beraber karar verdik. Sonra bir internet sitesi
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oluşturduk. Ardından dünyanın her yerine para almadan çorap
göndermeye başladık. Sanal âlemde çorabın adını duyurduk. Modada
yetkin insanlar var. Bu insanların siteleri var. Bu adamlar ne derse millet
ona inanıyor ve ona göre alışveriş yapıyorlar. Bir yıl bedava çorap
dağıttık. Böyle yayıldı. Çok çaba gösterdik. Moda ile uğraşan herkese
çorabımızı bizzat gönderdik ve özelliklerini anlatmaya çalıştık. İnternet
üzerinden isteyen herkese bedava çorap gönderdik. Çünkü çorabımıza
güveniyorduk. Çorap ayağını sarıyor. Çok fayda sağlıyor ve ayak iltihabı
yapmıyor. Bakteri üremesi olmuyor. Ayrıca dünyada hiç kimsenin
kullanmadığı bir boya kullanıyoruz."
(5) En Ucuz Çorap 11 Dolar
Belirli bir süre sonra Viccel marka çoraplarının büyük talep görmeye
başladığını kaydeden Şahin Önyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda
bizim sattığımız çorabın en ucuzu 11 dolar ve fiyatı 40-50 dolara kadar
çıkıyor. Kendimize çok güveniyoruz. Dünyada dört moda kuruluşu, Viccel'i
en iyi çorap ilan etti. Paris'te bir kunduracı bizim çorabımızı satar. Toptan
alır. Biz hep internetten satarız. Niçin? Tahsilat sıkıntısı yok. Paypal
üzerinden bize ödemeyi yapıyorlar, biz de malı gönderiyoruz. Şimdi
otururken sizinle konuşurken benim satışlarım oluyor. Toptan alan da var
tek tek alan da var. Yıllık 5 bin dolarlık çorap alan bir müşterim var.
ABD'deki birçok hastanenin doktorları bizden çorap giyer. 10 tane alıyor, 5
tane alıyor ve müşterilerimizden kargo ücreti de almıyoruz."
(6) "Tereciye Tere Sattık"
Dünyanın 50 ülkesine çorap sattıklarını ifade eden Önyurt, "Dünyada
çorabın çok farklı bir olay olduğunu fark ettik. Forumlarda bizim çorap
konuşuluyor. Şu anda Singapur dahil 50'nin üzerinde ülkeye çorap
gönderiyoruz. İnanın bu konuda ihtiyaç olduğunu tahmin edemiyordum.
Önceleri İtalyanlar bizi çok hafife alıyorlardı. "Bir numarayız" diyorlardı
ama inanın İtalyanlara çorap satmaya başladık. Yani tereciye tere sattık
biz. İyi şey yaparsanız boşta kalmıyor. Bütün mesele sesinizi duyurmak"
ifadelerini kullandı.
bron: sondakika.com
noot 1 ar-ge: araştırma, geliştirme
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Tekst 10
Ankara Çevresindeki En Güzel 5 Kamp Alanı
Ankara çevresi kamp alanı açısından
hiç de düşündüğünüz kadar sınırlı bir
bölge değil. Zamanla daha farklı
alternatifleri de gezerek öğreneceğiniz
kamp alanlarından en güzel 5 tanesini
sizler için derlemeye çalıştık. Kış
aylarında da konaklamalı tercih
etmeseniz bile, gezip görmek adına,
bu listeye ekleyebileceğimiz yerleri
'yorum bölümü'ne yazarak yazımızın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Vakit buldukça ziyaret edip doğanın tadını çıkarmanız dileğimizle!
Soğuksu Milli Parkı, Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde yer almakta
olup Ankara merkezine 80 kilometre uzaklıktadır. Arazisi volkanik bir
sahadır. Bu nedenle içerisinde bol miktarda sıcak ve soğuk su kaynakları
bulunuyor. Bunlar kaplıca turizmi açısından da kullanılmaktadır. Özellikle
Ankara'da faaliyet gösteren izci grupları bu kamp alanını tercih ediyor.
Milli Park içerisinde çadırda gecelemek için Çevre ve Orman
Bakanlığı'ndan izin almak gerekebilir. Güvenlik görevlileri, orman yangını
ihtimalinin düşük olduğu ve az ziyaretçinin geldiği kış aylarında izin
almadan gecelemenizi dikkate almayabilir.
Karagöl – Çubuk, Ankara'ya 74 km uzaklıktaki Çubuk ilçesine yaklaşık
40 km uzaklıktaki gölün çevresi çam ve dağ kavağı ormanları ile kaplıdır.
Karagöl, Çubuk ile Kızılcahamam arasında küçük bir heyelan set gölü.
Çevresinde piknik yapılabilecek masalar bulunuyor. Göl kenarındaki
ormanların içindeki kaynak suları, çıkış noktalarında oldukça soğuk. Hatta
son derece soğuk olduğundan, kayaların aralarından çıkan suların
ağustos aylarında dahi donduğu görülür. Ormanlık bölgelerde av
hayvanlarına rastlamak mümkün.
Güdül Sorgun Yaylası, Çadır kampı için ideal alanlardan birisi de göldeki
balıklarla ve doğadaki hayvanlarla bolca karşılaşıp vakit geçirebileceğiniz
Sorgun Göleti. Göl çevresindeki 7 km'lik yolda oradan kiralayacağınız
bisikletlerle tur atabilirsiniz. Sizlere küçük bir tavsiye: Kamp alanınızı
ağaçlı bölgeye kurmanız açık alandaki rüzgara karşı sizi daha korunaklı
kılacaktır.
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Çamkoru Göleti Çamkoru Tabiat Parkı, Çamlıdere ilçesi sınırları içinde,
Ankara'nın 110 km kuzeybatısında bir tabiat parkıdır. Çamkoru'da kurt,
çakal, tilki, tavşan ve yaban domuzu, yırtıcı ve ötücü kuş türleri bulunur.
Çamkoru Göleti'nde gökkuşağı alabalıkları ve diğer balıklar bulunur.
Çamkoru Geyik Üretme İstasyonu doğaya salınmak üzere geyik
yetiştirmektedir.
Kızılcahamam Işık Dağı, Işık Dağı Ankara ili Kızılcahamam ilçesi
sınırlarında 2057 metrelik bir yükseltidir. Işık Dağı; derin ormanları,
yaylaları ve gölleriyle Ankaralı doğa severler için günübirlik hafta sonu
yürüyüşleri için çok uygun bir bölge. Karlı kış aylarında orman işletmesinin
açmış olduğu çam ağaçları altındaki yollarda yürümek hem zevkli hem de
çok kolay. Aralık, ocak, şubat hatta mart aylarında bile karlı olan Işık
Dağı, sert ve uzun yürüyüşler yapmak isteyenler kadar, kısa ve karlı bir
kış gezintisi yapmak isteyenler için de uygun rotalar sunmakta.
bron: kampyap.com
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Tekst 11

Batıl İnançlar
"Bıçağı masaya koy, elden verme. Aman diyeyim, kavga ederiz."
Mutfakta yemek yaparken annenizden, anneannenizden, arkadaşınızdan
sık sık duymuşsunuzdur bu lafı. Çünkü milletçe birbirimizin elinden bıçak
almanın kavgaya sebebiyet vereceğine inanıyoruz. Bunun gibi nedenini
bilmediğimiz, nereden geldiğine dair pek bir fikrimizin olmadığı inançlara
sahibiz. Sadece ülkemize özgü değil, dünyanın birçok noktasında yemek
ve mutfakla ilgili farklı inanışlar mevcut.
Kimisi aşkın göstergesinin 'tuz' olduğuna inanıp tüm yemeklerini bol tuzlu
yapar. Kimisi de arkadaşına acı biber uzatmanın, ilişkileri bozduğuna
inanır. Her birine ayrı ayrı şaşırdık, kimilerinde de kendimizden parçalar
bulduk. Bakalım, daha neler neler varmış?
Ladese tutuşmak
Tavuk yerken çıkan lades kemiğinin iki ucundan tutup çekmek, 'Ladesin
ladesi olsun mu?' şeklinde iddialara girmek sadece bize özgü bir davranış
biçimi değilmiş. Amerika ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde ladese
tutuşmak sadece bir eğlence biçimi değil, aynı zamanda şansla ilgili bir
inanışı temsil ediyor.
Lades kemiğinin daha uzun tarafı kime gelirse ya da kim o tarafı
kırabilirse ona iyi şans getireceğine inanılıyor. Kim bilir, belki de gerçekten
uğur getiriyordur!
Çatal ya da bıçak düşürmek
Şaşırdığımız bir başka batıl inanç ile devam ediyoruz. Bu inanç birçok
ülkede yaygın olarak biliniyor. 'Yere çatal düşürmek' o gün evinizde bir
hanımı ağırlayacağınız anlamına geliyormuş. Yere düşen şey bıçak ise
misafiriniz bir bey olacakmış.
Ne diyelim, misafirin gelişi yere düşen çatal-bıçaktan belli olurmuş!
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Yer fıstığı
Bir yarışmaya çıkmak üzeresiniz ya da sahneye çıkacaksınız.
'Performansınızın iyi geçmesini istiyorsanız yer fıstığı yemeyin' diyor bir
batıl inanç. Buna özellikle Avrupa'da fazlasıyla inanılıyor ve kötü şans
getirmemesi adına yarışmalardan ya da performanslardan önce yer fıstığı
yenilmiyormuş. Halbuki biz onu 'enerji verir' diye biliyorduk!
Arkadaşına acı biber vermek
Tıpkı bıçak vermek gibi arkadaşların birbirlerine acı biber uzatması da
tartışma çıkmasına, arkadaşlıklarının bozulmasına işaretmiş Latin
Amerika ülkelerinde. Biber ne kadar acıysa, ilişkilerinin bozulma ihtimali o
kadar fazlaymış hatta.
Boşuna demiyoruz: Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dostlar!
Tuz
Bir Rus inancına göre aşık insan, aşkının göstergesi olarak yemeğini tuzlu
yaparmış. Bu şekilde aşkları daha fazla güçlenir ve karşısındakini ne
kadar sevdiğini, attığı tuz oranıyla kanıtlarmış. Bu nedenle yeni gelinler ya
da yeni gelin olacaklar eşlerine, sevgililerine normalden çok daha fazla
tuzlu yemekler yapıyor ve yediriyor.
Bir başka inanç da tuzun yere saçılmasının uğursuzluk getirdiğine dair.
Eğer ki tuz yere dökülürse, etrafa saçılırsa o insanın başına yakın
zamanda bir şanssızlık ya da uğursuzluk gelecek demektir.
Biz de batıl inançların yalancısıyız!
Soğan pişirmek
Avrupa ve Amerika'da birçok inanışa göre evde kötü ruhlar barınıyor. Bu
ruhları evden kovmak için ise pişmiş soğan kullanılıyor. Hafif pişmiş
soğanlar, açık pencerenin kenarına konuluyor. Çıkan kokudan mıdır artık
bilinmez ama bu şekilde kötü ruhlar evi terk ediyormuş.
Bu da böyle ilginç bir inanış!
Süt ve çay
'Yok artık!' dedirten bir batıl inanç daha var sırada. Başta İngiltere olmak
üzere çayını sütle içen ülkelerde, sütü, çaydan ve şekerden önce
koymanın evlilik teklifi almanızı zorlaştırdığına dair bir inanış var.
Hatta kimi yerlerde asla evlenemeyeceklerine dair söylentiler geziyor.
Siz çayı ve şekeri koyun, sütünüz sonradan gelsin!
Muz
İngilizler, balığa çıktıkları zaman botlarında asla muz bulundurmazlarmış.
Botun içinde muz bulundurmanın kötü şans getireceği ve eğer botta muz
varsa balık avının ve yolculuğun iyi geçmeyeceği konusunda inançları
büyükmüş. Yani bir İngiliz'in botuna biniyorsanız, aman diyelim yanınızda
muz bulundurmayın, balık avının kötü geçmesinden sorumlu olursunuz.
'Muzun suçu ne?' diye sormaktan kendimizi alamadık!
bron: yemek.com
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

..................................................................................................................
..................................................................................................................

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

E

Tekst 2
4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

Tekst 3
7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

9

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

10

..................................................................................................................
..................................................................................................................

KB-0101-a-19-1-u

2/5

lees verder ►►►

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

Pagina: 65

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Tekst 4
11

A

B

C

D

12

..................................................................................................................

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

C

D

E

Tekst 5
16

A

B

17

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................

18

A

B

C

19

A

B

C

20

..................................................................................................................

21

..................................................................................................................

22

A

B

D

C

D

D

Tekst 6
23

A

B

C

24

A

B

C

25

..................................................................................................................

KB-0101-a-19-1-u

3/5

lees verder ►►►

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

Pagina: 66

26

A

B

C

D

27

A

B

C

D

28

A

B

C

D

C

D

Tekst 7
29

A

B

Tekst 8
30

A

B

C

D

31

A

B

C

D

32

..................................................................................................................

33

A

B

C

D

34

A

B

C

D

35

A

B

C

D

36

A

B

C

D

Tekst 9
37

A

B

C

38

..................................................................................................................

39

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
4 ...............................................................................................................

KB-0101-a-19-1-u

4/5

lees verder ►►►

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

Pagina: 67

40

A

B

C

41

A

B

C

D

Tekst 10
42

..................................................................................................................

Tekst 11
43

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN

KB-0101-a-19-1-u

5/5

lees verdereinde
►►►


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

Pagina: 68

Examen VMBO-KB

2018
tijdvak 1
vrijdag 25 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 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 Cennet Hurması Neye Faydalı?
2p

1

Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze volgens de tekst
juist of onjuist is.
Omcirkel 'juist' of 'onjuist' in je uitwerkbijlage.
1 Kaki is belangrijk voor het gezichtsvermogen.
2 Kaki is goed tegen de hoge bloeddruk.
3 Kaki stabiliseert het suikergehalte bij diabetici.
4 Kaki zorgt voor een goede weerstand.

1p

2

Kies bij 2 het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A etkisi
B kolaylığı
C özelliği
D tadı

1p

3

Welke patiënten wordt aangeraden om als tussendoortje kaki te eten?
patiënten met
A hartklachten
B maag- en darmklachten
C overgewicht
D suikerziekte

Tekst 2 Kuş Göçünün En'leri
1p

4

Er zijn twee plaatsen waar je verschillende vogels van dichtbij kunt zien.
 Schrijf deze plaatsen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

5

Welke van de volgende beweringen is juist volgens de tekst?
A Arıkuşu heeft zijn naam gekregen omdat hij op een bij lijkt.
B Gökdoğan heeft de kleuren van de regenboog.
C Kızıl Akbaba is de vogelsoort die het hoogst vliegt.
D Söğütbülbülü wordt met uitsterven bedreigd.

1p

6

Waar heeft de herkomst van de uitdrukking 'Dut yemiş bülbül' betrekking
op, volgens de tekst?
A op de voeding van de nachtegaal
B op de vogeltrek van de nachtegaal
C op het niet vliegen van de nachtegaal
D op het niet zingen van de nachtegaal
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Tekst 3 İlginç Bir Kasaba
1p

7

Wat trok op Acciaroli de aandacht van de wetenschappers?
A dat een op de tien mensen bijna honderd kilo weegt
B dat een op de tien mensen ouder dan honderd jaar is
C dat jongere mensen te lage bloedwaarden hebben

1p

8

Kies bij 8 in alinea 2 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A Aslında
B Henüz
C Tıpkı
D Üstelik

1p

9

Welke eetgewoonte van de dorpsbewoners leidt tot de verbetering van de
functies van de hersenen volgens de tekst?
het eten van
A olijfolie
B rozemarijn
C verse vis
D zelf gefokte kippen

1p

10

Welke van de volgende beweringen is juist volgens de tekst?
A Er groeien verschillende soorten planten op Acciaroli.
B Het onderzoek op Acciaroli heeft tien maanden geduurd.
C Mensen uit Acciaroli hebben veel adrenomedulline in het bloed.
D Mensen uit Acciaroli kunnen niet van het leven genieten.

Tekst 4 Kitap Yorumu: 'Alaska'nın Peşinde'
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

11
A
B
C
D
E

çaba
özen
saygı
yol
zaman

A
B
C
D

beklenmedik
bilinen
gereksiz
göstermelik

12
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1p

1p

1p

1p

1p

1p

13
A
B
C
D

oldukça
sanki
şimdi
tıpkı

A
B
C
D

birçok
ender
esprili
sıradan

A
B
C
D

birey
deney
kahraman
yanılgı

A
B
C
D

arkadan
doğrudan
tersten
yandan

A
B
C
D

bağ
çözüm
gizem
ipucu

A
B
C
D

davet
kabul
tahmin
terk

14

15

16

17

18

Tekst 5 Renk Körlüğü Adası
1p

19

Wat is een kenmerk van de eilandbewoners die lijden aan
kleurenblindheid volgens de tekst?
A Ze onderscheiden kleuren moeilijk.
B Ze zien alles zwart-wit.
C Ze zien slechts het licht.
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1p

20

Wat hebben de wetenschappers na dertig jaar onderzoek op het eiland
Pingelap ontdekt?

1p

21

In de tekst staat wie de bron is van kleurenblindheid op het eiland
Pingelap.
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin
waarin dit staat.

1p

22

Hoe gaan gezonde eilandbewoners om met mensen die lijden aan
kleurenblindheid?
A Ze leven met hen mee.
B Ze ondersteunen hen.
C Ze sluiten hen buiten.
D Ze zien hen als gedoemd.

Tekst 6 Yahoo'dan Şifre Krizine Son
1p

23

Wat is het grootste probleem voor mensen die toegang willen tot hun
accounts op verschillende websites?
A mails met virussen krijgen
B meerdere wachtwoorden onthouden
C meldingen met spam ontvangen
D veilige wachtwoorden vinden

1p

24

Wat maakt Yahoo-e-mail anders dan de andere e-mailaccounts?
A Yahoo biedt een gratis virusscanner ter bescherming aan.
B Yahoo eist niet om het wachtwoord regelmatig te veranderen.
C Yahoo heeft een beveiligingsvraag om veiligheidsredenen.
D Yahoo vraagt geen wachtwoord als eerste stap bij het inloggen.

1p

25

Hoe kan een gebruiker van Yahoo-e-mail zijn accountpagina bereiken
volgens het nieuwe beveiligingssysteem?
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin waarin
dat staat.

1p

26

In de laatste alinea benoemt de adjunct-directeur van het Yahooklantenplatform zelfkritiek.
Waar heeft deze zelfkritiek betrekking op?
op een gebrek aan
A ervaring
B inlevingsvermogen
C veiligheidscontrole
D vertrouwen
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Tekst 7 Burda Akademi İle Moda Siz Olun
2p

27

In de eerste alinea staan vier redenen waarom iemand geen naaicursus
zou willen volgen.
 Schrijf drie van deze redenen op in je uitwerkbijlage.

1p

28

Wie of wat worden er bedoeld met 'gizli kalmış' in de eerste alinea?
A nog niet ontdekte talenten
B ondergewaardeerde modeontwerpers
C veelbelovende modeontwerpers
D weggestopte wensen

1p

29

Op welke manier moeten de lessen worden betaald?
met contant geld
met een acceptgiro
met een creditcard

A
B
C
1p

30

Waar moet je extra op letten als je een instructievideo koopt?
A dat je de video maar een beperkte tijd kunt bekijken
B dat je op tijd betaalt voor de video
C of je de factuur thuisgestuurd krijgt
D of je een melding krijgt dat je betaald hebt

Tekst 8 Gezi, Kültür ve Aday İzci Kampı
2p

31

Als padvinder krijg je drie hoofdtaken.
Je vraagt je af waarom je deze taken moet uitvoeren.
 Wat zijn de twee doelen van deze hoofdtaken?
Schrijf deze twee doelen op in je uitwerkbijlage.

Tekst 9 Aşçılık ve Turizm Festivali
1p

32

Tijdens de opening van het festival was er nog een opening.
Waarvan was deze opening?
van
A de koksopleiding
B de tentoonstelling
C de vereniging van koks
D het monument
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1p

33

Wat maakt Mengenli Yakup Usta als kok zo bijzonder?
A Hij experimenteerde met verschillende ingrediënten.
B Hij kon de lekkerste gerechten van Mengen koken.
C Hij was de eerste kok van het Topkapı-paleis.
D Hij was de jongste kok van de gemeente Mengen.

2p

34

Het festival is gunstig voor de gemeente Mengen en de koks, maar ook
nog voor vijf andere zaken.
 Schrijf drie van deze zaken op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

35

Wie beoordeelt de gerechten van de kinderen?
de chef-kok van het festival
de regionale koksvereniging
het bestuur van de federatie
het bestuur van de gemeente

A
B
C
D

Tekst 10 Dünyaca Ünlü Filmlerin Çekildiği Şehirler
1p

36

Je hebt op internet een lijst gevonden van bekende films.
 Welke film is de verfilming van een roman?

Tekst 11 Yeni Çıkan Dergiler
2p

37

De drie tijdschriften hebben verschillende eigenschappen.
 Welke eigenschap hoort bij welk tijdschrift?
Kruis dit aan in je uitwerkbijlage.

Tekst 12 Hangi Yörede Hangi Halk Oyunu Oynanır?
1p

38

Je hebt een groep zien dansen die in een halve maan was opgesteld.
Je wilt weten tot welk dansgebied deze dans behoort.
 Schrijf de naam van dit dansgebied op.

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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Bijlage VMBO-KB

2018
tijdvak 1

Turks CSE KB

Tekstboekje
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Tekst 1
Cennet Hurması1) Neye Faydalı?
Cennet hurmasını satın alıp onunla ne pişirebiliriz?

Trabzon hurması olarak da adlandırılan cennet hurması, diyet lifi
açısından oldukça zengindir. 100 gram cennet hurması 3,6 gram lif içerir.
Antioksidan kapasitesi çok fazla olan bu besinin 100 gramı 70 kalori
içermektedir. Beslenme ve diyet uzmanı Tuba Kayan Tapan adım adım
cennet hurmasının özelliklerine dikkat çekiyor.
Antioksidan kaynağı: Sağlık için yararlı olan değerli antioksidanları
içerir. Taze meyvesi, likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, betakaroten ve A vitamini gibi diğer antioksidanları da içerir. Aynı zamanda bu
bileşikler, çeşitli hastalık süreçlerinde rol oynayan, vücudun savunma
sistemini bozan metaboliklere karşı, koruyucu etki gösterir.
Göz sağlığına bire bir: İçeriğindeki antioksidanlar, özellikle yaşlılarda
göz sağlığı için oldukça önemlidir.
C vitamini kaynağı: Önemli bir C vitamini kaynağıdır. Kuvvetli bir
antioksidan olan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.
Günlük C vitamini gereksiniminin %12'sini 100 gram Trabzon hurması ile
karşılayabiliyoruz.
Bakır deposu: Potasyum, mangan, bakır ve fosfor açısından oldukça
zengin olan cennet hurmasının 100 gramı, günlük mangan içeriğinin
%15'ini, günlük bakır içeriğinin ise %12'sini kapsar. Bakır içeriği,
bağışıklık sistemini desteklediğinden, savunma sistemini kuvvetlendiren
enzim yapısına katılır. Yani, vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına
yardımcı olur. Bakır da en az mangan kadar bağışıklık sistemini
desteklemesinin yanında, kırmızı kan hücrelerinin de yapımını sağlar.
Mide ve bağırsak sorunlarına son: Lif içeriğinin yüksek olması, midebağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak, kabızlığı önleyecektir. Mide
ve bağırsakta oluşabilecek irritabl bağırsak sendromunu engeller.
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Kalp sağlığına kalkan: Yüksek lif, hipertansiyonu önlerken kalp sağlığını
da korumaktadır. Bağışıklığı kuvvetlendirerek, hastalıklara karşı koruyucu
etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker
hastalığı olan bireyler bir orta boy cennet hurmasının yarısını bir ara
öğünde tüketmelidirler. Yüksek karbonhidrat içeriğinden dolayı fazla
tüketildiğinde kan şekerini yükseltir. Diyabetli bireylerin dikkatli olması
gerekmektedir.
Vanilyalı Trabzon Hurması Tarifi





5
3
1
1

adet yumuşak Trabzon hurması
yumurta
su bardağı süt
paket vanilya

Hurmalar yıkandıktan sonra kevgirden geçirip püre haline getirin. Kabuklar
kevgirin üzerinde kalacağı için onları soymaya gerek yok. İçine
yumurtaları, vanilya ve sütü ekleyip iyice çırpın. Küçük fırın kaplarına
karışımı bölüştürün.
Kapları fırın tepsisine dizip, tepsiye kapların yarı hizasına gelecek kadar
sıcak su ekleyin. Yaklaşık 25 dakika fırında pişirin. Soğuması için hemen
dışarı çıkarın. Soğuduktan sonra kolayca ters çevirerek servis
edebilirsiniz. Altı kişilik bu tarifin 2 şeker içermemesi ve yüksek
proteinli olmasıdır.
Bu sebeple zayıflama programında olan hastalar, ara öğünlerinde
tüketebilirler.
Bir porsiyonu 142 kalori olan bu tatlı, hem şeker ihtiyacını giderir hem de
protein içeriğinden dolayı tok tutar. Kalp sağlığına, kansere,
hipertansiyona karşı koruyucu etkisi olan bu meyvenin beslenmenizde yer
alması dileğiyle!
bron: milliyet.com.tr
noot 1 cennet hurması betekent kaki
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Tekst 2
Kuş Göçünün En'leri
Kuş göçü bütün coşkusuyla devam ediyor. Avrupa'dan gelen leylek, kartal,
şahin gibi binlerce kuş her gün gökyüzünde tepemizden uçarak kışı
geçirmek için daha güneye, Afrika'ya doğru yol alıyor. Milyonlarca yıldır
gerçekleşen bu muazzam yolculuğa tanıklık etmek isterseniz başınızı
arada bir göğe kaldırmanız yeterli. Kuşları daha yakından görmek
isterseniz de adresiniz Sarıyer tepeleri ve Çamlıca olmalı. Varsa bir
dürbününüz onu da yanınıza alın, neşenize neşe katın.

Şah Kartalı
Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı... Kanat açıklığı 210 santimin üzerine
çıkabilen bu kartalı, karizması nedeniyle tarihte birçok uygarlık sembol
olarak kullanmış. Yaşam alanları yok oluyor, nesli tehlikede; bu yüzden
göç sırasında görülmesi en fazla heyecana neden olan türler arasında.
Orta Avrupa'dan başlayarak Türkiye üzerinden göçle Çin, Hindistan ve
Afrika'ya kadar on bin km'ye yakın bir yolculuk yaptığı düşünülüyor.
Arıkuşu
Adından da anlaşılacağı gibi en sevdiği yemek arı. Ama diğer böcekleri de
büyük bir iştahla yiyor. Gökkuşağı gibi renkleri var. Kışı, böceklerin bol
olduğu yerlerde geçirmek üzere Orta Avrupa'dan yola çıkar; Güney
Afrika'ya kadar yolculuk yapar. Ülkemizde de mayıs ayından, göç zamanı
olan ağustosa kadar birçok bölgede yaygın olarak görülebilir.
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Gökdoğan
Gözleri o kadar keskin ki güvercin büyüklüğünde bir avı bir buçuk
kilometreden seçebiliyor. Boyutu bir karga kadar olsa da en büyük silahı
hızı. O, yaşayan bir füze. Kanatlarını kapattığı zaman saatte 380
kilometre hızla dalış yapabiliyor. Tüm gündüz yırtıcılarında olduğu gibi tek
eşli! Söz konusu yuvadaki yavruları korumak olduğunda büyük-küçük
dinlemeyip etrafta tehdit olarak gördüğü ne varsa kafa-göz dalabiliyor ve
onun keskin pençelerinden, ne kadar büyük olursa olsun, bir kuşun
kurtulması oldukça güç. Kendisi için en büyük tehdit ise tarım ilaçları. Bu
öfkeli kuş, ülkemizin de hemen her yerinde yaşayıp ürüyor.
Kızıl Akbaba
1975'te bir uçakla on bir bin metre yukarıda çarpışan bir akbabadan
biliyoruz ki, en yüksek uçuş rekoru bu canlılarda. Ülkemizde görülen türler
arasında kızıl akbabanın da en yükseğe çıkan kuş olduğu tahmin ediliyor.
Tüysüz ve beyaz görünen boynu nedeniyle akbaba denince aslında
aklımıza ilk gelen de onun görüntüsü. Adını, gövdesinin kızıllığından
alıyor. 280 santimi bulan kanat açıklığıyla o, adeta uçan bir dinozor. Zaten
bu kadar büyük kanatlara sahip olmasa 10 kiloya ulaşan ağırlığını 5000
kilometre kadar uzağa taşıyabilmesi mümkün olmazdı.
Söğütbülbülü
Boyu 10 santim, ağırlığı 6-10 gram. Boyuna bakmayın, Kuzey Avrupa ve
Sibirya'dan yola çıkıp Afrika'ya kadar 2000 kilometre göç yolculuğu
yapabiliyor. Yani, günde ortalama 100 kilometre! Bir de küçük not: "Göçü
izlemeye gideyim de bülbül dinleyeyim" diyorsanız eğer, demeyin!
Bülbüller sadece üreme dönemleri öter. 'Dut yemiş bülbül' terimi de
dutların olgunlaşma döneminde üreme zamanlarının bittiği ve artık
ötmedikleri döneme denk gelmesinden kullanılıyor.
bron: hurriyet.com.tr
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Tekst 3
İlginç Bir Kasaba

(1) İtalya'nın güneybatısındaki Acciaroli kasabasında yaşayan her 10
kişiden biri 100 yaşın üzerinde. Roma'daki Sapienza Üniversitesi
öncülüğünde bir araştırma ekibi kasaba halkının sağlığını ve
alışkanlıklarını anlamak üzere 6 ay burada yaşayarak incelemelerde
bulundu. 700 kişinin yaşadığı Acciaroli kasabasında her 10 kişiden birinin
100 yaşının üzerinde olması bilim insanlarının dikkatini çekti.
(2) Araştırma ekibi 80 kişiden aldığı kan örneklerinde adrenomedullin adı
verilen, kan damarlarını genişleten hormonun seviyesinin 'olağanüstü
seviyede' düşük olduğunu gördü. 8 hormonun 20'li ve 30'lu yaşlardaki
insanlarla aynı seviyede olduğu tespit edildi. Bilim insanları bu hormonun
kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenlediği için önemli bir koruyucu
faktör haline geldiğini ifade ediyor. Öte yandan kasabada yaşayanların
beslenme alışkanlıkları da dikkat çekiyor. Acciaroli halkı taze balıkları,
bahçede yetiştirilen tavşan ve tavukları yiyor; yemeklerini zeytinyağıyla
pişiriyor.
(3) Beslenme alışkanlıklarında öne çıkan önemli diğer bir konu: Biberiye.
Kasabada bolca tüketilen biberiyenin beyin fonksiyonlarını geliştirdiği
ifade edilirken, bölgedeki bitki çeşitliliğinin uzun ömrün sırrı olabileceği
düşünülüyor. İngiliz Telegraph gazetesine konuyla ilgili konuşan California
San Diego Üniversitesi'nden Doktor Alan Maisel, "Batılı ülkelerde öne
çıkan obezlik, Alzheimer ve kalp rahatsızlıklarına burada rastlamıyoruz.
Aynı şekilde yaşlıların genellikle muzdarip olduğu katarakt da bölge
halkında görülmüyor. ABD'de 80 yaşın üzerindeki pek çok kişide katarakt
var" diyor.
(4) Maisel, kasaba halkının yaşam sevincine de dikkat çekiyor: "Buradaki
insanlar hayattan ve yaşamaktan keyif alıyorlar. Bunun da uzun yaşamın
sırrıyla bir ilgisi olabilir. Buradaki iyi hava şartları ve yaşam sevinci
hayatlarının uzun sürmesine etki ediyor olabilir."
bron: cnnturk.com
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Tekst 4
Kitap Yorumu: 'Alaska'nın Peşinde'
Tür: Aşk, Çağdaş/Modern, Genç-Yetişkin
Orijinal Adı: Looking for Alaska
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Çeviri: Çiçek Eriş
Basım Yılı: 2012
Sayfa Sayısı: 320
İlk içki, ilk şaka, ilk dost, ilk aşk, son sözler...
Miles Halter, ünlülerin son sözlerine bayılan, sıradan bir gençtir. Evindeki
güvenli hayata katlanamadığından François Rabelais'nin ölmeden hemen
önce 'Büyük Belki' olarak betimlediği bilinmezin ne olduğunu bulabilmek
için yatılı okula yazılır. Onu Culver Creek Lisesi'nde, aralarında Alaska
Young da olmak üzere pek çok şey beklemektedir. Zeki, komik, son
derece seksi ama bir o kadar perişan halde olan Alaska, Miles'ı kendi
labirentine sürükleyecek ve 'Büyük Belki' arayışında ona 11
gösterecektir.
Michael L. Printz Ödülü'ne layık görülen 'Alaska'nın Peşinde', bir hayatın
başka bir hayat üstünde ne kadar kalıcı izler bırakabildiğini muhteşem bir
dille anlatıyor. Pek çok ödül sahibi John Green'in bestseller olan bu kitabı,
çağdaş kurgu kitaplar arasında çığır açan yepyeni bir ses.
'Alaska'nın Peşinde'yi John Green seti olarak fuardan almıştım. 'Aynı
Yıldızın Altında'yı okuduktan sonra John Green'in bütün kitaplarını
okumam gerektiğini anlamıştım. Birkaç gün önce 12 bir istekle
'Alaska'nın Peşinde'yi okumaya başladım ve bu ani istekle başladığım
kitabı bugün bitirdim.
'Alaska'nın Peşinde'nin haricinde sadece bir adet John Green kitabı
okumuş biri olarak, daha şimdiden bu adamı hiçbir zaman
anlayamayacağımı düşünüyorum. Kitabın, 'Aynı Yıldızın Altında' gibi
olacağını düşünmüştüm. Aslında bir yerden sonra kurgunun belirli
noktalarının benzer olduğunu görebiliyorsunuz. Kitap, 13 'Aynı Yıldızın
Altında' gibi gençleri konu alan bir roman. Olay örgüsünün ilerleyişi de
oldukça birbirine benziyor; fakat hissettirdikleri, 'Aynı Yıldızın Altında'dan
çok farklı.
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Bir yazarın gerçeklikle bağdaşan kurgusal bir kitabı kolaylıkla
yazabileceğini düşünüyorum. Ama aynı türde yazdığı ikinci kitabının ilk
kitabından, üçüncü kitabının da ilk iki kitabından bir farkı olmalı ki kitapları
okunsun. İşte bu yüzden John Green, bunu başaran 14 yazarlardan
biri. Kitaplarında benzer konuları işlemesine karşın farklı duyguları
hissettirmesinin en büyük nedeni ise 'karakter yaratma becerisi'. Yazar,
kitaplarındaki karakterlerinin birer ' 15 ' olduğunu okuyucuya
gösterebiliyor. Her birinin fiziksel ya da duygusal betimlemelerinden
bahsetmiyorum, John Green'in o karakterlerin içine birer ruh koymasından
bahsediyorum. Bunu da karakterlerin eylemlerini ama en çok da
düşüncelerini o karaktere göre kendinden bir şey katarak yazmakla
başarıyor ve ekleyeceği şeyi de tam dozunda ayarlıyor.
'Aynı Yıldızın Altında'yı okuduktan sonra kendime bakmış, yaptıklarımı
sorgulamıştım. 'Alaska'nın Peşinde'yi bitirdikten sonra ise kendime
bakmaktan ziyade hayat hakkında düşündüm. Kitabın büyük bir kısmını
yaşam üzerine yapılan konuşmalar kaplıyor; kimi konuşma dolaylı yoldan
bu kavrama çıksa da kimisi 16 yaşamı sorgulayacağınız cümleler
barındırıyor. Fakat en çok, olumsuz birçok duygunun 'pat' diye
okuyucunun yüzüne vurulmadan, farklı kelimeler veya metaforlarla
aktarılmasını sevdim. Tabii bir yerden sonra olumsuz kavramlar sayfaların
içine işliyor, ama o zaman bile yazar, okuyucuya - ve karakterlere çözmesi gereken bir 17 bırakıyor. Hem de çözülmesi hiç kolay
olmayan türden bir sır!
Kitabın bölüm adları geri sayımlardan oluşuyor. Bu geri sayımların nereye
çıktığını tahmin etmeye çalıştım, ama pek başarılı değildim sanırım.
Çünkü öğrendiğim zaman büyük bir şok yaşadım. 'Aynı Yıldızın Altında'da
olduğu gibi, 'Alaska'nın Peşinde'de de böyle bir kırılma noktasının
olacağını düşünmüştüm, ama bu kadar beklenmedik olacağı aklıma
gelmemişti. Yazarın diğer kitabını okumuş olmanın, olayları 18 etmeye
yarayacağını sanmıştım.
'Alaska'nın Peşinde', okuyucuyu derinlemesine düşündüren bir John
Green kitabı. Ölüm, yaşam, aşk, son sözler ve daha birçok konu üzerine
düşündürerek acılar labirentinden nasıl çıkacağınızı gösteriyor. Kendi
labirentinizden nasıl çıkacağınızı anlamanız için ise 'Alaska'nın Peşinde'yi
okumanız gerekiyor.
"Bütün hayatını labirentte mahsur kalıp bir gün oradan nasıl çıkacağını,
bunun ne kadar müthiş olacağını düşünerek geçirirsin ve geleceği hayal
etmek 'devam etmeni' ama bunu hiç yapmamanı sağlar. Geleceği yalnızca
'o andan kaçmak için' kullanırsın."
bron: yorumcadisi.blogspot
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Tekst 5
Renk Körlüğü Adası
Mikronezya'daki Pingelap Adası'nda yaşayan insanların yirmide birinde
renk körlüğü var. Bu kişiler renkleri hiç algılamıyor, dünyayı siyah-beyaz
bir televizyondan izlermiş gibi görüyorlar. Konu üzerinde otuz yıldır
araştırmalar yapan bilimadamları, bu hastalığa neden olan gen
bozukluğunu tespit ettiler. Ancak söz konusu tespit, tedavinin de hemen
bulunacağı anlamına gelmiyor.
Hastalık kalıtımsal olarak ebeveynlerden çocuklara geçiyor. Her iki
ebeveynde birden bozuk genin mevcut olması, çocuğun da bu hastalıkla
dünyaya gelmesine yol açıyor. Pingelap Adası'nda yaşayan 3000 kişinin
yüzde beşinde tam renk körlüğü var. Dünya ortalaması ise 50.000'de bir.
1775 yılında Pingelap Adası civarında yaşanan bir tayfunda ada halkının
çoğu ölmüş, felaketten sadece yirmi kişi kurtulmuştu. Bu kişiler arasındaki
bir adam, renk körlüğünün kaynağı olarak tespit edildi ve bilimsel
araştırmalar bu adama kadar genişletildi. Ada halkı, bu yirmi kişinin
soyundan geliyor. Hastalıktan muzdarip adalılar gündüzleri hiç dışarı
çıkamıyor, çıktıklarında da hiçbir şey göremiyorlar. Sağlıklı adalıların bu
kişilere bakış açısı ise olumsuz. Onları dışlıyor, aralarına kabul etmiyorlar.
bron: hurriyet.com.tr
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Tekst 6
Yahoo'dan Şifre Krizine Son
(1) İnternet sitelerinin sağladığı kolaylıkların yanı sıra her gün pek çok
insanın yaşadığı bir kriz 'birçok farklı siteye üyelik için kullanılan farklı
farklı şifreyi hatırlamak'. Bu kriz; güvenli bir şifre bulmak, yavaş çalışan
web siteleriyle başa çıkmak ve hatta bazı web sitelerinin virüsleriyle
savaşmak sorunlarını çoktan solladı. Şifreler kolayca unutulduğu gibi,
kolayca tahmin de ediliyor.
(2) Ekran başında dakikalarca 'güvenlik sorusu'nun evde beslenen
hayvanın adı mı, ilk gidilen okul mu, yoksa doğum yeri mi olduğunu
hatırlamak için sıkıntı yaşanırken, internet hırsızları kullanıcının en sevdiği
rengi yazıverip banka hesaplarını kolayca boşaltıveriyor.
(3) En azından elektronik postaya giriş için gereken ve unutulan şifre
derdine son verecek bir girişim Yahoo'dan geldi. Guardian gazetesinin
haberine göre, Yahoo 'e-posta şifresi gönder' uygulamasını başlatıyor.
Uygulamanın temelinde 'cep telefonuna gönderilen bir mesaj' bulunuyor
ve en büyük avantajı da, belli bir şifrenin ezberlenmesine gerek kalmıyor.
Yahoo e-posta, böylece, güvenlik için buna benzer 'iki aşamalı doğrulama
hizmeti' sunan diğer e-posta kuruluşlarınınkine benzer bir hizmet sunacak.
Ama fark, belirlenmiş şifrenin girilmesini gerektiren ilk aşamanın ortadan
kaldırılması.
(4) Yahoo'nun yeni güvenlik sistemine göre, kullanıcı Yahoo.com
hesabına girip sağ üst köşedeki isminin üzerine tıkladığında hesap
sayfasına ulaşacak. Sol sütundaki 'güvenlik'e tıklayınca da karşısına
çıkacak seçenekler arasında 'şifre gönder' hizmeti olacak. Bu noktada
kullanıcı cep telefon numarasını yazdığında Yahoo'dan cep telefonuna
mesajla dört haneli şifre gönderilecek ve bu yeni şifreyle kolaylıkla e-posta
hesabına erişim mümkün olacak.
(5) Yahoo tüketici platformu ürün işletme müdür yardımcısı Dylan Casey,
"Bu, şifreleri ortadan kaldırmanın ilk adımı. Bu şifre krizi, bizlerin bu
endüstride kendimizi, ürünlerimizi kullanan kişilerin yerine koymayı
başaramamaktan kaynaklanıyor sanırım" şeklinde konuştu.
Yahoo'nun uygulamaya başlattığı 'şifre gönder' hizmeti şimdilik sadece
ABD'de geçerli.
bron: bbc.com
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Tekst 7
Burda Akademi İle Moda Siz Olun
Dikiş dikmek artık çok kolay!
(1) Dikiş dikmeye meraklı mısınız? Ya da henüz bir düğme
bile dikemiyor musunuz? Veya bu konuda yeteneğinizin
olup olmadığını henüz keşfedemediniz mi? İşin kötüsü
şehrinizdeki kurslara ayıracak ne zamanınız ne de
ayıracak paranız var. Üstelik henüz sevip sevmeyeceğinizi
de bilmiyorsunuz. Oysa belki aranızda gizli kalmış Dice
Kayekler, Arzu Kaproller, Dilek Hanifler vardır, kim bilir!
Kendinizi sınamak ya da çok sevdiğiniz moda konusunda
uzmanlaşmak için Burda Akademi olarak sizi, size özel
dikiş derslerimize davet ediyoruz!
(2) Vintage, klasik, feminen, maskülen... Giyim stiliniz ne olursa olsun siz de
dikiş dikebilir, yaratıcılığınızın sınırlarını zorlayabilirsiniz. Üstelik bunun için
daha önce elinize iğne iplik alıp almamış olmanız fark etmez. Bundan böyle
milyonlarca liraya satın alabileceğiniz ünlü modacıların elinden çıkmış haute
couture bir elbiseyi evinizin rahatlığında bile dikebilirsiniz.
(3) Dikiş dikmeyi öğrenmek için kurslara gitmenize, trafik çilesi çekmenize
gerek yok! Ayrıca Burda Akademi ile günün her saatinde, dilediğiniz anda
ders alabilir, dikiş dikmek konusunda tüm sorularınıza çözüm bulabilir, ev
konforunda dilerseniz kendiniz, dilerseniz sevdikleriniz için harikalar
yaratabilirsiniz. Üstelik not yok, sınav yok! İster sabah, ister öğlen, ister
akşam ve hatta uyku tutmadığında gece yarısı, Burda Akademi videoları ile
dikiş dikerek kendi stilinizi konuşturabilir, ev ekonominize de katkıda
bulunabilirsiniz.
(4) Öğrenciler, çalışan kadınlar, üretmek isteyen ev kadınları ve tabii ki
erkekler... Mesleğiniz, yaşınız ne olursa olsun, sizi Burda Akademi'ye
bekliyoruz. Unutmayın, dikiş dikme konusunda A'dan Z'ye bilmeniz gereken
her şey Burda Akademi'de! Hemen üye olun, öğrenmek istediğiniz konuyu ya
da konuları sipariş verin, izleyin, dikmeye başlayın!
Alışverişe nasıl başlayacaksınız?
(5) Öncelikle Burda Akademi'ye üye olmanız gerekiyor. Bunun için sol üst
köşede 'Kayıt' bölümünü tıklayıp sizden istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde
doldurmanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptığınızda artık siz de bir Burda
Akademi üyesisiniz demektir. Alışverişe hemen başlayabilir, dikiş dikmeyi
Burda güvencesi ile öğrenebilirsiniz.
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(6) Ödeme işleminiz kredi kartınızla, 3D Secure sistemi ile gerçekleşecek;
şifre doğrulama işlemi, bu alanda girilen cep telefonu numarasına
gönderilecektir. Satın aldığınız ürünleri, Burda Akademi'ye giriş yaptığınızda
'Ürünlerim' bölümünden görebilir, dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Dikkat
edilecek bir husus: Kampanyaya dahil olan eğitim videolarımız, geçici bir
erişim süresine sahip olabilir. Yaptığınız alışverişin faturası, kayıt esnasında
verdiğiniz mail adresine gönderilecektir.
bron: burda.com.tr
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Tekst 8
Gezi, Kültür ve Aday İzci Kampı
Nasrettin Güneş
Lider Eğitim Gençlik ve Spor
Kulübü Derneği, Aziz Mahmut
Hüdayi Vakfı ve Türkiye İzcilik
Federasyonu işbirliğiyle Bolu'da
'Aday İzci Kampı' düzenleniyor.
Bolu/Aladağlar Tevfik Rüştü
Günday kamp alanında yapılacak
ve 10-17 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği izcilik kampı 24 Temmuz04 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Doğaya, Milli ve Manevi Değerlerine Saygılı Gençler
Kampın, aday izcilerin kişisel, fiziksel, zihinsel gelişimine katkıda
bulunmak; ülkesini seven, değer odaklı, milli ve manevi değerlerine
saygılı, doğru, temiz, düzenli, zamanı yararlı ve zevkli çalışmalarla
değerlendirebilecek birer vatandaş olmalarını sağlamak gibi amaçları var.
Bunun yanı sıra gençlere doğa-çevre bilinci, özgüven, sorumluluk
duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin ve yeteneklerin
kazandırılması hedefleniyor. Kamp süresince izci adaylarına; temel ve ileri
seviyede izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz ve haberleşme,
ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, müzik, tiyatro, yüzme,
bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma duvarı, hayvan bakımı,
ebru, paintball, atıcılık, oryantiring1), okçuluk, kano, değerler eğitimi,
zararlı alışkanlıklardan korunma ve kurtulma eğitimleri, hayk2) gibi birçok
konuda eğitim verilmesi ve etkinlik yapılması planlanıyor.
İzcilik Ruhunun Kazandırılması Hedefleniyor
İzcilik kampına katılacak aday izcilere, izciliğin doğasında yer alan
yardımlaşma ve düzenli yaşama bilincini kazandırmak amacıyla;
 Kamp alanı içerisindeki ortak kullanım alanlarının (çadır alanları,
tuvaletler, duşlar, ahır-ağıl-kümes vb. alanlar) temizlenmesi,
 Belli alanlarda nöbet tutulması (kapı nöbeti, gece çadır alanı nöbeti),
 Konakladıkları çadırların düzenli tutulması, tulumların toplanması vb.
görev ve ödevlerin verilmesi hedefleniyor.
İletişim için: Enes Malik Yasan - 0505-692-55-61
İsmail Saçmalı - 0541-891-97-20
Kayıt için: http://www.tarihedokun.com
bron: gencdergisi.com
noot 1 yönbul
noot 2 İzcilerin bir geceyi kamp dışında geçirmelerini gerektiren faaliyetler.
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Tekst 9
Aşçılık ve Turizm Festivali
(1) Bolu'nun Mengen ilçesinde
bu yıl 31'incisi düzenlenen
'Uluslararası Mengen Aşçılık
ve Turizm Festivali' başladı.
Festival, Mengen Belediyesi ile
Türkiye Aşçılar ve Pastacılar
Konfederasyonu, Aşçılık Okulu
Mezunlar Derneği, Mengen
Aşçılar Federasyonu ve
Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından gerçekleştirildi. Bu festivalin
açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, ilçe girişine konulan ve 15,5 metre
yüksekliğiyle dünyanın en büyük aşçı heykeli olma özelliğini taşıyan
'Ustalara ve Mesleğe Saygı Anıtı'nın açılışı yapıldı.
(2) Mengen Aşçılar Federasyonu Başkanı Melik Altundağ buradaki
konuşmasında, "Bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Yaptığı lezzetli ve
çeşitli yemekler, Mengenli Yakup Usta'nın iyi bir aşçı olduğunun kanıtıdır.
Ancak, önemli bir aşçı olması, yaptığı lezzetli yemeklerden değil, Topkapı
Sarayı'nın ilk aşçısı olmasındandır. Bence bu anı tarihi yapan şey
hepimizin, Topkapı Sarayı'nın ilk Türk aşçısının önünde bir arada
bulunmasıdır. Bu tablo mesleğimizin geleceği için umut vericidir" dedi.
(3) Ustalara ve Mesleğe Saygı Anıtı'nın aynı zamanda burada oluşan
tabloya bir saygı duruşu olduğunu belirten Altundağ, "Tüm meslek
örgütlerimizin dünyanın tek aşçılık bayramının oluşturduğu birlik ve
beraberlik tablosu, umarız ki bütün ülkeye ve dünyaya örnek olur. Önünde
bulunduğumuz anıt 15,5 metre yüksekliğinde dünyanın en büyük aşçı anıtı
olup meslek onurumuz için dikilmiştir" diye konuştu.
(4) Daha sonra anıt önünden festival alanına kadar bando eşliğinde kortej
yürüyüşü yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları Topluluğu tarafından sunulan
halk oyunu gösterisinin ardından Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut,
festivalin açılış konuşmasını yaptı. Festivalin ilçe için gurur kaynağı
olduğunu belirten Bulut, "Mengen gibi küçük bir ilçede festivalin bugünlere
ulaşmasına katkı veren, aramızdan ayrılan tüm üstatlarımıza,
aşçılarımıza, değerli ulusal aşçı örgütlerimize teşekkür ediyoruz. Yıllardır
özveriyle, Mengen adıyla ve markasıyla bütünleşen festivalimize sahip
çıktılar. Sahip çıkmaya da devam ediyorlar. Bugüne kadar düzenlediğimiz
festivaller ilçemize, aşçılarımıza, aşçılık sanatına, aşçılık eğitimine,
turizme, sanat ve kültürümüze önemli kazanımlar sağlamıştır" dedi.
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(5) Otizmli çocuklar ile düzenlenen geçen yılki yarışma oldukça ilgi
görmüştü. Bu yüzden, festival kapsamında bu kez Down Sendromlu
çocuklar arasında yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan 10
çocuk, festival alanına kurulan seyyar mutfakta kendilerine yardımcı olan
profesyonel aşçılarla birlikte yemek pişirdi. Yapılan yemekler daha sonra
federasyon yetkilileri tarafından tadılarak öğrencilere not verildi.
Federasyon yetkilileri, yarışmaya katılan tüm çocukları ödüllendirdi.
(6) Etkinlik kapsamında daha sonra 56 ilden gelen aşçılar tarafından
kurulan stantlarda yapılan yöresel yemekler tadıldı.
bron: haberler.com
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Tekst 10
Dünyaca Ünlü Filmlerin Çekildiği Şehirler
Öyle filmler var ki tası tarağı toplayıp ilk uçakla çekildikleri yerlere gitme
isteği uyandırır...
Filmin konu aldığı hikâyelerden çok, arka planda akan şehir hayatına
takılırsınız. Kendinizi o hayatın içinde hayal edersiniz belki de. Biz de "Bu
filmleri bu denli etkili kılan gözlerimizi alamadığımız şehirler midir?" diye
sormadan edemedik ve şehirleri yalnız mekân olarak değil, aynı zamanda
ilham kaynağı olarak da kullanan filmleri derledik.
1 Bir Konuşabilse (Lost in Translation, 2003)
Sofia Coppola'nın yazıp yönettiği 'Bir Konuşabilse', Tokyo'ya gitme niyeti
olan herkesi harekete geçirecek kadar güçlü bir film. Filmin neredeyse
tamamı şehrin en renkli bölgeleri olan Shinjuku ve Shibuya'da çekilmiş.
Buraların enerjisi de, gösterişi de filmin her karesine yansımış. Bill
Murray'ın canlandırdığı Bob karakterinin akşamlarını geçirdiği The New
York Bar'ın manzarasından gördüğünüz Tokyo bile bir an önce bu şehre
gitme isteği uyandırmaya yetiyor.
2 Paris'te Gece Yarısı (Midnight in Paris, 2011)
Kabul edelim ki film setlerine en çok yakışan şehirlerden biri Paris. Hatta
biraz ileri gitmek gerekirse en iyisi de denebilir! Elindeki bu kıymetli
malzemenin hakkını veren onlarca filmden biri de Woody Allen imzalı
'Paris'te Gece Yarısı'. Filmi izleyenler bilir, daha açılış sahnesinde şehre
bir kez daha hayran oluyorsunuz. Gösterilen mekânlar öylesine canlı ve
davetkâr ki filmin sonunda kendinizi uçak bileti bakarken bulabilirsiniz.
3 Chicago, 2002
ABD deyince kiminin aklına ilk New York gelir, kiminin Los Angeles. Fakat
bana kalırsa parlak ışıkları ve her köşe başında karşılaşabileceğiniz caz
konserleriyle Chicago, ABD'nin en karakteristik şehridir. Rob Marshall'ın
bol ödüllü filmi Chicago da bir tür sağlamasıdır bunun. Catherine ZetaJones, Renée Zellweger ve Richard Gere'in muhteşem oyunculuklarıyla
hayat bulan bu müzikal film, izleyenleri soluğu Chicago'da bir caz
kulübünde almaya davet ediyor.
4 Melekler ve Şeytanlar (Angels and Demons, 2009)
Dan Brown'un aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan 'Melekler ve
Şeytanlar'ı izlemek, Roma'ya yapılan küçük çaplı bir gezi gibi; ya da
Roma'da 'Melekler ve Şeytanlar'ın izini sürmek, filmi baştan sona tekrar
seyretmek gibi. Dolayısıyla Roma seyahati öncesi bu filmi izlemekte fayda
var. Emin olun gittiğinizde pek çok yer tanıdık gelecek.
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5 Gün Doğmadan (Before Sunrise, 1995)
Unutulmaz aşk filmleri listelerinin gediklisi 'Gün Doğmadan', romantizmin
dalga dalga hissedildiği Viyana'da geçiyor ve belki de en büyük gücünü
buradan alıyor. Özellikle nehir kenarında çekilen sahneler şehre olan
ilginizi perçinleyecek türden. Prater Park'taki dönme dolap sahneleri de
perçinlenen ilgiye ivme kazandıracak şüphesiz. Romantik seyahat
seçenekleri arayan çiftlerin mutlaka izlemesi gereken bir film.
bron: sozcu.com.tr
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Tekst 11
Yeni Çıkan Dergiler
Magma
Doğa Derneği'nin de kurucuları arasında yer
aldığı yeryüzü dergisi 'Magma' yayın hayatına
başladı. Bir yılda altı sayı olarak yayımlanacak
olan Magma 160 sayfa olacak.
Kendi anlatımlarıyla: "Magma dediğimizde bir
dergiden daha fazlasını tarif ediyoruz. Yeryüzü
dergisi Magma'nın amacı, dünyamızı ve içinde
yer aldığı evreni fotoğraflarla, yolculuklarla
anlatırken, gezegenimizi koruyucu kültürleri de
anlamak ve çoğaltmak. Bu yüzden de doğa koruma alanındaki sivil toplum
örgütleriyle birlikte kuruldu, hazırlandı ve yayımlanıyor."
Magma, büyük bir yayın grubuna ait bir dergi değil. Dergiyi hazırlayanların
ortaklaşa katıldığı bir bütçeyle kurulmuş, çok paydaşlı Evliya Çelebi şirketi
tarafından yayımlanıyor. Bu nedenle derginin asıl sahibi okurları ve dergi
gücünü okurlarından alıyor. Başka bir deyişle, derginin bağımsız bir
şekilde yaşayabilmesinin sırrı, Magma abonelerinin elinde. Abonelik için
magmaabone.com adresini ziyaret edebilir, dergiyi bayilerden
edinebilirsiniz.
Aktüel Mecmua
Ege Geriatri Derneği'nin akademik
danışmanlığında hazırlanan 'Türkiye'de ileri yaştaki
kişilerin ilk aylık dergisi 'Aktüel Mecmua' yayın
hayatına başladı. Türk basınında bugüne kadar
çalışılmamış bir alana eğilen dergi sağlık, hukuk,
spor, gezi, ekolojik yaşam ve sanat gibi birçok
farklı konuyu ele alıyor. Huzur evleri, emekli
dernekleri, sosyal tesisler, hastaneler ve bakım
merkezleri gibi ileri yaştaki kişilerin okuyabileceği
derginin akademik danışmanlıklarını ise Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Fehmi
Akçiçek, Uzm. Dr. Sevnaz Şahin ile İzmir Ekonomi
Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Altuğ Akın ve Dr. Burak
Doğu üstleniyor.
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Aktüel Mecmua dergisini yayına hazırlayan Hasan Rençber ve Resul
Taşan, 28-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye 7.
Akademik Geriatri Kongresi'nde sundukları "Türkiye'nin ilk ileri yaş dergisi
doğuyor" başlıklı bildirileriyle Teşvik Ödülü'ne layık görüldüler. Birçok
doktor ve sektör temsilcisine ev sahipliği yapan kongrede, ikili tarafından
yayımlanan 'Aktüel Mecmua' dergisi de katılımcılarla buluştu ve büyük
beğeni topladı.
YTSO Ekonomi
Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın
periyodik yayını olan 'YTSO Ekonomi Dergisi'nin ilk
sayısı çıktı. Dört ayda bir yayımlanacak olan 64
sayfalık dergide, Yenişehir ekonomisine ilişkin
konuların yanı sıra sosyal, kültürel ve tarihi konular
da yer alacak. YTSO üyelerine ücretsiz olarak
dağıtılacak olan dergi aynı zamanda Yenişehir'in
tanıtımına katkı sağlaması amacıyla il dışındaki çeşitli kurum ve
kuruluşlara da gönderilecek. "YTSO Ekonomi Dergisi, odamızın
kurumsallaşması, hizmet ve faaliyetlerinin başta üyelerimiz ve halkımız
olmak üzere geniş kitlelere duyurulması ve şeffaf bir yapıya kavuşması
amacıyla düşünülmüş bir projedir" diyen YTSO Başkanı Orhan Torun,
şunları söyledi: "Dergimiz dört aylık periyotlarda yayımlanacak ve dağıtımı
yapılacak. Her sayıda odamızın faaliyetlerinin, duyuruların, güncel
bilgilerin ve sektörel içeriklerin yer alacağı ve büyük emek isteyen bu
çalışmayı geleceğe taşıyıp odamızın prestij değeri olarak sürekli hale
getirmeyi başaracağımıza inanıyorum." Torun, "Değişimi daha anlaşılır
hale getirmek ve hedeflerimizi ortaya koymak için yayınına başladığımız
dergimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
bron: dergiler.com
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Tekst 12
Hangi Yörede Hangi Halk Oyunu Oynanır?

Türkiye'nin her bölgesinde değişik tarzda halk oyunları oynanmaktadır.
Etnik ve kültürel farklılıklardan ötürü her yöremizde farklı halk oyunları
gözlemlenir.
Hora Bölgesi: Trakya
Hora, Trakya Bölgesi'nde oynanan oyunların genel adı. Hora oyunları çok
hızlı ritimli ve kıvraktır. Ayak adımları ön plandadır. Kırklareli, Tekirdağ,
Edirne, Silivri ve Çanakkale de bu alana girerler. Türkiye dışında kalmış
Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Balkanlar'daki Türk oyunları da bu
kategoriye girmektedir.
Bu tip oyunlarda kadın ve erkekler el ele ya da kol kola tutuşarak disiplinli
bir biçimde ve dizi halinde dans eder. Kasap havası en çok bilinen
örneklerden biridir.
Zeybek Bölgesi: Ege, Güney Marmara, İç Batı Anadolu
Zeybek oyunları tek kişi tarafından oynandığı gibi teklerden oluşan bir
daire halinde de oynanmaktadır. Zeybek oyunları, toplu olarak oynandığı
zaman oyuncuların birbirlerine tutunmadan oynadıkları salma oyunlardır.
Bu oyun türüne Ege Bölgesi'nde rastlanır.
Kaşık Oyunları-Karşılama Bölgesi: Konya Bölümü, Batı Karadeniz,
Güney Marmara, Doğu Akdeniz
Dansçılar, ellerinde ritim aracı olarak tahta kaşıklar bulundururlar. Güney
Anadolu'nun Akdeniz'e uzanan kesimleri genellikle kaşıklı oyunlar bölgesi
olarak gösterilir.
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Karşılama, iki kişinin karşılıklı durarak oynadıkları bir oyun biçimidir. Kız
ve erkek çiftlerin karşılıklı iki sıra halinde dizilmesiyle bir grup oyunu
biçiminde de sürdürülmektedir. Karşılamalar salma oyunlardır. Oyuncular
birbirlerine tutunmazlar. Bazı karşılamalarda bütün oyuncuların ellerinde
birer mendil bulunur. Genellikle Trakya'da, kısmen de Marmara'nın doğu
ve güneyinde görülen bir oyun türüdür.
Horon Bölgesi: Orta ve Doğu Karadeniz
Oyuncuların dizi biçiminde birbirine tutunarak oynadığı oyunlardır. Doğa
yapısının sert ve dağlık oluşu, denizinin ve havasının kararsızlığı, horon
oyunlarında göze çarpar. Doğu Karadeniz kıyılarında kemençe veya davul
eşliğinde icra edilir.
Halay Bölgesi: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, İç Anadolu'nun
Doğusu
Toplu, düz dizi biçiminde ve oyuncuların birbirine tutunarak oynadığı oyun
türüdür. Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'da davul-zurna eşliğinde
oynanır.
Bar Bölgesi: Kuzeydoğu Anadolu
Toplu olarak ve genellikle düz dizi ya da yarım ay biçiminde, oyuncuların
birbirlerine tutunarak oynadıkları disiplinli grup oyunlarına bar denir.
Genellikle Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde icra edilen bir oyun
türüdür.
Kafkas Bölgesi: Kuzeydoğu Anadolu
Kafkas, belirli dans çeşitlerini kapsayan genel bir türdür. Halkın direnme
kararlığını, gücünü ve eşlerine duydukları saygıyı ifade eden dansta
ciddiyet ön plandadır. Kadınların nezaketini ve güzelliğini yansıtan
oyunda, hareketler dansın çeşitlerine göre değişmektedir. Bütün
Kafkasya'da yaygın bir şekilde oynanan, değişik yörelerce Zilga,
Maggalan, Çeçen, İsteme, Şeyh Şamil adıyla anılan Lezginka, büyük bir
beceri ve ustalık isteyen bir oyun türüdür.
bron: kurs.com, harbiforum.net
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2018
1

tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

Omcirkel
1 juist /
2 juist /
3 juist /
4 juist /

'juist' of 'onjuist'.
onjuist
onjuist
onjuist
onjuist

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

Tekst 2
4

1 . ..............................................................................................................
2 . ..............................................................................................................

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

Tekst 3
7

A

B

C

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

KB-0101-a-18-1-u

2/5

lees verder ►►►

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

Pagina: 100

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Tekst 4
11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

E

Tekst 5
19

A

B

C

20

..................................................................................................................
..................................................................................................................

21

..................................................................................................................
..................................................................................................................

22

A

B

C

D

Tekst 6
23

A

B

C

D

24

A

B

C

D
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25

..................................................................................................................
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26

A

B

C

D

Tekst 7
27

1 . ..............................................................................................................
2 . ..............................................................................................................
3 . ..............................................................................................................

28

A

B

C

29

A

B

C

30

A

B

C

D

D

Tekst 8
31

1 ...............................................................................................................
..................................................................................................................
2 .........................................................................................................................

..................................................................................................................

Tekst 9
32

A

B

C

D

33

A

B

C

D

34

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
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35

A

B

C

D

Tekst 10
36

..................................................................................................................

Tekst 11
37

Magma

Aktüel Mecmua

YTSO Ekonomi

verkrijgbaar in de
boekhandel
gratis voor de
leden
maandelijkse
uitgave

Tekst 12
38

..................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2017
tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 50 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 52 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

Waar komt de naam Karaferya vandaan?
van
A de windrichting karayel
B een plaats in Griekenland
C een plaats in Turkije
D het woord kafeterya

1p

2

Wat is het beroep van één van de eigenaren van het restaurant?
A architect
B diëtist
C fijnproever
D tekenaar

1p

3

Wie spreekt dit restaurant vooral aan volgens de tekst?
mensen die op zoek zijn naar
A een andere sfeer
B een aparte smaak
C romantiek
D rust

1p

4

Wat is er zo bijzonder aan de tuin van dit restaurant?
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op waarin
het antwoord staat.

Tekst 2
1p

5

Wat is volgens een groep Engelse wetenschappers voorbij?
A de afkoeling van de aarde
B de opwarming van de aarde
C de tragische natuurrampen
D de vele sterfgevallen

1p

6

Waardoor zijn er in Oost-Europa veel slachtoffers gevallen?
door
A de kou
B een hittegolf
C migratie
D milieuvervuiling
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1p

7

Waarom is de haven van Varna gesloten volgens de tekst?

Tekst 3
1p

8

1p

9

Wat is het doel van het ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri
Festivali’?
A over de ervaringen van drie generaties een discussie starten
B de relaties tussen moeders en kinderen versterken
C het feestelijk vieren van Moederdag
D het jubileum van het festival vieren
In welke stad speelt de film ‘Prensesim’ zich af?
Ankara
İzmir
Mumbai
Parijs

A
B
C
D
1p

10

Waarmee worden de vrouwen in de film ‘Sahnede Üçümüz’ vergeleken?

1p

11

Welke film gaat over een moeder die probeert het vertrouwen van haar
dochter te herwinnen?
A Kuş Yemi
B Orada Ol
C Ziyaret Saati

Tekst 4
1p

12

Wat is het beroep van Numan Çakır?
A docent
B regisseur
C scenarist
D student

1p

13

Wat is de titel van de film die wordt opgenomen?
A Aşık Veysel
B Çiçeğin Beyi
C İnce Yol
D Lal Gecesi
E Telli Tahta
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1p

14

Welk ander woord voor ‘ozan’ wordt gebruikt in de tekst?
A aşık
B filosof
C oyuncu
D şair

1p

15

Numan Çakır moest tijdens de opnames de kosten van sommige
benodigdheden zelf betalen.
In welke alinea staat dit?
A in alinea 1
B in alinea 2
C in alinea 3
D in alinea 4

1p

16

Wat zegt Numan Çakır over de gedichten van Aşık Veysel?
A dat mensen alle gedichten van hem kennen
B dat mensen zijn gedichten meer zouden moeten lezen
C dat ze een samenvatting zijn van een traditie
D dat ze moeilijk te begrijpen zijn door het volk

1p

17

Welke twee andere producties over Aşık Veysel heeft Numan Çakır nog
meer op zijn naam staan?

Tekst 5
1p

18

1p

19

Wat is het beroep van Can Yaman?
A advocaat
B ingenieur
C model
D zakenman
Wat is volgens Can Yaman het nadeel van ‘knap zijn’?
dom gevonden worden
jaloerse vrienden
lastig worden gevallen
stoppen met studeren

A
B
C
D
1p

20

Welke vrouwen vindt Can Yaman interessant?
A vrouwen die ambitieus zijn en op wie je kunt vertrouwen
B vrouwen die eerlijk zijn en met wie je kunt lachen
C vrouwen die intelligent zijn en op wie je kunt rekenen
D vrouwen die mooi zijn en met wie je kunt praten
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1p

21

Wat is het verschil tussen Can Yaman en het karakter Yalın Aras?
A Can Yaman is gezelliger en beter gekleed.
B Can Yaman is succesvoller en sportiever.
C Yalın Aras is gezelliger en beter gekleed.
D Yalın Aras is succesvoller en sportiever.

Tekst 6
1p

22

1p

23

Bij welke rivier ligt het Chinese eiland Gouqi, volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.
Waar valt het eiland Gouqi buiten, volgens de tekst?
de eilandengroep Zhoushan
de visserszone van China
het grensgebied van China
het havengebied van Hangzhou

A
B
C
D
1p

24

In de tekst staat: ‘Köyü terk eden sakinlerinin ardından doğa, köyü adeta
ele geçirmiş.’
 Wat wordt er met deze zin bedoeld?

1p

25

Bij wie zijn de Shengi Eilanden het meest populair?
A de fotografen
B de journalisten
C de toeristen
D de zeevaarders

Tekst 7
2p

26

Hieronder staan beweringen over de relatie tussen het uiterlijk van
vrouwen en de economie.
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens de tekst.
1 Vrouwen kiezen een korter kapsel naarmate de economie verbetert.
2 Vrouwen kiezen een korter kapsel naarmate de economie verslechtert.
3 Vrouwen kiezen kortere broeken naarmate de economie verslechtert.
4 Vrouwen kiezen langere rokken naarmate de economie verbetert.

1p

27

Wie zegt “mensen kunnen met weinig dingen gelukkig zijn”?
A Agyness Deyn
B George Taylor
C Susanna Matthews
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Tekst 8
1p

28

1p

29

Welke andere naam wordt er ook gebruikt voor ‘Kapısız Oda’?
Welke instelling laat ‘Kapısız Oda’ onderzoeken?
Edirne Belediye Başkanlığı
Edirne Müftülüğü
Kültür Bakanlığı
Vakıflar Genel Müdürlüğü

A
B
C
D
1p

30

Hoe krijgt men duidelijkheid over wanneer de kamer is dichtgemaakt?
door het analyseren van
A de metselspecie
B de steen
C de verf
D het hout

1p

31

Waarvan is het afhankelijk dat ‘Kapısız Oda’ wordt heropend?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

32

Selimiye Moskee is dusdanig gebouwd dat de ‘verbinding’ met de
buitenwereld niet wordt verbroken.
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op
waarin dit staat.

1p

33

Selimiye Moskee laat zien dat Mimar Sinan een succesvolle architect is.
Wat laat de moskee nog meer zien over Mimar Sinan?
dat hij een expert is in
A de communicatie
B de stedenbouw
C het geloof
D het milieu

2p

34

Selimiye Moskee heeft vijf decoratieve eigenschappen.
 Schrijf vier van deze eigenschappen op.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 9
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

35
A
B
C
D

dostla
kavgayla
kolaylıkla
tehditle

A
B
C
D

ciddi
güzel
komik
tuhaf

A
B
C
D

aşinalığımızı
rahatlığımızı
rengimizi
zevkimizi

A
B
C
D

boyanıyorlar
değişiyorlar
karışıyorlar
kavuşuyorlar

A
B
C
D

denizin
kayalığın
sürünün
yalnızlığın

A
B
C
D

dar
dolu
geniş
ıssız

36

37

38

39

40
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1p

1p

41
A
B
C
D

sadık
saldırgan
uysal
yabancı

A
B
C
D

acı
dikkat
hasret
rest

42

Tekst 10
1p

43

Marangoz Mustafa Öz’ün yaptığı sandığın en büyük özelliği nedir?
A üzerinde oymadan rölyefin olması
B üzerinde Türkiye haritasının olması
C yapımı sırasında çivi kullanılmaması
D yapımında yapıştırıcı kullanılmaması

1p

44

Hoe heet de speciale techniek die Öz heeft gebruikt voor het maken van
de kist?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

45

Naast hout gebruikt Öz nog drie andere materialen.
 Schrijf deze materialen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

46

Öz neden “ahşaba başladığınızda hemen bitiremezsiniz” diyor?
Çünkü
A ahşabın bir süre dinlenmesi gerekir.
B ahşabın bir süre kuruması gerekir.
C ahşapla çalışırken çeşitli aletler kullanmak sabır ister.
D ahşapla çalışırken makine kullanılmaz.

1p

47

Emprenye tekniği nedir?
A ağacı zeytinyağıyla parlatmak
B ağacı zeytinyağıyla renklendirmek
C ağacı zeytinyağıyla temizlemek
D ağacı zeytinyağıyla yumuşatmak

1p

48

Öz, sandığın daha sanatsal olması için ne yapıyor?
Boya ve parlatıcı kullanıyor.
Ceviz ve kavak kullanıyor.
Figür ve motif kullanıyor.
Gümüş ve altın kullanıyor.

A
B
C
D
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11
1p

49

Je maakt een werkstuk over hulpmiddelen voor blinden.
 Welke uitvinding kun je als voorbeeld noemen in je werkstuk?
Schrijf het nummer van deze uitvinding op.

Tekst 12
1p

50

Tijdens een excursie wil je opnames maken voor de schoolwebsite.
 In welke zin staat dat je eerst toestemming moet vragen?
Schrijf de zin waarin dat staat op in je uitwerkbijlage.

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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Tekst 1
Ayın Mekanı Karaferya

Ege ve dünya mutfaklarından seçilen en özel lezzetleriyle birlikte
Akdeniz’in eşsiz damak tadını bir araya getiriyor Karaferya Gurme
Restaurant. Alaçatı’daki mekanıyla tatilcilere birinci sınıf bir servis garanti
ediyor. Yunanistan’da Türklerin yaşadığı, bilinen bir Türk kasabası olan
Karaferya’nın adını taşıyan restoran, Selanik esintileri ile güzel
bahçesinde misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.
Son yıllarda Türkiye’nin gözde tatil yerlerinden olan Alaçatı’da farklı
konsepti ve menüsüyle hizmet veren Karaferya Gurme Restaurant’ı,
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun Mert Yoncacılar ile
ağabeyi mimar Hüseyin Yoncacılar işletiyor. Damak tadına önem veren ve
farklı lezzetler arayanların karşısına yepyeni sunumlarla çıkan
Karaferya’nın menüsünde sabah kahvaltısı, mezeler, antipasti, et
yemekleri ve tatlılar yer alıyor.
Eklemeden geçmeyelim, duru ve romantik bahçesi ise Türkiye’deki en iyi
on bahçe arasında. Hafta sonları canlı müzik de yapılan mekan, yaz tatili
için Çeşme’ye gelen tüm misafirler için iyi bir alternatif…
bron: izmirlife.com.tr
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Tekst 2

Mini Buzul Çağı Geliyor
Dünya gündeminin değişmez maddelerinden biri olan ‘küresel ısınma’, bir
grup İngiliz bilim insanına göre bitti. Yapılan son araştırmaya göre, küresel
ısınmanın yerini artık ‘mini buzul çağı’ alıyor.
Soğuk hava dalgasının adı Almanya ve Doğu Avrupa’da ‘Cooper’ diye
anılıyor. 30 bin ayrı meteoroloji ölçüm istasyonundan gelen verilere
dayanarak gerçekleştirilen çalışmada, dünyada hava sıcaklıklarının
yükselmesinin, 1997 yılında durduğu bulgusuna ulaşıldı. Dahası,
önümüzdeki 15 yılın, Güneş faaliyeti nedeniyle daha da soğuk geçmesi
bekleniyor. ‘25. Döngü’ denilen bu süreçte sıcaklıklar 2022’de dibe
vuracak. Öyle ki, 1790 ile 1830 yılları arasında Avrupa Kıtası’nda
ortalama sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşüren soğuklara ulaşılması,
hatta bunun da ötesine geçilmesi, olası senaryolar arasında sayılıyor.
Türkiye gibi Avrupa’nın doğusunu da etkisi altına alan dondurucu soğuklar
can almaya devam ediyor. Yer yer sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen
sıcaklıklar nedeniyle yalnızca Ukrayna’da, 3 gün içinde 18 kişinin donduğu
açıklandı. Ülkede yaklaşık 500 kişi, vücut ısıları düştüğü ya da soğuk
yanığına maruz kaldığı gerekçesiyle tedavi altına alındı. Sıcaklıkların eksi
26’ya kadar gerilediği Polonya’da ise çoğu evsiz ya da yaşlı, en az 10 kişi
hayatını kaybetti. Soğuk hava koşulları nedeniyle Sırbistan’da 3 kişi
hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp. Bulgaristan’da 5 kişi dondu. Şiddetli
rüzgârlar nedeniyle Varna Limanı kapatıldı.

bron: hurriyet.com.tr
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Tekst 3
Annenize Film Armağan Edin
15. ‘Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ bu yıl da Anneler
Günü’nü içine alıyor; 10-17 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da yapılacak
festival, anne-çocuk ilişkilerini ve üç kuşak kadının birbirine aktardıkları
deneyimleri filmlerle tartışmaya açmayı hedefliyor.
Festivalin en iddialı filmlerinden ‘Prensesim (My Little Princess)’, Fransa
sinemasının gözbebeği Isabelle Huppert’in başrolde oynadığı kışkırtıcı ve
çok tartışılacak bir yapım. Huppert’e Hindistan’da Mumbai Film
Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülü getiren film, yönetmen Eva
Ionesco’nun kendi yaşamından izler taşıyor ve 1970’lerin Paris’inde
geçiyor. Anne sevgisi arayan bir kız çocuk ile, ondan bir arzu nesnesi
yaratmak pahasına kızının fotoğraflarını çeken bir annenin öyküsü bu.
Yönetmen Ionesco’nun annesi de o yıllarda kızının fotoğraflarıyla Paris’in
sanat çevrelerini sarsmıştı. Bu fotoğrafların bir kısmı İzmir’deki bir sergide
de sanatseverlere sunuldu.
Festivalde çok ilginç ve düşündürücü bir film daha var: İsveçli yönetmen
Tova Mozard’ın ‘Sahnede Üçümüz (The Big Scene)’ adlı filmi. Bir
zamanlar Bergman’ın idaresindeki Stockholm Kraliyet Tiyatrosu
sahnesinde bir kadın, annesi ve anneannesiyle birlikte ilişkilerini
sorguluyor. Bu üç kuşak kadın adeta bir çocuğun aşırı sevgiyle yıprattığı
Viktorya Dönemi’ne ait oyuncak bebek koleksiyonunu andırıyor.
Anneanne, anne ve kız çocuk üçgenine İsrail’den bakan başarılı sinemacı
Maya Dreifuss, ‘Ziyaret Saati (Visiting Hours)’ adlı filmiyle üç kuşak kadını
bir yüzleşme hikayesinde bir araya getiriyor.
Festivalin ‘Üç Kuşak’ başlıklı bölümünde gösterilecek bir diğer film,
Rusya’dan genç kuşağın başarılı temsilcilerinden Aleksandra
Strelyanaya’nın ‘Kuş Yemi (Bread for Bird)’ adlı filmi. Kuş Yemi,
deneyimleri birbirinden tamamen farklı olan nesiller arasındaki diyaloğa
tanıklık ediyor.
Bölümün son filmi ise İspanya’dan. Silvia Gonzales Laa’nın ‘Orada Ol (Be
There)’ adlı filmi, kızının güvenini yeniden kazanmak isteyen bir annenin
öyküsünü anlatıyor.
bron: BİA Haber Merkezi
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Tekst 4
Kameralar Aşık Veysel için “Motor!” dedi
1

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi
Numan Çakır, büyük hayranlık duyduğu halk ozanı Aşık Veysel
Şatıroğlu’nun hayatını anlatan film çekiyor. Çakır, çekimine iki ay önce
başladığı ‘Telli Tahta’ isimli filmin hem senaryosunu yazdı hem de
yönetmenliğini üstlendi. Karabük, Ovacık’taki Sülük köyünde süren
çekimlerin Ekim’de tamamlanması planlanıyor. Filmde, ‘Lal Gecesi’
filminde başrolde oynayan Dilan Ezgi Aksüt ozanın ikinci eşi Gülizar’ı,
üniversite öğrencisi Emre Özbey de Aşık Veysel Şatıroğlu’nu
canlandırıyor.

2

Üniversite bünyesindeki 3 Nisan TV’den ekipman desteği aldıklarını
belirten Çakır, şunları anlattı:
“Geçen yıl Aşık Veysel’in bir günlük hayatını anlatan kısa film çektik.
Sonrasında ozanın hayatını anlatan filmi de çekebileceğimizi düşündüm.
Edebi altyapısı olan bir film senaryosu yazdım. Çektiğimiz film, ozanın
‘aşık’ olma serüvenini anlatıyor. Eşi Esma kendisini terk ettikten sonra
boşluğa düşen Aşık Veysel’in daha sonra evleneceği Gülizar ile tanışma
sürecini işliyoruz. 10 kişilik oyuncu kadromuz var. Bu filmi, ozanı yeni
nesle daha iyi anlatabilmek için çekiyoruz. Çekimlerde bazen zorlandık.
Çoğu zaman ihtiyaçları cebimizden karşıladık. İmkansızlıklar içerisinde bir
şeyleri başarmak bizim için anlamlı.

3

Aşık Veysel, halk edebiyatının son temsilcisi. İlk eşi Esma tarafından
terk edildikten sonra Aşık Veysel, kimseyle görüşmüyor. Bir süre sonra
köyünü terk ediyor. Aşık Veysel’i toplumumuz ‘Kara Toprak’ ve ‘Uzun İnce
Bir Yoldayım’ gibi şiirleriyle tanıyor. Aslında ozan çok büyük bir düşünce
adamıdır. Şiirlerinde verdiği mesajlar çok değerli. Aşığın eserlerini
okuduğunuz zaman, felsefi düşünceleri bilmemesine rağmen, bunları
içinde özümsediğini ve düşünce potasında erittiğini görebilirsiniz. Aşık
Veysel’in şiirleri bin yıllık geleneğin bir özeti. Aşık Veysel daha fazla
okunursa toplumda barışın ve eşitliğin daha fazla hakim olacağını
düşünüyorum.”

4

Çakır, daha önce de Aşık Veysel Şatıroğlu’nun bir günlük hayatını
anlatan ‘Çiçeğin Beyi’ adlı kısa filmi çekmiş ve ‘Aşık Veysel Müzikali’ni
düzenlemişti.
bron: hurriyetkampus.com
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Tekst 5
Can Yaman Tuttuğunu Koparır
‘İnadına Aşk’ta Yalın Aras bir gülümsüyor, bütün genç kızlar ekran başına
kitleniyor. Sevilen dizinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman’ın aşk hakkındaki
sırlarını öğrenemedik ama en iyi yaptığı yemeğin yaprak sarması olduğu
ve annesinin ona “Oğluşum” diye hitap ettiği artık sır değil. Avukatlıktan
oyunculuğa geçiş hikayesi ve bilinmeyenleriyle buyurun Can Yaman
röportajımıza…
Rol aldığınız ilk dizi ‘Gönül İşleri’ydi. Sizi orada ‘Bedir’ karakterinde
izledik, sevdik. Aslında mesleğiniz bambaşka. Hikayenizi sizden
dinleyelim mi?
Üniversiteye giderken, “neden hukuk okuyorsun, oyuncu ol” diyenler vardı.
Avukatlık yaparken de, “neden avukatlık yapıyorsun, oyuncu ol” diyenler
çoğaldı. Avukat olduktan sonra oyuncu da oldum; hikayem bu.
Ceza avukatlığı daha çok ilginizi çekiyormuş diye duydum, öyle mi?
Evet, ceza avukatlığında başka insanların hikayesini de öğreniyorsunuz,
sanırım ilgimi çeken bu.
“Hukuk Büromuz Var, Bekleriz!”
Hem oyuncu hem avukat olarak
çalışamaz mıydınız?
Avukatlığı bırakmadım, prosedür gereği
duruşmalara ara verdim. Çok sevdiğim
iki arkadaşımla Kartal’da hukuk
büromuz var, bekleriz (gülüyor).
İyi eğitimli ve akıllı bir genç, üstelik basketbolcu… Avukatlık
yaparken birden dizi oyuncusu olmaya karar veriyor. Peki, nasıl karar
veriyor? Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?
Hikayemde anlattığım gibi, beni sevenlerin isteğiydi oyunculuk yapmam.
Yeniliklere açık biri olduğum için karar vermem zor olmadı. Oyunculuk
yapmak avukatlık yapmaktan daha keyifli geldi. İlker Bilgi ve Cüneyt Sayıl
ile tanıştıktan bir süre sonra kendimi ‘Gönül İşleri’ dizisinde buldum.
Oyunculuk eğitiminiz olmamasına karşın ilk rolünüzle sivrildiniz.
Oyunculuğunuz muydu yoksa yakışıklılığınız mıydı sizi ünlü yapan?
Konservatuvar eğitimim olmasa da oyuncu koçum Cüneyt Sayıl’dan sıkı
bir eğitim aldım. Yakışıklı olan herkes istese de oyuncu olamadığına göre,
doğru kişiden ders aldım ve işe yaradı diyelim.
“Yakışıklı Olmanın Avantajları Saymakla Bitmez”
Yakışıklı olmak kötü bir şey mi peki? Avantajları neler?
Dezavantajları neler?
Yakışıklı veya güzel olmak kötü olabilir mi? Tek dezavantajı bunu çok
genç yaşta fark edip eğitimden uzaklaşmak olabilir. Avantajları saymakla
bitmez (gülüyor)!
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Diyelim sizi hiç kimsenin tanımadığı bir yerdesiniz, kendinizi
tanıtmanız gerekiyor. Kendinizi nasıl tanıtırsınız?
O ‘bir yer’in neresi olduğuna bağlı. Mesleğimi söylemem gerekirse ‘o
yer’de kendimi avukat olarak tanıtırım.
“Hiç Gerçekten Aşık Olmadım”
Kadınlarda sizi en çok hangi özellikler çeker?
Hem görüntüsünden, hem de sohbetinden keyif aldığım biri olmalı. Çok
şey mi istedim acaba (gülüyor)?
Dizinin adı ‘İnadına Aşk’. Hayatınızda aşkın yeri nedir?
Otuzlu yaşlara geldiğinde otuz kez aşık olmuş kişiler gördüğüm için, aşkın
ne olduğundan emin değilim artık.
İlk aşkınızı anlatır mısınız?
(Gülüyor) Şimdi düşünüyorum da gülümsüyorum, çocuktum ve çok
komikti.
Son aşkınız hakkında tüyo istesek?
Son aşkımda da çocuktum ve komikti işte. Gerçekten aşık olmadım
sanırım.
Şu anda ‘İnadına Aşk’ dizisinde Yalın Aras karakterini
canlandırıyorsunuz. Yalın kimdir, ne yapar, ne yer, ne içer, ne sever,
ne sevmez?
Yalın, iş hayatında çok başarılı, çalışkan, spor yapan, doğa tutkunu,
gösterişten hoşlanmayan, insanların nasıl göründüğünden çok, nasıl biri
olduğuyla ilgilenen iyi biri…
Yalın’la Can arasında benzerlik var mı? Neler? Ayrıştığınız yönler
neler?
Can, Yalın’dan daha eğlenceli ve daha şık giyinen biri… Bunun dışında,
Yalın bana neredeyse tıpatıp benziyor.
Başka biri olsaydınız arkadaş olarak Yalın’ı mı Can’ı mı tercih
ederdiniz?
Daha renkli olduğu için Can’ı tercih ederdim.
Yalın, romantizme inanmayan, kadınların erkeklerden daha başarılı
veya daha zeki olabileceğine inanmayan biri… Rolünüzden bağımsız
olarak bu konuda sizin fikriniz nedir?
Kadınların da erkeklerin de daha başarılı olduğu konular var. Zekanın
cinsiyetle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle, canım
Türkiyem’deki sevgili kadınlarımıza naçizane tavsiyem, iş ya da özel
hayatlarında daha başarılı olmak istiyorlarsa ‘M’lerle daha az ilgilenmeleri
gerek.
‘M’ler de nedir?
(Gülüyor) Magazin, moda, makyaj, marka, mekan, medyum… Çok kafa
patlatıyorlar bunlara çooookkkkk…
bron: hayat.sozcu.com.tr
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Tekst 6
Doğanın Ele Geçirdiği Köy
Çin’in Gouqi Adası’nda terkedilmiş olan balıkçı köyü, görenleri doğal
güzelliği ile etkiliyor. Çin’deki Yangtze Nehri’nin döküldüğü yerin
yakınlarındaki yaklaşık 400 adadan oluşan Shengi Adaları’na ait Gouqi
Adası, aynı zamanda Hangzhou Limanı’nın dışında konumlanmış ve
Çin’in en büyük takımadaları olarak bilinen Zhoushan Takımadaları’nın bir
kısmını oluşturuyor.
Gouqi’de yaşayan balıkçılar ana karada balıkçılık yapmanın daha
ekonomik olması sebebiyle yıllar önce bu köyü terk edip gitmişler. Köyü
terk eden sakinlerinin ardından doğa, köyü adeta ele geçirmiş. İçinde
yaşam olmayan evlerin duvarları sarmaşıklarla yeniden canlanmış ve
köyün yollarını otlar sarmış. Sonunda ortaya, masallardan fırlamış gibi
görünen bir manzara çıkmış. Hâlâ ayakta kalan ve doğanın ele geçirdiği
bu muhteşem güzellik, Nanning’de yaşayan fotoğrafçı Tang Yuhong’un
objektifine yansımış.
Shengi Adaları oldukça popülerleşen bir turist istikameti olmasının yanı
sıra halen her kış mevsiminde 100.000’den fazla balıkçının geldiği önemli
bir balıkçılık bölgesi olmayı sürdürüyor.
bron: inanankalpler.net
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Tekst 7
Ekonomi ve Saçlar
Ünlü iktisatçıların ortaya attığı yeni teoriye göre, kadınların saçı uzunsa
ekonomide işler iyi demektir.
Saçlar kısaldıkça ‘ekonomi daha kötüye gidebilir’ işaretleri artıyor.
Dünya ekonomisinin artan enerji, gıda fiyatları ve finansal güçlükler
nedeniyle zor günler geçirdiği bugünlerde, bir teoriye göre ekonominin
geleceği ile ilgili beklentileri kadınların saçına bakarak anlamak mümkün.
Bu teoriye göre zor zamanlarda kadınların saçlarının kısa kesilmesi
sadece bir tesadüf değil. Buna göre ekonomistler kadınların, harcamaların
kısıldığı dönemlerde saçlarını da kısalttığını düşünüyorlar. Bugünlerde
İngiltere’de özellikle futbolcu eşleri arasında da kısa saç modası
yaşanıyor. Çünkü Agyness Deyn isimli ünlü top modelin saç kesimi Vogue
tarafından içinde bulunduğumuz 10 yılın en iyi saç kesimi olarak
gösterildi. Bu gelişme sonrası her an kısa saç modası bir fenomene
dönüşebilir.
Saç kesimi teorisi aynı zamanda ABD’li ünlü ekonomist George Taylor’un
‘etek boyu endeksi’ ile de benzerlik gösteriyor. Taylor’a göre borsaların
yükseldiği dönemlerde kadınların etek boyları kısalıyor. Ekonominin kötü
gittiği dönemlerde ise etekler yere kadar iniyor. Japonya’da kadınlar
ekonomi iyi gittiği dönemlerde saçlarını uzatıyor, kötü gittiği dönemlerde
veya beklentilerin kötü olduğu dönemlerde ise kısa kesim saç modellerini
tercih ediyorlar. Kao Corporation isimli firmanın yaptığı son anketin
sonuçlarına göre de kadınların saç uzunluğu ülke ekonomisinin
barometresi olabilir.
Cambridge Üniversitesi’nde kültürel ekonomist olan ve ‘The Consumption
of Beauty (Güzellik Tüketimi)’ kitabının yazarı Susanna Matthews,
“İnsanlar ekonomik durgunluk dönemlerinde daha az şeyle mutlu olmayı
becerebiliyorlar. Ayrıca bu dönemlerde görsel şeylerden daha çok zevk
alıyorlar. Kısa kesim saç az masraflı ve daha çok modele girebiliyor” diye
konuştu.
bron: uzmanlar.mahmure.com
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Tekst 8
Selimiye’deki ‘Kapısız Oda’nın Sırrı
Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nde, ‘sır oda’ olarak bilinen
pencereli, ancak kapısız odanın girişinin sonradan duvar örülerek
kapatıldığı anlaşıldı.
Camiyi ziyaret edenlerin merak konusu
olan kapısız oda için çalışma başlatan
Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü ekipleri,
oda duvarından raspa tekniğiyle aldıkları
harcı inceledi. İnceleme sonucunda,
odanın kapısının sonradan kapatıldığı anlaşıldı. Kapının ne zaman
kapatıldığı, harç analizi sonrasında netlik kazanacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Selimiye Camisi için hazırlattığı
restorasyon, röleve ve restitüsyon projesinin tesliminin ardından oda, eski
haline çevrilebilecek.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
kapının neden örüldüğünü bilmediklerini söyledi.
Odanın yeniden açılma kararının, kapatılma sebebine bağlı olduğunu
ifade eden Üzüm, şöyle konuştu:
“Selimiye Camisi minberi, pencereleri ve avlu duvarlarıyla tam bir iletişim
noktasıdır. Minber sanki camdan bir mermerden yapılmış, bir taraftan
bakan diğer tarafını görebiliyor. Pencerelerinden bakınca şehrin
içindesiniz, dışarıdan bakınca caminin içinde. Bu, ‘iletişimi koparmamak’
adına yapılmış muhteşem bir mimaridir. Bu bakımdan ‘kapı neden
örülmüş’, bunun nedenini bilmemiz gerek. Kapatılma nedenine göre açılıp
açılmayacağına karar verilebilir.”
Selimiye Camisi Hakkında
Edirne’nin ve Osmanlı’nın simgesi olan Selimiye Camisi, kentin
merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen alanda
bulunuyor. II. Selim’in emriyle 1568 - 1575’te yaptırılan sultan camisi, çok
uzaklardan göze çarpan yapısı ve kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar
Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu vurguluyor.
Kesme taştan yapılan ve iç bölümüyle 1.620 ve toplamda 2.475
metrekarelik bir alanı kaplayan cami, mimarlık tarihinde, en geniş mekana
kurulmuş yapı olarak nitelendiriliyor. Cami, mimari özelliklerinin
erişilmezliği yanında, taş, mermer, çini, ahşap ve sedef gibi süsleme
özellikleriyle dikkat çekiyor. Selimiye Camisi’nin mihrap ve minberi de
mermer işçiliğinin baş yapıtlarından sayılıyor.
bron: Aktuel.com.tr
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Tekst 9
Kuş Kardeşliği

Meksika’da, Sisal yakınlarında bir araştırma uçağı flamingoların üzerinden
uçuyor. Birkaç büyük koloni, Karayip kıyıları ve ötesindeki nehir
ağızlarında yaşıyor.
Birbirlerine son derece sadık yabanıl sürüler halinde yaşayan flamingolar
bir 35 karşı karşıya kaldıklarında hep birlikte hareket ediyor. Böylece
tehlikelere karşı her zaman dayanıklı olabiliyorlar.
Tuhaf biçimde uzun bacakları, diz kapağını andıran yumrulu eklemleri,
yılan gibi boynu ve fazla büyük gagasıyla flamingo, henüz okul çağına
gelmemiş bir çocuk tarafından hevesle çizilmiş ve sonra da boya
kutusundaki en parlak renge boyanmış gibi duruyor. Ancak Karayip
flamingosuna tuzla tavası, çamurluk alanlar, gelgitle oluşan lagün ve
mangrov bataklıklarında yaşayabilme olanağını işte bu 36 görünen
özellikleri veriyor. Belki de garip özellik yerine hoş bir özellik demek
gerekiyor. Kıvrık gagasıyla yuva yapmak için çamur birikintileri topluyor.
Gagasının içindeki sert kıllarla, sudaki küçük kabukluları, yumuşakçaları,
böcek ve larvaların yanı sıra suda yetişen bitkileri filtreliyor.
Peki ya o harikulade tüyler? Varlık nedeni sadece bizim göz 37
okşamakmış gibi görünse de bu tüyler, aslında en başta pembe olmuyor.
Yavrular önce beyaz tüylerle yumurtadan çıkıyor, daha sonra tüyleri griye
dönüşüyor. Suda yaşayan bakterilerle yiyeceklerden aldıkları beta karoten
nedeniyle en sonunda pembe renklerine 38 .
Yavrular birkaç haftalık olduğunda dişi ve erkek kuşlar yavrularını kreşte
bırakıp yiyecek aramaya çıkıyor, gece ve gündüz dönüşümlü olarak geri
gelip onları besliyor. Birkaç yetişkinin gözetiminde olmalarına rağmen
yavrular, köpek ve jaguar gibi avcı hayvanlardan gelecek tehlikelere açık
durumdalar.
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Bir Karayip flamingosu, Ría Lagartos’un durgun sığ sularından
havalanmak için koşuyor. İster tek başlarına, ister 39 içinde olsunlar,
bu kuşlar çok yetenekli uçucular.
Flamingolar görsel bir klişe haline gelmiş olsalar da, garip bir biçimde hâlâ
gizemli olmayı sürdürüyorlar. Meksika’da, Yucatán Yarımadası’nda
yaşayan flamingolar üzerinde araştırma yapan Dallas Hayvanat Bahçesi
ve Çocuk Akvaryumu küratörü Chris Brown, “Farklı görünüşleriyle
tanınmalarına rağmen onlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz” diyor. Bilim
insanları, tek bacak üzerinde durmak gibi en basit alışkanlıkları hakkında
bile herhangi bir fikre sahip değiller. (Bazıları bunun kuşların dinlenme
tarzları ile ilgili olduğunu düşünüyor.) Flamingolar, kalabalık yerlerde değil
de son derece 40 köşelerde yaşıyor ve beslenme alanları taşkına ya
da kuraklığa maruz kaldığında da toparlanıp başka yerlere gidiyor. Bu
nedenle araştırmacılar onları sayıp, takip etmekte ya da kuraklık,
kasırgalar, iklim değişikliği ve kıyılardaki yapılaşma sonucu değişen su
seviyelerinden nasıl etkilendiklerini anlamakta zorlanıyor.
Haklarında bildiğimiz, vahşi doğada büyük sürüler halinde yaşayan
flamingoların sosyal ve birbirlerine son derece 41 oldukları. Birbirlerini
kolay kolay bırakmayıp, grup halinde eşleşme dansları yapıyorlar.
Anne-babaları yavruların üzerine titriyor, hem erkekler hem de dişiler
yiyecek aramak için uçup giderken koruma amacıyla yavruları bir kreşte
bir araya topluyor.
Flamingolar tüylerinin mercan kırmızısı renkleriyle 42 çekiyor. Kuşların
tüylerine bu rengi Yucatán’da bol miktarda bulunan tuzlu su karidesi
veriyor.
Herhangi bir tehlike baş gösterdiğinde, binlercesi tek vücut halinde
hareket ediyor. Öyle bir bale ki bu, tehlikelerle dolu bir dünyada onların
varlık şansını artırıyor.
bron: Nationalgeographic.com.tr
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Tekst 10
Gelini İçin Sandık
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 46 yaşındaki marangoz
Mustafa Öz, gelinine hediye etmek amacıyla üzerinde
bir kadının doğumdan ölüme kadar geçirdiği evrelerin
anlatıldığı figürler bulunan 850 bin parçalık özel bir
sandık yapıyor.
Atalarından öğrendiği doğal emprenye yöntemiyle,
ceviz ve kavak ağacı parçalarını zeytinyağıyla
yumuşatan Öz, üzerinde Türkiye haritası ve oymadan rölyefin bulunduğu bir sandık
yapıyor. Bu sandığın en önemli özelliği yapımında çivi kullanılmaması.
Öz, yaptığı açıklamada, 3 kuşaktır çeyiz sandığı imalatı yaptıklarını belirterek,
gelinine hediye etmek için 3 yıldır özel bir sandık yapmaya çalıştığını belirtti.
Sandığı özel bir teknikle yaptığını dile getiren Öz, “Bu tekniğin adı ahşap çakma
sanatı. Burada çivi kullanmadan 850 bin parça ahşabı birbirine çakarak sandığı
yapıyorum. Ayrıca sandıkta sadece ahşap değil, yarı kıymetli taşlar, gümüş ve altın
var. İnşallah sandık bittiğinde 850 bin parçadan oluşmuş olacak” dedi.
Ahşap işinin sabır gerektirdiğini ifade eden Öz, “Ahşaba başladığınızda hemen
bitiremezsiniz, çünkü ahşap çalışan bir malzemedir, yani onu bir süre bekletmeniz
lazım. 8 ay ila 1 yıl gibi bekletmeniz gerekir. Geçmiş dönemde dedelerimizin,
babalarımızın öğrettiği gibi zeytinyağını ahşaba uygulayarak emprenye tekniğini
kullanıyorum. Günümüzde farklı teknolojik aletlerle yapılıyor bu, ama geçmiş
dönemde de babalarımız, dedelerimiz, bizden önceki yaşlı sanatkarlar ağacı
zeytinyağıyla yumuşatıyorlardı” diye konuştu.
Sandığın yanlarına ve üzerine çeşitli figürler yaptığını anlatan Öz, bu figür ve motifleri
sandığı daha sanatsal hale getirmek için işlediğini söyledi. Sandıkta, bir kadının
evlendiği günden itibaren hamileliği, evladını kucağına alması, yaşlanması ve
ölümüne kadarki süreçleri figürlerle anlattığını kaydeden Öz, ayrıca sandığın üzerine
her bir bölgesinde Türk Bayrağı’nın simgesi ay yıldızın bulunduğu Türkiye haritası
çizdiğini söyledi.
Bu haritanın içinde de at üzerinde gelin ile damadın yer aldığı rölyef çalışması
işlediğini dile getiren Öz, şöyle devam etti:
“Sanatkarın işlediği her şeklin bir önemi vardır. Uzun yıllar sonra bile bakıldığında
sanatkarın ne anlatmak istediğini, 100 yıl, 500 yıl sonra da insanların anlaması
gerekir. O yüzden her figürün, motifin bir anlam ifade etmesi için özellikle üzerinde
durarak yaptığım güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum Bu sandığı gelinim için
yapıyorum. O da sanatı çok seviyor. Kendi çocuğuna, torununa bırakacaktır.”
bron: Pembenar
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 11
6 Küçük Mucit
Geleceğin Mucitleriyle Tanışın!
Şimdiki çocuklar bir harika! Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin düzenlediği,
Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması’nda çocuklar, kendilerinden büyük
işlere imza atıyor, başta Türkiye olmak üzere dünyanın geleceğine katkıda
bulunuyor.
Aşağıda göreceğiniz 6 harika icat “Çocuğum şimdi icat çıkarma” sözünü
hiç ama hiç dinlememiş küçük mucitler tarafından geliştirildi. Onlar soru
sordular, merak ettiler, araştırdılar, tartıştılar ve ortaya tamamen kendi
beyinlerinin ürünü bu harika icatları çıkardılar. İyi ki de çıkardılar çünkü
sayelerinde gururlandık, geleceğe dair umudumuz arttı.
1. Lavaboda müzik keyfi! Müzikli Sıvı Sabunluk Projesi
Niğdeli mucit Rabia Yıldız tam bir hijyen savaşçısı. El yıkamayan
çocukları temizliğe teşvik etmek için düğmesine basınca müzik çalan sıvı
sabunluk geliştirmiş. Bizce bunu sadece çocuklar değil herkes kullanır.
Lavabodan çıkmadan şöyle iki oynasak fena mı olur? Ne stres kalır ne bir
şey.
2. İnşaat dünyası bunu gör! Marifetli Usta Projesi
Bir yerin düz olup olmadığını belirlemek için kullanılan su terazilerini
hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Ankaralı Ali Kemer sayesinde o teraziler
tarih oldu. Özel sistemi ile dümdüz duvarlar, zeminler ve aynı seviyede
kapı pencereler artık mümkün! İnşaat dünyası buna çok sevinecek.
3. Çilekli anahtar! Kokunun Şifresi Projesi
Görme engelli vatandaşlarımızı düşünen bu kadar genç arkadaşımızın
olması ne kadar sevindirici! Ankaralı Bengüsu Koçak’ın icadı basit ama bir
o kadar da etkileyici.
Aynı anahtarlıktaki anahtarların birbirinden ayrılabilmesi için üzerlerine
farklı meyve kokularındaki stickerları yapıştırıyorsunuz. Sürekli karanlıkta
anahtar arıyorsanız siz de kullanabilirsiniz. Harika değil mi?
4. Kemerinizde bir kulak! Duyamıyorsan Hisset Projesi
Sırada işitme engelli dostlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir icat var.
Ankaralı Avni Bora Yayla’dan bir titreşim kemeri. Bu kemer hayatınızı
tehlikeye sokacak sesleri algılıyor ve titreşimle sizi uyarıyor. Sürekli
kulaklıkla müzik dinleyenler için de hayati önem taşıyabilir.
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5. Anne eli gibi! Ateş Ölçer Projesi
Çocuğunuz biraz hasta gibiydi ama okula göndermek zorunda kaldınız.
Aklınız onda. Ya ateşi çıkarsa?
İşte sanıyoruz evhamlı ebeveynlerin çocukları olan Altar Özoğlu ve Selin
Aluç annelerin yüreğine su serpecek bu cihazı geliştirmişler. Çocuğunuza
giydiriyorsunuz, ateşi yükselirse alarm veriyor. Gerçekten mantıklı.
6. “Öğretmenlerin arkasında gözü vardır” Aynalı Tahta Projesi
Her öğretmenin hayali gerçek oldu, hem de iki parlak öğrenci sayesinde.
Ankaralı mucitler Egemen Görkem Özdil ve Eylül Çavlan öğretmenler
arkalarını dönüp tahtaya yazdıkları sırada bile sınıftan gözlerini
ayırmasınlar diye aynalı tahta projesi geliştirmişler. Sanıyoruz seneye
okulların ilk siparişi bu olacak.
bron: onedio.com
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Tekst 12
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
Bahçemiz her gün 17:00’ye kadar açıktır.
Ziyaret ücretsizdir.
Okullar-gruplar, rehber eşliğinde gezmek için mesaj formunu doldurarak
veya telefonla başvurmalıdır. Çekim için önceden izin alınması gereklidir.
Ziyaret izlenimleri aynı formla iletilebilir.
Ziyaret sırasında dikkat edilmesi gerekli noktalar:
• anne-baba ve öğretmenlerin küçük çocukları yanlarından ayırmaması,
• topraklara basılmaması,
• bitkilerin koparılmaması,
• sigara içilmemesi,
• çöplerin çöp kutularına atılması.
tel: 0212 6644155 0533 2062338
faks: 0212 4164576
bilgi@ztbb.org
Merkezefendi Yeniçiftlik yolu 1 Zeytinburnu İstanbul 34015
bron: ztbb.org/ziyaret/yol-haritasi
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2017
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tekst 2
5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tekst 3
8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

..................................................................................................................

11

A
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Tekst 4
12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

1 ...............................................................................................................

E

2 ...............................................................................................................

Tekst 5
18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

21

A

B

C

D

Tekst 6
22

..................................................................................................................

23

A

24

..................................................................................................................

B

C

D

..................................................................................................................
25

A
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Tekst 7
26

juist
1
2
3
4

27

A

onjuist

Vrouwen kiezen een korter kapsel naarmate de
economie verbetert.
Vrouwen kiezen een korter kapsel naarmate de
economie verslechtert.
Vrouwen kiezen kortere broeken naarmate de
economie verslechtert.
Vrouwen kiezen langere rokken naarmate de
economie verbetert.
B

C

Tekst 8
28

..................................................................................................................

29

A

B

C

D

30

A

B

C

D

31

..................................................................................................................
..................................................................................................................

32

..................................................................................................................
..................................................................................................................

33

A

B

C

D

34

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
4 ...............................................................................................................
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Tekst 9
35

A

B

C

D

36

A

B

C

D

37

A

B

C

D

38

A

B

C

D

39

A

B

C

D

40

A

B

C

D

41

A

B

C

D

42

A

B

C

D

C

D

Tekst 10
43

A

B

44

..................................................................................................................

45

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................

46

A

B

C

D

47

A

B

C

D

48

A

B

C

D
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Tekst 11
49

..................................................................................................................

Tekst 12
50

..................................................................................................................
..................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2016
tijdvak 1
vrijdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 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

Wie zullen, naast de twee bedrijven, mede schuldig zijn aan het eventueel
uitsterven van de keizerarend volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 2
1p

2

Om welke twee redenen liet Yusuf Yüce een boomhuis bouwen?

1p

3

Door welke twee mensen is het boomhuis gebouwd?

1p

4

Na welke handeling hadden de bouwvakkers geen moeite meer met
bouwen?
na het
A aanleggen van de vloer
B aanleggen van de zijstam
C gebruikmaken van een lift
D gebruikmaken van een steiger

1p

5

Wat vond de eigenaar beangstigend?
de bewegende ladder
de bewegende takken
de duisternis
de hoogte

A
B
C
D

Tekst 3
1p

6

Wat gebeurt er als je niet direct opstaat wanneer de wekker afgaat?
Je bent beter uitgerust.
Je lichaam bouwt meer energie op.
Je lichaam went aan korte slaapjes.
Je voelt je vermoeid.

A
B
C
D
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1p

7

Wat is het gevolg van vochtverlies tijdens het slapen?
A boosheid
B duizeligheid
C futloosheid
D misselijkheid

1p

8

Welk advies krijgen mensen om beter in slaap te vallen?
A elke dag op dezelfde tijd slapen
B in een donkere ruimte slapen
C in een verlichte ruimte slapen
D water drinken voor het slapen

1p

9

Wat schijnt er te gebeuren als je wakker wordt met een alarmgeluid in
plaats van muziek?
A Je begint je dag met een hogere hartslag.
B Je begint je dag met een opgejaagd gevoel.
C Je bent gemotiveerd om de dag te beginnen.
D Je vindt het nog makkelijker om op te staan.

1p

10

In de tekst worden twee activiteiten geadviseerd aan mensen die geen tijd
hebben om te sporten.
 Schrijf deze activiteiten op.

1p

11

Wat gebeurt er als je een koolhydraatrijk ontbijt neemt?
Je krijgt minder eetlust.
Je krijgt sneller trek.
Je voelt je energiek.
Je voelt je lui.

A
B
C
D

Tekst 4
1p

12

Waardoor was Mark Boyle vertrouwd met geld?
Hij was
A directeur.
B econoom.
C handelaar.
D uitgever.
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1p

13

1p

14

Hoe kwam Mark Boyle aan kleding?
Hij kreeg kleding van
A een kledingbank.
B een winkel.
C familie.
D kennissen.
Wat voor soort boek heeft Mark Boyle geschreven?
bespaarwijzer
dagboek
huishoudgids
reisverslag

A
B
C
D
1p

15

Welk woord gebruikt de schrijver voor iemand die geen geld heeft?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

16

De onderstreepte woorden in de tekst zijn hyperlinks naar andere sites. Je
wilt meer weten over het boek van Mark Boyle.
Welk van de onderstaande woorden is daarvoor de juiste link?
A bağlantıyı
B makaleyi
C programını

Tekst 5
1p

17

1p

18

Wat is het bezichtigen waard in Mumcular Köyü, volgens de tekst?
Langs welke plaatsen kom je als je van het vliegveld naar Mazı reist?
Gökova en Çakıllıyalı
Güvercinlik en Mumcular
Hurma en İnceyalı
Ilgın en Sedef

A
B
C
D
2p

19

Hieronder staan beweringen over waarom Mazı puur en schoon is
gebleven.
 Kruis 'juist' of 'onjuist' aan in je uitwerkbijlage.
1 Mazı heeft inwoners die bewust omgaan met de natuur.
2 Mazı heeft nog geen bestemmingsplan.
3 Mazı is een geliefde toeristische bestemming.
4 Mazı is een relatief nieuwe plaats met weinig inwoners.
5 Mazı is gevestigd op twee verschillende plekken.
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1p

20

Waarvan leven de inwoners van Mazı onder andere?
A jacht en bloembollenteelt
B land- en tuinbouw
C melkvee en fruitteelt
D visserij en imkerij

1p

21

Waarvan zijn de zee-egels een bewijs?
Dat Bodrum
A de grootste baai heeft.
B de rustigste baai heeft.
C het schoonste water heeft.
D het voedselrijkste water heeft.

1p

22

Wie zegt "Hayır, buraya yerleşmeyin, burayı yaşayın ve gidin."?
A een marktkoopman
B een restauranthouder
C een tapijtwever
D een toerist
E een visser.

1p

23

In welke alinea staat dat je van te voren een kamer moet reserveren?
A 1
B 2
C 3
D 4

Tekst 6
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

24
A
B
C
D
E

bezginlik
çekingenlik
girişkenlik
korkaklık
uysallık

A
B
C
D

barışmaktan
çatışmaktan
tartışmaktan
yüzleşmekten

25
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1p

1p

1p

1p

1p

1p

26
A
B
C
D

çocuklukta
gençlikte
sağlam
zayıf

A
B
C
D

defterine
kaderine
kalbine
tahtaya

A
B
C
D

hayal
iletişim
ilgi
iş

A
B
C
D

dikkatlerini
işlerini
vakitlerini
yetkilerini

A
B
C
D

göz
dirsek
kalp
omuz

A
B
C
D

gözlükler
maskeler
mücevherler
şapkalar

27

28

29

30

31

Tekst 7
1p

32

Waardoor verdwijnen de oude bomen volgens de tekst?
door
A boomziektes
B bosbranden
C klimaatsverandering
D milieuvervuiling
E ouderdom
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1p

33

In welk land staat de boom waarvan dezelfde soort ook in Zuid Afrika
voorkomt?
A Brazilië
B Italië
C Japan
D Verenigde Staten

2p

34

In de tekst wordt een aantal eigenschappen aan de bomen toegekend.
 Zet achter elke eigenschap de naam van de boom die erbij hoort.
Vul de tabel in je uitwerkbijlage in.

Tekst 8
1p

35

Waarom is de uitvinding van de gloeilamp bijzonder volgens de tekst?
Omdat de gloeilamp
A esthetisch is.
B lang meegaat.
C milieuvriendelijk is.
D nog gebruikt wordt.

1p

36

Noem twee redenen voor de snelle verspreiding van de gloeilamp over de
hele wereld?

1p

37

Welke twee voordelen heeft het fluorescerend licht ten opzichte van de
gloeilamp volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

38

Waarom werden de fluorescerende lampen steeds minder gebruikt
volgens de tekst?
De fluorescerende lampen waren
A gebruiksonvriendelijk.
B kostbaar.
C ouderwets.
D ziekteverwekkend.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 9
1p

39

Waaruit blijkt dat er waarschijnlijk leven is geweest in het één miljard jaar
oude water?
Het water bevat
A hydrogeen en methaangas.
B koper en zink.
C kristallen en mineralen.

Tekst 10
1p

40

Je hebt het artikel gelezen over oude Turkse horoscopen. Mensen die op
19 december geboren zijn, zouden ergens van houden.
 Schrijf in je uitwerkbijlage op waar deze mensen, volgens de tekst, van
houden.

Tekst 11
1p

41

Je bent voor een weekend in İstanbul. Het is zondag en per toeval kom je
in de Faik Paşa Yokuşu. Er is maar één winkel open op zondag.
 Schrijf de naam van die winkel op in je uitwerkbijlage.

Tekst 12
1p

42

Je wilt een vriend met hoge bloeddruk advies geven.
 Welke tip in de tekst zorgt ervoor dat zijn bloeddruk laag blijft?
Schrijf het nummer van deze tip op.

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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Bijlage VMBO-KB

2016
tijdvak 1

Turks CSE KB

Tekstboekje
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Tekst 1
Şah Kartalının Rüzgârdan Nefesi Kesilmesin!
Doğa Derneği tarafından beş yıldır
izlenen şah kartallarından dördü
İstanbul sınırlarında barınıyor; ancak
bir tehlikeyle karşı karşıyalar: Silivri’de
inşa edilen rüzgâr türbinleri…
Avrupa’da şah kartalı gibi iri yırtıcı
kuşların bulunduğu bölgelerde rüzgâr
santrallarının kurulmasının yasak
olduğunu belirten Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Süreyya
İsfendiyaroğlu, şu çağrıyı yapıyor: “Son şah kartallarımız için Silivri
Çanta’daki Boydak Enerji’nin ve Fenerköy’deki Eksim Holding’e ait Silivri
Enerji A.Ş.’nin acilen önlem alması gerekiyor. Aksi takdirde bu iki kurum
isimlerini tarihe ‘İstanbul’da şah kartalını yok eden şirketler’ olarak
yazdıracak, yetkililer ise verdikleri izinlerle bu suçun ortağı olacak.”

bron: EkoIQ, http://ekoiq.com/şah-kartalinin-rüzgârdan-nefesikesilmesin
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Tekst 2
Öyle Bir Yere Ev Yaptı Ki...
Yusuf Yüce, Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı
Çamlıtepe köyündeki babasından kalma
ahşap evi restore etmek istedi. İnşaat ustası
Muhammet Dilmaç ile anlaşarak çalışmaya
başladı. Yüce, ahşap evin yolun kenarında
olması nedeniyle manzara ve güneşten daha
fazla yararlanmak için yerden 20 metre yüksekteki çam ağacının dalına
küçük bir ev yapmaya karar verdi. İnşaat ustası Dilmaç, 9 metrekare
büyüklüğündeki evi oğluyla iki haftada tamamladı. Doğa manzaralı çam
ağacının tepesindeki ev, rüzgardan zarar görmemesi için çelik tellerle
bağlandı. Usta, inşaat boyunca çam ağacına tırmanabilmek için 12
metrelik merdiven kullandı, kalan 8 metrelik bölümü ise dallara tutunarak
tırmandı.
Dilmaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaata başladıklarında ağaç
üzerine ev yapmanın planda olmadığını belirterek, “Çatı katını döşeyerek
eve çevirdik. Daha sonra ev sahibi bizden böyle bir çalışma isteyince
inceledik, proje çizdik ve yapmaya karar verdik. Ağaca ilk çıktığımızda çok
zorlandık. İki tane yan gövdenin üzerine oda inşa ettik. Ağaca teleferik
kurarak malzemeleri çekip zemin döşemesini yaptık. Döşemenin
tamamlanmasının ardından sıkıntı yaşamadık. Yaklaşık 9 metre
genişliğinde, yerden 20 metre yüksekte inşaatı tamamladık” dedi. Yaklaşık
35 senedir inşaat işiyle uğraştığını ifade eden Dilmaç, “İlk kez böyle bir
şey yapıyorum, gurur duydum, memnun oldum. Ağacın dalında yaptığımız
işi yere inip gördükten sonra çok daha memnunuz” diye konuştu.
Ev sahibi Yusuf Yüce ise inşaatın henüz bitmediğini vurgulayarak,
“Teleferik şeklinde bir ulaşım düşünüyoruz ve evi de şark köşesine
dönüştüreceğiz. Kimsenin ulaşamayacağı bir yeri tercih ettim. Zaman
zaman manzaradan, güneşten yararlanmak, üç beş saat dinlenmek
istiyorum” ifadelerini kullandı. Merdivenle iki kez çıktığını kaydeden Yüce,
“Biraz sallanıyor ve ilk çıktığınızda ürkütücü oluyor elbette. Zamanla
alışacağız. Evin tadilatı bittiğinde teleferiği takacağız, böylece iş tamamen
bitmiş olacak” dedi.
bron: http://www.turkiyegazetesi.com.tr
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Tekst 3
Zinde Uyanmanın 7 Yolu
1

Sabah hali gün içinde psikolojik durumumuzu etkileyen en önemli
faktörlerden. ‘Nasıl başlarsa öyle gider…’ nasıl olsa Sabah uyandığınızda
kendinizi yorgun hissediyorsanız, başınızı yastıktan ayıramıyorsanız bu 7 öneriye
dikkat! Her sabah zinde ve dinlenmiş kalkmak isteriz. Bu önerileri uygulayın,
halsizlik, yorgunluk, geç uyanma derdinden kurtulun…

2

Her Gün Aynı Saatte Kalkın
Biliyoruz, hafta sonunun uyku cazibesine kapılmamak çok zor! Ama bir şekilde
iradenizi kullanıp, hafta içi uyandığınız saatte uyanmaya özen gösterirseniz,
vücudunuzun buna alışmasına yardımcı olursunuz. Bu rutine alışan vücut da her
gün aynı zindelikte, yorgun olmadan kalkmaya meyilli olacaktır.

3

Alarmı Ertelemekten Vazgeçin
Bunu yapmayanımız var mı acaba? Sabah alarm çalınca, onu bir 5 dakika, sonra
bir 5 dakika daha erteleyip; o kısa uykudan muhteşem bir keyif almak! Halbuki
yapılan birçok araştırmaya göre, bu ertelemeler esnasındaki kısa uykular derin
olmadıkları için bizi yorgun kılmaktan başka bir işe
yaramıyorlar. Dolayısıyla alarm bir kez çaldığında,
kararlı olmak ve uyanmak gerek…

4

Kalkar Kalkmaz Bir Bardak Su
Uyku sırasında vücudumuz su kaybeder ve bu durum
bizleri aşırı halsiz kılar. Eğer sabah uyanır uyanmaz bir
bardak su içerseniz, bunun bedeninize vereceği
enerjiyi ve ruhunuza vereceği neşeyi hemen
hissedeceksiniz. Sabahları su içmek aynı zamanda metabolizmanın da
hızlanmasını sağlayacaktır. Su içme alışkanlığını hemen edinin!

5

Güneş Sizi Uyandırsın
Uyku problemleri yaşayanlara sıklıkla önerilen konulardan biri de uyku odasını en
karanlık şekilde kullanmaktır. Evet, karanlık bir odada uyumak çok daha kolay
olacaktır; fakat sabahları uyanmak da bir o kadar zor… Eğer sabahları enerjik bir
şekilde uyanmak istiyorsanız gece yatmadan perdelerinizi aralamalı; sizi güneşin
uyandırmasına izin vermelisiniz.

6

Alarm Kurun, Müzik Çalsın
Alarmınızın sabah rahatsız edici bir tonla ötmesindense, güne müzikle
başlamanın çok daha keyifli olacağı malum… Aynı zamanda alarmın rahatsız
edici sesiyle uyanmak, güne kalp çarpıntısıyla başlamaya da neden oluyormuş.
Dolayısıyla güne enerjik bir parçayla başlamak motive edecektir.
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7

Sabah Sabah Hareket
Sabah uyandığınızda hareketsiz bir şekilde ağır bir güne başlamak yerine, birkaç
egzersiz yaparak güne çok dinç bir şekilde başlayabilirsiniz. Uyanır uyanmaz
esneme hareketlerinizi mutlaka yapın. Daha fazla spor yapmaya vaktiniz yoksa
da işe giderken toplu taşıma araçları yerine yürümeyi, asansör yerine merdiveni
tercih ederek hareket edebilirsiniz. Yürüyerek de kas yapabileceğinizi unutmayın!

8

Protein Ağırlıklı Kahvaltı Edin
Karbonhidrat ağırlıklı kahvaltı ettiğinizde, kendinizi daha tembel hissedersiniz.
Bunun için ağır karbonhidrat yerine proteinden zengin bir kahvaltıyı tercih edin.
Bunun için kahvaltı mönünüze yoğurt, yumurta, süt ve yüksek proteinli tahıllar
ekleyin. Bu şekilde enerjinizi öğlene kadar koruyarak, tok kalabileceksiniz.
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Tekst 4
Böyle Yaşamak Mümkün Mü?
Dünyalı Dergi’nin üçüncü sayısının dosyasında “Para amaç mı, araç mı?”
diye sorduk. Para yüzyıllardır insan yaşamının en önemli parçalarından
biri. Çoğu insan için parasız yaşam mümkün değil. Gündelik yaşamımızda
paradan ne kadar çok söz ettiğimizin, parayı ne çok kullandığımızın
farkında mısınız?
Bakkala gittiğinizde… “İki ekmek, bir şişe de su alıyorum. Kaç lira?”
Dolmuşa bindiğinizde… “Rica etsem şu parayı uzatır mısınız? Bir tam, iki
öğrenci…”
Yeni bir ayakkabı bakarken… “Bunun rengi çok güzel ama biraz
pahalıymış. Hiç indirim yapmıyor musunuz?”
Harçlık isterken… “Anne, harçlığıma biraz zam yapabilir misin?”
Biriktiriyoruz, harcıyoruz, saklıyoruz, çarçur ediyoruz, kaybediyoruz,
kazanıyoruz. Para, hayatımıza bu kadar girmişken parasız yaşamak
mümkün mü sizce?
Bazı insanlar için mümkün. Bunlardan biriyle Dünyalı’da da tanıştık zaten:
Mark Boyle, nam-ı diğer ‘Parasız Adam’.
İrlandalı bir iktisatçı olan Mark
Boyle mesleği gereği parayı
gayet iyi tanıyordu. Ancak
günün birinde bir karar verdi ve
hayatı bambaşka bir yola girdi.
Bir arkadaşıyla arasında geçen
sohbet esnasında paranın
kendimizle eylemlerimiz
arasında bir tür kopukluğa
neden olduğunu fark etti.
Bu konuşmanın ardından, parasız da yaşanabileceğini savunan Boyle,
sahip olduğu her şeyi bir kenara bıraktı ve bir karavana yerleşti. Gıda
alışverişi yapmak yerine kendi yetiştirdiği ürünleri tüketmeye başladı.
Ormanda böğürtlen topladı. Giysi alışverişi yapmak yerine tanıdıklarının
elden çıkardığı giysileri değerlendirdi. Güneş enerjisiyle ısındı; çamaşır
yıkamak için kendi sabununu yaptı. Gereksinimlerini satın almak yerine
elinden geldiğince kendisi üretmeye çalıştı.
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Bir yıl boyunca, para ve kredi kartı kullanmadan, borç almadan yaşayan
Mark Boyle, bu deneyimini gün gün kaleme aldı. Sonunda ortaya
‘Meteliksiz’ adını taşıyan bir kitap çıktı. Bu kitabın satışa çıktığını
sanmayın sakın. Parasız Adam, işin bu kısmında da paradan uzak durdu
ve kitabını kişisel web sitesinde ücretsiz olarak paylaştı. Kitap, dilimize de
çevrilip yayımlandı.
Mark Boyle’ın kitabını merak ediyorsanız bu radyo programını
dinleyebilirsiniz. Eğer Mark Boyle’ın yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi
edinmek isterseniz bu makaleyi okuyabilirsiniz.
Şimdi tekrar bir düşünün: Acaba parayı siz de hayatınızdan çıkarabilir
misiniz? Çıkaramasanız bile parayı daha az kullanmak ve Mark
Boyle’unkine yakın bir yaşam kurmak mümkün mü? Siz olsanız ne
yapardınız? Görüşlerinizi paylaşmak için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.
bron: Dünyalı, Mayıs 26, 2014
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Tekst 5
Sessiz Güzel: Mazı
1 Bodrum Yarımadası’nın en sakin koyu Mazı, gürültüden uzak tatil isteyenler
için çok özel bir yer. Temiz denizi, zeytin ağaçları gölgesindeki sahiliyle Mazı
farklı bir Bodrum deneyimi sunuyor.
2 ‘Bodrum’da tatil’ her ne kadar kaotik, sabahlara kadar süren eğlenceleri akla
getirse de hiç şatafatlı olmayan, sakinliğiyle sizi şaşırtacak Mazı’yı bunun dışında
tutmak gerekir. Yarımadanın kıyısında, Gökova Körfezi’ne komşu Mazı’da zeytin
ağaçlarının ortasında, sessiz bir tatil yapabilirsiniz. Havaalanından Bodrum’a
giderken, Güvercinlik’ten sonra Mumcular Köyü kavşağına girdiğimizde
Bodrum’un kırsal yüzüyle, bâkir doğasıyla da karşılaşıyoruz. Mumcular’da kısa
bir mola veriyoruz. Çünkü burası Bodrum’un en özel beldelerinden biri. Özellikle
de pazarı ve Milas halısı satan tezgâhları görülmeye değer. Mumcular adı bir
zamanlar ‘bal sıkma’ yani ‘mum sıkma’ işinin yaygın olarak yapılması nedeniyle
bu işi yapan kişilere verilen ‘mumcular’ isminden gelmekte. Mumcular’ın
arkasındaki dağ, kızılçam ormanları ve zeytin bahçeleriyle kaplı. Mazı’ya
giderken bu yoldan geçiyoruz ve gerçekten geçtiğimiz yerler bize terapi oluyor.
Yaklaşık 20-25 kilometrelik dağ yolundan sonra Mazı’ya varıyoruz. Baştan
söyleyelim Mazı, turizme ve imara henüz açılmadığı için bu denli bâkir kalabilmiş.
Denizden gelebilecek korsan saldırılarına karşı, biri denize daha yakın olmak
üzere iki farklı noktaya kurulmuş Mazı’nın köyleri: Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı.
Her iki bölgede yerel halk geçimini halıcılık, balıkçılık ve arıcılıkla sürdürüyor.
Buradaki cennet koyların böyle kalacağına dair büyük soru işaretleri var, hem
bizde hem de konuştuğumuz birçok kişide.
3 Mazı’nın en önemli özelliklerinden biri de Türkiye’nin en iyi semt
pazarlarından birine sahip olması. Bodrum ve civar köylerden gelen meyve,
sebze, peynir, zeytin, Buldan bezinden örtüler, halı ve kilimler ilginizi çekecektir.
Ama Mazı’yı Mazı yapan sessiz koylarıdır aslında. Sahilden 1,5-2 kilometre
içerideki Aşağı Mazı’nın üç ayrı koyu var: Hurma, İnceyalı ve Çakıllıyalı. Koyların
üçünde de deniz sığ ve sahili çakıllı. Kumsal isteyenler için Mazı koyları sorunlu
olabilir ama denizi Bodrum’un en temiz denizi diyebiliriz. Sahildeki deniz
kestaneleri bunun en güzel kanıtı. Hurma sahilinde ve İnceyalı’da yörenin
lezzetlerini tadabileceğiniz birkaç restoran var. İşlerinde öyle iyiler ki ne
isterseniz pişman olmuyorsunuz. Kahvaltı ya da deniz mahsulleri hiç fark etmiyor.
En taze peynirler, otlar, balıklar önünüzde. Odun ateşinde pişen balıklar sabah
erkenden geliyor pansiyonlara. Deli sarpa, sokkan, sarıgöz, karagöz, müren,
çupra, orfoz, lagos, barbun, levrek, ıskaroz, kefal, akya, mercan, adabeyi, sinarit,
torik, kopez, melanur, ahtapot ve sübye mevsime göre yiyebileceğiniz deniz
ürünleri. Mazı’da geçirdiğimiz kısa süre bile bize ‘burada yaşamalıyım’ duygusu
veriyor. Biz oturduğumuz restoranın işletmecisiyle bu duygumuzu paylaştık ve
harikulade bir cevap aldık: “Hayır, buraya yerleşmeyin, burayı yaşayın ve gidin.”
Doğru! Yoksa kısa sürede Mazı ‘barlar sokağı’ olan tipik bir turizm noktasına
dönüşebilir.
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4 Mazı’da, konaklama konusunda önceden rezervasyon yapmazsanız zorluk
yaşayabilirsiniz. Çünkü çok az sayıda
pansiyon hizmet vermekte. Bölge SİT alanı
olduğundan bol yıldızlı oteller yok. Olmasına
da gerek yok, çünkü günü birlik Mazı ziyareti
de çok keyifli. Mazı’dan Bodrum’a dönmek,
otomobiliniz olmasa bile dolmuşlarla mümkün.
Mazı’yla ilgili son bir not da çevresindeki
adalara dair. Hurma’dan veya İnceyalı’dan
kiralayacağınız teknelerle Ilgın, Sedef, Kargılı,
Çökertme, Kisebükü koylarına geziler yapabilirsiniz. Tarihi harabelerin; hamam,
sarnıç, kilise gibi kalıntıların bulunduğu Kisebükü’nün, Mavi Yolculuk teknelerinin
vazgeçilmez duraklarından olduğunu unutmayın.
bron: Onair Dergisi, Temmuz 2014 door Ilke Kamar
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Tekst 6
Hastalık mı, Karakter mi?
“Çekingenliğiniz yüzünden kaçırdığınız bir iş fırsatı, başlatamadığınız bir
gönül ilişkisi, haklılığınızı kanıtlayamadığınız bir tartışma oldu mu?” diye
sorulsa çoğumuz bunlardan en azından bir tanesine olumlu yanıt
verebiliriz. Çünkü her insanın genleri, ailesi, çocukluğu ve tecrübelerine
bağlı olarak çekindiği durumlar olabiliyor. Ancak bazen 24 öyle bir
hale geliyor ki görünmez bir sınırı aşıp sosyal fobiye dönüşüyor.
Belirtilerini çocuklukta göstermeye başlayan sosyal fobi, dikkate
alınmadığında sosyal hayattan kaçan; bazen de tamamen kopmuş olan
yetişkinleri yaratıyor. Geleneksel değerlerin ve korku kültürünün baskın
olduğu ülkemizde ne yazık ki milyonlarca gizli sosyal fobik yaşıyor. Bu
kişilerden kimi kendini fark edip tedaviye yöneliyor, kimi kendisiyle 25
kaçıp maskeler takarak yaşıyor, kimiyse kendi yarattığı küçük dünyasında
ailesine bile sırtını dönerek yapayalnız kalmayı seçiyor. Kendisi de eski bir
sosyal fobik olan, ‘Sosyal Fobi’ kitabının yazarı Psikolog Yıldız Burkovik
ile bu hastalığın iç yüzünü konuştuk:
Göz teması yoksa endişelenebilirsiniz
Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nden Psikolog Yıldız Burkovik,
kitabının önsözünde sosyal fobikleri “uyuyan devler” olarak nitelendiriyor
ve bunu şöyle açıklıyor; “Uyuyan devler diyorum çünkü sosyal fobikler
aşırı mükemmeliyetçi oldukları, hata yapmaya asla tahammül
edemedikleri için eleştirilmektense geri planda kalıp susmayı tercih
ederler.” Bu kadar çekingen olmak ve çekingenliğin hastalığa dönüşmesi
bir günde olmuyor, temelleri 26 atılıyor. Psikolog Burkovik, bu gelişimi
şöyle açıklıyor; “En önemli belirti çocuğun göz temasında bulunmaktan
kaçınmasıdır. Bunun dışında çocuk sadece kendisiyle ilgili oluyor, etrafa
fazla bakmıyor.”
Öğrenilmiş çaresizlik körüklüyor
Bir çocuğun çekingen olmasında genetik faktörlerin yanı sıra çevre
koşulları da etkili olabiliyor. Bazı çocuklar çekingenliği ailelerinden alırken
bazıları da anne-babaları, kardeşleri ya da arkadaşları tarafından
aşağılandıkları ve duygularını içlerine attıkları için çekingenliğin tehlikeli
denizlerinde yüzebiliyorlar. Daha önce yaşanan kötü tecrübeleri 27
yazan kişiler, benzer durumlarda aynı şeyleri yaşayacaklarına inanarak
tedirgin oluyorlar.
İş hayatında da ortaya çıkabiliyor
Yetişkinlikte ise sinyaller çoğunlukla iş hayatında ortaya çıkıyor.
Çekingenliği sosyal fobiye dönüşmüş insanlar iş hayatında başarılı
olamıyor, dikkatleri çok fazla dağılıyor, 28 kuramamaya başlıyor.
Bunun nedenini Psikolog Yıldız Burkovik şöyle açıklıyor; “Örneğin sosyal
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fobik kişi karşısındaki insan konuşurken çok heyecanlanıyor. Bu nedenle
lafın başını duyuyor, sonunu duyamıyor. Kelimeleri karıştırıyor. Duyduğu
tek bir kelime üzerinden yanıt vermeye kalkıyor ve tamamen alakasız bir
şey çıkıyor ortaya…”
Hayır demek öyle zor ki…
Sosyal fobisi olan insanların en zorlandıkları konulardan biri de “Hayır”
demek… Bu kişilerin her zaman başkasının söylediklerini yaparak
kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten Psikolog Yıldız Burkovik,
“Bu durum tüm 29
başkasına vermek anlamına geliyor. Hep bir onay
bekliyorlar. Karşı taraf iyi niyetli ise sorun yok ancak kötü niyetli ise vay
haline… Anne-babaların dikkat etmesi gereken konulardan biri de budur.
Örneğin çocuğunuz giyinirken sizin önerilerinize karşı çıkıp ısrarla kendi
istediği kıyafetleri giyiyor, çarşıya çıktığınızda kendi istediklerini satın
almanızı sağlıyorsa hiç endişelenmeyin, o çocuk kesinlikle çekingen
değildir” diyor.
Herkes beni izliyor!
Sosyal fobisi olan kişinin ruh halini, “Kişiler, sanki kendisini izlemeye
gelen birileri varmış ve sürekli onu gözlüyorlarmış gibi hissederek
yaşıyorlar. Etraflarına bakmadıkları ve 30 teması kurmadıkları için
sürekli izlendiklerini düşünüyorlar. Oysa başlarını kaldırıp bir baksalar
kimsenin onları izlemediğini fark edecekler” sözleri ile tanımlayan
Burkovik, göz önünde olmaya alıştığı sanılan ünlü isimlerin dahi sosyal
fobik olabildiğini belirtiyor. Sosyal fobisi olan bir oyuncunun sahnede çok
rahat olabilmesini ise, “Çünkü oyuncular oynadıkları role giriyorlar. Zaten
sosyal fobide sorun da insanın kendisi olmaması ve 31 takmasıdır”
diyerek açıklıyor. Bazı sosyal fobikler çekingenliklerini günümüz deyişi ile
‘cool’ bir görüntü arkasına saklarken bazıları da çok girişken görünebiliyor.
Sosyal yaşamın olmazsa olmazları; arkadaş sohbetleri, iş yemekleri,
doğum günü partileri, hatta toplu ulaşım araçlarına binmek, sizin için
kabusa dönüyorsa ortada bir problem olduğunu kabul etmeniz ve destek
almanız gerekiyor.
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Tekst 7
Dünyanın En Yaşlı Ağaçları
Avustralya ve ABD’deki bilim insanlarının çalışmaları, önlem alınmazsa, çok sayıda
hayvanı barındıran ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunan yaşlı ağaçların neslinin
tükeneceğini söylüyor. ‘Science’ dergisinde yayımlanan bir çalışmada dünya
genelinde yaşları 100 ile 300 arasında değişen ağacın yok oluşunun, endişe verici
düzeyde olduğu belirtildi. Yaşlı ağaçların yok olmasının iklim değişikliği, ormancılık ve
tarım arazisi açmak gibi çalışmaların sonuçları olduğu belirtildi.
Bu kötü haberi fırsat bilerek, Yeşil Gazete olarak, sizleri dünyanın en yaşlı sakinleri ile
tanıştırmak istiyoruz.
İşte dünyanın en yaşlı ağaçları:
10. Jhomon Sugi
Bir Japon çamı olan Jhomon Sugi, 2170 yıllık yaşıyla genç sayılır,
en yaşlısının 7200 olabileceği tahmin ediliyor.

9. General Sherman
En genç antik ağaç kategorisinde olan General Sharman bir mamut
ağacı. Boyu 83 metre olan General’in genişliği ise tam 31 metre.
Sequoia Ulusal Parkı’nda yaşayan General’in yaşının yaklaşık 2300
ile 2700 olabileceği düşünülüyor.

8. Yaşlı Fındık Ağacı
Sicilya’da Etna dağı eteklerinde ikamet eden yaşlı fındık
ağacının bir diğer ismi de ‘100 atlının ağacı’. Yolunuz İtalya’ya
düşerse, San D’Alfio’da Linguaglossa yolu üzerinde bulunan bu
2500 yıllık fındık ağacına selam vermeden geçmeyin.
7. Patriarca de Floresta
Brazilya Atlantik Ormanı’nın en yaşlı sakini olan bu heybetli ağacın türü
Lecythidaceae olarak geçiyor. Madagascar’dan Güney Afrika ormanlarına kadar
birçok akrabası olan Patriarca de Floresta’nın doğum günü pastası olsaydı eğer, en
az 3000 adet muma ihtiyaç duyulacaktı
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6. Jardine Juniper
‘Jardine Juniper’ ağacını ABD’nin Utah eyaletinde Logan şehri
dışında bulabilirsiniz. Jardine, saçları döküldüğünden olsa gerek
biraz sinirli görünse de, 3200 yaşında olmasıyla, karşısında
şapkaların çıkarılmasını hak ediyor.

5. Senatör (nesli tükendi)
Florida’nın en eski sakini olan Senatör yaklaşık 3500 yıldır bu
dünyanın yükünü çekiyordu. Ta ki, 2012 Mart ayında 26 yaşındaki bir
insan tarafından yakılıncaya dek. Sadece 26 yıllık hayatında 3500
yaşında bir hayatı ortadan kaldırmaya muvaffak olan bu kişinin ait
olduğu türün en uzun yaşayanı ise sadece 122 yaşına ulaşabilmişti.

4. Alerce, Patagonya’nın Selvi Ağacı
Türünün en yaşlı örneği olan Alerce’nin Patagonya’nın da en
eski yerlilerinden biri olduğu söyleniyor. Patagonya’nın en yaşlı
ağacı tam 3500 yıldır yangınlara, savaşlara, oduncu ve bilinçsiz
çiftçilere inat yaşamayı sürdürüyor.

3. Llangernyw Yew
Llangernyw, yaşlı bir porsuk ağacıdır. Güney Galler’de bir mezarlıkta bu zamana
kadar sayısız insanın toprağa verilişini izlese de, kendisi yaklaşık 4000 yıldır hayatta.

2. Abarkuh
Eski bir İran inanışına göre Zerdüşt, gökten yeryüzüne inerken beraberinde bir selvi
ağacı da getirmiş. İranlıların yüzyıllardır selvi ağacına ayrı bir
önem vermeleri bu sebepten ötürü müdür bilinmez ama
selvilerin en yaşlısı olan Abarkuh, 4000 yıldır birçok kişiye ilham
vermeye devam ediyor.

1. Methuselah
Yeryüzünde hiçbir canlı Methuselah’ın şahit olduğu şeylere tanık olma
şansını yakalayamamıştır. Dile kolay tam 4800 yıl! 1964’te
insanoğlunun vahşi yüzü ile karşılaşıp birçok dalını kaybetmiş olsa da,
Methuselah halen dünyanın en yaşlı canlısı olarak Beyaz Dağlar’da
yaşamaya devam ediyor.
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Tekst 8
Çağları Aydınlatan Ampul
Thomas Edison'un icadından bu yana 120 yıl
geçti. Aydınlatma teknolojisinin göz bebeği
ampul, her geçen gün geliştiriliyor. Bilim
insanları, sağlık sorunlarına yol açmayan,
çevre dostu ve estetik ampullere ulaşmak için
yoğun çaba harcıyorlar.
Edison'un ampulü gibi az sayıda buluş, geçen zamanın sınavından alnının
akıyla çıktı. Edison, yaklaşık 120 yıl önce, ince bir ipliği vakumda akkor
haline getirerek elektrikten ışık üretmeyi öğrenmişti. Günümüzde,
milyarlarca insan bu dahiyane buluşla evlerini aydınlatıyor.
Elektronik ürünlerin çağdışı kalma hızı değerlendirildiğinde, inanılmaz bir
devamlılık göze çarpıyor.
Ancak, yeni ışıklandırma teknolojileri ampulün tahtını sallamaya başladı.
Elektriğin yalnızca yüzde beşini ışığa çeviren ampuller, nüfus ve üretim
artışıyla birlikte maliyeti artan enerjiyi tasarruf etmiyor. Bu koşullar altında,
ampulün yüz yıldan uzun süren egemenliğinin pabucunun çoktan dama
atılmamış olması şaşırtıcı.
Basit teknolojisi ve ucuza mal olması, hem yoksul hem de zengin
ülkelerde kurulmuş bol sayıdaki fabrikayla birleşince ampul yaygınlaştı.
Buna karşın, daha verimli şekilde ve göze hoş gelen ışığı üreten
donanımlar üretmek kolay değil. 1930'larda ampule seçenek olarak
geliştirilen 'deşarj' teknolojisini hesaba katalım. Bu sistemde, bir tungsten
telini elektrikle ısıtıp akkor haline getirmek yerine, ampulün içindeki
gazdan ya da buhardan elektrik geçiriliyordu: Genellikle de, neon gazı ya
da sodyum veya cıva buharı.
Böyle bir lamba ampulden altı kat verimli. Oysa, deşarj teknolojisi hoş
olmayan mavimsi ya da sarı ışığıyla estetik bir uygulama değildi ve cadde
aydınlatmasıyla sınırlı kaldı. Deşarj lambalarının bir uzantısı olan
floresanlar, teknolojiyi bir adım ileriye götürdü. Cıva buharıyla dolu bir
cam tüpün içi, morötesi ışığı emen ve enerjisini görünür ışığa dönüştüren
fosforla kaplanıyordu.
Floresanlar ampullerden on kat etkin, dört kat uzun ömürlü. Ancak sert ve
titrek ışığı ile cıva buharının kanser yapıcı etkisi, özellikle birincil müşteri
olan ev tüketicisini soğuttu. Hatta 80'li yıllarda, konfeksiyon ürünlerinin
renginin anlaşılmasını önleyen beyaz ışığın deri kanseri yaptığına ilişkin
dedikodular yaygınlaşmıştı.
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Tekst 9
Bir Milyar Yıllık Su
Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Timmins kasabasındaki bakır ve
çinko madeninde yapılan çalışmalarda yaklaşık 2,5 kilometre derinlikte su
bulundu. Bu suyun en az bir milyar yıldır orada olduğu ortaya çıktı. Bilim
insanları şu ana kadar yapılan çalışmalarda suda herhangi bir canlıya
rastlanmadığını belirtiyor. Ancak su,
bol miktarda hidrojen ve metan gazı
içeriyor. Bu gazlar sayesinde suda
bazı canlı türlerinin gelişmiş
olabileceği düşünülüyor. Eğer suda
canlı türleri saptanırsa bu çok önemli
bir keşif olacak. Böyle bir keşif
Mars’ta da yaşam olma olasılığını
güçlendirecek. Bunun nedeni Mars’ta
bulunan kayaçların Dünya’dakilere
çok benzer yapıda olması ve Mars’ın
yüzeyinin bir zamanlar suyla kaplı
olması.
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Tekst 10
Eski Türkler’in Burçları
Orta Asya Türkleri’nin ‘burçları’ Batılılarınkine benzemiyor! 20 yıllık bir çalışma
sonucu ortaya çıkan araştırmaya göre atalarımızın burç sayısı 12 değil, 36 olarak
belirlenmiştir. Eski Türk geleneklerine göre burcunuzun ne olduğunu öğrenmek ister
misiniz?

Burçlar
Toruk (21-31 Mart):
Hımmıy (1-10 Nisan):
Huttus (11-20 Nisan):
Hunta (21-30 Nisan):
Çolpancı (1-10 Mayıs):
Kölköl (11-21 Mayıs):
Çamay (22-31 Mayıs):
Küylü (1-10 Haziran):
Kuşmuş (11-21 Haziran):

İdare sahibi, lider, kolay kolay pes etmeyen
İdealist, romantik, yaratıcı, cömert
Adaletli, kıskanç, çabuk sahiplenen, hazırcevap
İnatçı, yaratıcı, çalışkan, egoist
Duygu tutsağı, önsezileri güçlü, çocuk ruhlu, sadık
Enerji dolu, aşkta şahane, önder, kahraman
Fantezisi zengin, fikir önderi, sakin, gizli lider
Gururlu, kaderci, ihaneti kabul etmez, sadık
Gösterişçi, eleştirel, mistisizme meraklı, hisleri
kuvvetli
Sezgek (22-30 Haziran):
Mızmız, içine kapanık, intikamcı, aşka düşkün
Kuşdüger (1-11 Temmuz):
Çocuk ruhlu, dengesiz, kararsız, platonik
Gondaray (12-22 Temmuz):
Geçmişe özlem duyan, siyaseti seven, fanatik, kararlı
Ötgür (23-31 Temmuz):
Zeki, çekici, uyumlu, yüzeysel
Küsümmü (1-12 Ağustos):
İyi arkadaş, önderliği seven, konuşkan, sahiplenen
Künlü (13-23 Ağustos):
Hassas, gururlu, havai, yalnızlıktan hoşlanan
Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül): Sanat ve edebiyata yetenekli, becerikli, lükse düşkün
Atçak (2-13 Eylül):
Depresyona yatkın, iradeli, gururlu, hassas, gelenekçi
Kıllı (14-23 Eylül):
Otoriter, sabit fikirli, zeki, yazarlığa yatkın
Canakkı (24 Eylül-3 Ekim):
Nazik, hassas, sorumluluk sahibi, kompleksli,
gösterişçi
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Ban (4-12 Ekim):
Cemiş (13-23 Ekim):
Batık (24 Ekim-1 Kasım):
Hırtlı (2-12 Kasım):
Tutamış (13-22 Kasım):
Uslu (23 Kasım-2 Aralık):
Kutas (3-12 Aralık):
Tusanak (13-21 Aralık):
Tutar (22 Aralık-1 Ocak):
Beçel (2-12 Ocak):
Pırsıuay (13-20 Ocak):
Balauz (21 Ocak-1 Şubat):
Cantay (2-10 Şubat):
Ergür (11-18 Şubat):
Sönegey (18-28/29) Şubat):
Cannan (1-9 Mart):
Şatık (10-20 Mart):

KB-0101-a-16-1-b

Enerjik, hümanist, aşkta utangaç, temkinli
Ahlaklı, filozof, iyi eş, kuşkucu
Özgürlüğüne düşkün, diktatör, gaddar, güçlü
Savaşçı, spora düşkün, dikkatli, hırslı
Çapkın, fedakâr, alaycı, muzip
Objektif, ilme meraklı, suskun, ihtiraslı
Yetenekli, dengesiz, mistik, anlaşılmaz
Güçlü, şanslı, emir vermeyi seven, soğukkanlı
Her şeyi kolay kolay beğenmeyen, sezgileri güçlü,
kaprisli, enerjik
Kızgın, intikamcı, şanslı, dik başlı
Tartışmayı seven, sadık, özgür düşünceli, maddiyatçı
Bencil, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli
Estetiğe meraklı, titiz, farklılıkları seven, azla yetinen
Önder, ufku açık, sabırlı, irade sahibi
Şair, sanatçı, aşk hayatı hareketli, kafa dengi
Zarif, hüzünlü, fazla alıngan, hayalperest
Huzursuz, sanatçı, depresyona yatkın, yaratıcı
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Tekst 11
Faik Paşa Yokuşu Hakkında 6 Şey
Çağımız retro çağı. Eskiye rağbet olur, bit pazarına nur yağar…
İstanbul’un yüzlerce yıllık antikacı semti Çukurcuma’nın en renkli ve en
dik yokuşlarından Faik Paşa Yokuşu’nu
baştan sona arşınladık.
1) Koçgiri
1975’ten beri Faik Paşa Yokuşu’nda bulunan
Koçgiri, ilk bakışta sanacağınızın aksine bir
eskici değil. Koçgiri ikinci el satsa da asıl
alanı retro görünümlü masa, sandalye ve
sehpalar.
Koçgiri (0212) 244 00 79. Faik Paşa Yokuşu 3, Çukurcuma. Pazar günleri
hariç 08.00-19.00 arası açık. Kredi kartı geçmiyor.
2) Birsen Canbaz
Birsen Canbaz yedi yıldır Faik Paşa’daki atölyesinde seramikle meşgul.
Sanatçı, showroom olarak da kullandığı atölyesinde tutkuyla ürettiği
seramik tasarımlarını sergiliyor.
Birsen Canbaz (0212) 245 04 34. Faik Paşa Yokuşu 1, Çukurcuma. Pazar
günleri hariç 10.00-19.00 arası açık. Kredi kartı geçmiyor.

3) Galeri Alfa
Sanat tarihçisi Ayşe Yetişkin Kubilay’ın açtığı Galeri Alfa, Faik Paşa’nın
belki de en sıra dışı dükkânı. Eski gravür ve haritalarla dolu olan dükkânın
en çarpıcı yanı büyük bir kurşun asker koleksiyonuna ev sahipliği
yapması. Osmanlı saray figürlerinden Çanakkale Savaşı serisine kadar
birçok eseri bulmak mümkün.
Galeri Alfa, (0212) 251 16 72. Faik Paşa Yokuşu 43/2, Çukurcuma. Pazar
dahil her gün 11.00-19.00 arası açık.

4) A la Turca
1999’da açılan A la Turca, ağırlıklı olarak kilim ve halı üzerine yoğunlaşan
bir antikacı. Dükkânda mobilya ve dekoratif objeler bulmak da mümkün.
Ürünlerin büyük çoğunluğu orijinal.
A la Turca, (0212) 245 29 33. Faik Paşa Yokuşu 4, Çukurcuma. Pazar
günleri hariç her gün 10.30-19.30 arası açık.
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Tekst 12
100 Yıl Yaşamanın Püf Noktaları
Amerikan ‘Erkek Sağlık’ dergisi, Amerikalı erkeklere 100 yıl yaşamanın
püf noktalarını verdi. Ölümsüzlüğün sırrı çözülür mü bilinmez ama uzun ve
sağlıklı yaşamak sizin elinizde!
İşte sırlar:
1. Bol bol gülün, 9 yıl fazla yaşayın: Esprili kişiler hastalıklara karşı
yüzde 30 daha dayanıklı. Gülmek, beyinde kanser riskini azaltan hormon
salgılanmasını da sağlıyor.
2. Bulmaca çözün, 5 yıl fazla yaşayın: Zihni canlı tutmak için beyni
meşgul etmek gerekiyor. Bulmaca gibi beyni çalıştıran faaliyetler ileri
yaşlarda zeka gerilemelerini geciktiriyor.
3. Dişlerinizi fırçalayın, 7 yıl fazla yaşayın: Yetişkinlerin yüzde 80'inde
dişeti hastalıkları görülüyor ve bu kişilerin pankreas kanserine yakalanma
riski yüzde 63 daha fazla.
4. Dua edin, 4 yıl fazla yaşayın: Pittsburg Üniversitesi'ne göre dua eden
kişiler stresle kolay başa çıkıyor. İbadet kişileri rahatlattığı gibi, hayatlarını
daha anlamlı hissetmelerini sağlıyor.
5. Köpek alın, 10 yıl fazla yaşayın: Evcil hayvan besleyenlerin kalp krizi
geçirme riski daha düşük. Özellikle köpek sahiplerinin kolesterol ve
tansiyon seviyesi daha düşük oluyor.
6. Spor yapın, 9 yıl fazla yaşayın: Aşırı stres fiziksel hasara yol açıyor.
Düzenli spor yapmak stresi azaltıyor, kasları koruyor, kalp ve akciğerleri
kuvvetlendiriyor.
7. Düzenli kontrol yapın, 25 yıl fazla yaşayın: Tansiyonunu sürekli
kontrol altında tutan insanlar daha fazla yaşıyor. Tansiyonu ortalama
11.5 / 7.5 olan kişiler yüksek tansiyonlu olanlara oranla 25 yıl fazla
yaşıyor.
9. Hayat arkadaşı bulun, 9 yıl fazla yaşayın: Hayatı sevgi dolu bir eşle
paylaşmak 8 yıl, düzenli bir hayata sahip olmak da bunun üzerine bir yıl
daha ömrü uzatıyor.

bron: http://dahibeyin.blogspot.nl
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Mazi heeft inwoners die bewust omgaan met de
natuur
Mazi heeft nog geen bestemmingsplan
Mazi is een geliefde toeristische bestemming
Mazi is een relatief nieuwe plaats met weinig
inwoners
Mazi is gevestigd op twee verschillende plekken
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Zet achter elke eigenschap de naam van de boom die erbij hoort.
eigenschap boom
geïrriteerd
verbrand
eigenwijs
inspiratie
getuige
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Examen VMBO-KB

2015
tijdvak 1
woensdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 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

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

1

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 2
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

2

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

3

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 3
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

4

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

5

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

1p

6

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 4
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:
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.

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
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1p

7

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

8

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

1p

9

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

1p

10

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 5
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

11

Hoe heet de rivier in Taşköprü?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

12

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

1p

13

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

14

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

15

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 6
Gönlümüzün Şehrinde Kaç Dost Kaldı?
Facebook sayfanızda kişileriniz çoğalırken, dil hanenizde gerçek ve sadık
dostlarınız hızla tükeniyor!
"Her şeyin yenisi fakat dostun eskisi" diyen eskilerin bir bildiği vardır
elbette, der geçerdim önceleri. Kadim dostluklar, candan muhabbetler,
gönülden demlerin yerine şimdilerde dünyevi rüzgârlar esiyor serin serin
ve artık bakıp geçmek imkânsız!
Caddeleri bir zincir gibi birbirine bağlayan lüks arabalar, göklere yükselen
rezidanslar, hiper marketler, dünya ölçeğinde markalar, cüzdanlardan
taşan paralar, vücuda fazlaca gelen kilolar hiçbirimizi 16 etmedi,
edemedi sanırım.
Bütün bunlar gönlümüzün şehrine yabancı gelen misafirlerdi hiç kuşkusuz.
Üzerinde elbisesi olmayan gerçek adamların yerine, içinde adam olmayan
elbiselere yaslandı yüreğimiz belki de. Menfaatperest, görgüsüz, arsız,
yalancı, hırsız, yüzsüz, güvenilmez, dayanılmaz insanlarla çevremiz
sarıldı. Bu çevreyi biz mi kurduk, çevre mi bizi kurdu, yoksa bu yeni
dünyanın 17 bizleri bir araya getirdi, tartışılabilir. Ama tartışmasız bir
gerçek var ki, o da gönlümüzün şehrinde ayakta kalabilen dostlarımızın
hızla azalıyor oluşudur!
Üç günde kurulan, bir günde yıkılan sözde dostluklar faslındayız!
Sadakatin semtine uğramadığı, yalandan kulelerin yapıldığı, sadece şekle
değer veren 'iç mimarların' 18 olduğu bir dünyanın kapıkulları gibi
savrulup duruyoruz kendi coğrafyamızda.
Bu sahte ve cilalı fildişi kulelerin içinde sadece bir eşyayız aslında.
Gittikçe de bir moloz yığınına dönüşüyoruz. Bir yüreğimiz olduğunu bile
unuttuk. En hatırlı olanımızın bile modası öyle çabuk geçiyor ki hemen
yerine daha yenisi konuyor! Öylesine meşgul, öylesine kendimizi sahte ve
geçici dünyanın meşgalesine kaptırmışız ki, bütün bunların 19 bile
olamayacak kadar kendimizde değiliz.
En kötüsü, ne olduğumuzun bile farkında değiliz.
Ruhlarımızı çok çok gerilerde bırakmış, unutmuşuz kendimizi. Mesela bir
Kızılderili hikayesinde şöyle bir olay anlatılır: "Bir Kızılderili kabilesi,
başkanlarıyla birlikte atlarına binmiş, hızla gitmektedirler. Aniden kabile
reisi durur. Sebebini soranlara: 'Çok hızlı geldik, 20 arkada kaldı,
onları bekleyelim.' der! "
Bu hikaye aslında çok şeyi anlatıyor, anlayabilirsek.
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Göz aşinalığı olmayan insanların sanal ortamda, sanal dostluklar kurduğu
bu devirde, dostluk tanımını yeni baştan hatırlatan bu şarkının
unutulmayası sözlerini bile unuttuk!
"Unutulmuş birer birer
Eski dostlar eski dostlar
Ne bir selam, ne bir haber
Eski dostlar, eski dostlar"
Mesela bu şarkıyı bir on, on beş sene evvel daha çok söyler, daha çok
dinlerdik. Zira dostluk, sevgi, arkadaşlık, aşk, sadakat, vefa gibi kavramlar
henüz kaybolmamıştı. Bütün bu kavramların hayatımızda çok saygın ve
dokunulmaz yerleri vardı. Ve her birimizin düzinelerce dostu, gerçek
arkadaşı vardı 21 dayadığımız.
Ya şimdi?
Şimdi hem sanal, hem banal hem de umursamaz bir hayat felsefemiz var.
Çocuklaşan kadınlar, tembelleşen erkekler, çok bilmiş çocuklar, egosu
tavan yapmış gençler ve olgunluğunu kaybetmiş ihtiyarlar korosu şeklinde
bu sözde hayat kavgasında kendimize yer kapmaya çalışıyoruz.
Tüm amacımız sadece para, şan ve şöhret kazanmak ne yazık ki!
"Ne sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir!" diyerek yüzyıl önce
teşhisi koyan Ali Fuat Paşa, ne güzel söylemiştir aslında. Etrafımızda
derin, ilim ve irfan sahibi, sözü senet sayan, cemal ve kemal sahibi insan
arıyoruz ve her defasında derin bir hayal kırıklığına uğruyoruz.
Bu tip insanların azalmasına biz sebep olduk!
Arz 22 ilişkisine bağlı olarak biz böyle bir toplumu inşa ettik, kabul
edelim. Gönlümüzün kentlerinde ne kadar eskiye dair abide varsa yıktık
ve yerlerine yenilerini diktik! Her ne olduysa bizim eserimizdir. Gönül
şehrimizde her kim varsa eskilerden yana, yenileriyle değiştirdik.
Kendi gerçek dostumuzu bir kenara itip unuturken, ihmal ederken,
hayatımızdan çıkarırken, değer vermezken, facebook gibi sanal
ortamlarda edindiğimiz arkadaşlarla dostluk kurmaya çalışıyoruz. Bu da
yetmiyor, bir de ortak arkadaş diye adlandırılan hiç tanımadığımız
insanları gönül şehrimize alıyor, onlardan 23 umuyoruz.
Gönül şehrimizi yabancılarla doldurduk.
Şu var ki facebook sayfanızda kişileriniz çoğalırken, dil hanenizde gerçek
ve sadık dostlarınız hızla tükeniyor!
Ne dersiniz?
Muhabbetle kalınız.
Meryem Aybike Sinan
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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

16
A
B
C
D

idare
mutlu
takdir
temin

A
B
C
D

ekseni mi
harikaları mı
merkezi mi
şartları mı

A
B
C
D

değersiz
demode
popüler
takipte

A
B
C
D

arkasında
başında
farkında
yanında

A
B
C
D

ailemiz
bilincimiz
gözümüz
ruhlarımız

A
B
C
D

göğsümüzü
kolumuzu
omuzumuzu
sırtımızı

17

18

19

20

21
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1p

1p

22
A
B
C
D

analiz
işlem
piyasa
talep

A
B
C
D

haber
medet
sağlık
yorum

23
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Tekst 7
Ayranın bilmediğiniz faydaları!
Yaz aylarının gelmesiyle hissedilmeye başlanan ve bu yıl mevsim normallerinin
üstüne çıkması beklenen sıcaklarla yaşanan su kaybının, vücudumuza olan
negatif etkisini bertaraf etmek için, her gün bir
bardak ayran için!
Yaz aylarında sıcakların etkisiyle nefes sıkışması,
baş ağrısı, tansiyon düşmesi gibi şikayetler artar. Bu
belirtilerle ortaya çıkan 'termal stres'e en etkili çözüm
olarak uzmanlar ayranı öneriyor. Tüm uzmanlar,
sıcak yaz günlerinde vücudun sıvı dengesinin
korunması ve ter yoluyla kaybedilen su ve mineralin
yerine konması açısından büyük önem taşıyan ayranın, sağlık açısından son
derece yararlı bir içecek olduğu görüşünde birleşiyor. Türk mutfağının en eski ve
en yaygın içeceği olan ayran; içinde barındırdığı kalsiyum, potasyum ve protein
dışında A, B12, D, B2 ve B6 vitaminleri ile 7'den 70'e herkes için faydalı.
Yörsan Gıda Mühendisi Nilüfer Hakarayan, yaz mevsimiyle birlikte sıcaklığın
artmasının, durgun hava ve aşırı nemin, insan vücudunda 'termal stres' adı
verilen özel bir durum yarattığını belirtir. Ayrıca, sıcak ortamlarda kalan
insanların vücutlarında biriken ve dışarı atılamayan ısıdan rahatsız olmaları
sonucunda 'termal stres'in ortaya çıktığını vurguladı.
Ayran, özellikle içeriğinde bulunan yoğurt bakterileri sayesinde, çok önemli bir
içecektir. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi sağlık açısından da oldukça faydalıdır.
Eksikliğinde depresyona yol açan, B vitamini açısından oldukça zengin olan
ayranın önemine değinen Hakarayan "Pazartesi sendromlarından uykusuzluğa,
göz altı morluklarından kansızlığa kadar birçok hastalığın temelinde B ve B12
vitamini eksikliği vardır. B vitaminleri, anksiyete ve stres semptomlarını
hafifletmeye yardımcı olabilir, beyinde serotonin gibi hormonların üretimi için
önemlidir. B12 eksikliğinde ise anksiyete ile ilişkili hızlı nefes alıp vermenin arttığı
belirlenmiştir. Özellikle düzenli beslenemeyen kişilerde sıklıkla karşılaşılan bu
semptomların etkisini her gün bir bardak ayran içerek azaltabilirsiniz" dedi.
Yaz sıcakları, hamile kadınlar için çok daha zor geçiyor. Özellikle çalışan
kadınlar için sıvı tüketimi, olmazsa olmazların başında gelir. Ancak su,
kaybedilen minerali yerine koymak için yeterli değil. Bu sebeple, özellikle hamile
kadınlar yaz ayları boyunca içimi leziz, serinletici ve ferahlatıcı etkisi olan ayranı
tercih etmeliler.
Ayran, elektrolit yönünden de oldukça zengin bir içecek. Böylece, bağırsak
florasının stabilitesini artırıyor ve düzenliyor. Sindirim sistemindeki
olumsuzlukların giderilmesinde de tedavi edici etkisi vardır. Vücudun sıvı akışını
dengelemek ve normal kan basıncını sağlamak için gerekli olan potasyumu
sağlar.
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2p

24

1p

25

Vanwege de hitte in de zomer nemen drie klachten toe volgens de tekst.
 Schrijf deze drie klachten op in je uitwerkbijlage.
Wat veroorzaakt de 'termal stress' volgens mevrouw Hakarayan?
een tekort aan calcium, potassium en proteïne
een tekort aan vitamine A en vitamine D
vastgehouden hitte in het lichaam
vastgehouden vocht in het lichaam

A
B
C
D
2p

26

Geef van de onderstaande klachten aan of deze veroorzaakt worden door
een tekort aan vitamine B en B12.
Kruis 'juist' of 'onjuist' aan in je uitwerkbijlage.
1 bloedarmoede
2 donkere kringen onder de ogen
3 maandag syndroom
4 veel slapen
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Tekst 8
Kelebeğin Rüyası
Zonguldak'ta yaşayan iki genç şair Rüştü Onur
ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni
modernleşen bu madenci kentinde memur
maaşlarıyla hayatlarını sürdürürken, bir
yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da
şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine
yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan
modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda
Avrupa'da çok çetin olan II. Dünya Savaşı
yaşanmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı
Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve
Muzaffer'in şiire olan inançları daha da artar.
Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin
istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş
olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem,
iki genç insanın da sağlığını gitgide tehdit etmektedir. Rüştü ve
Muzaffer'in hem kendi gelecekleri, hem de dünyanın gidişatı hayra alamet
değildir...
Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin
yapımcılığı yine Beşiktaş Kültür Merkezi'ne ait. Çekimleri Zonguldak ve
İstanbul'da gerçekleştirilen yapım, aynı zamanda Zonguldak'ta kömür
madenlerinde çalışan madencilerin öyküsüne değiniyor. Oyuncu
kadrosunda Erdoğan'ın yanı sıra Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin,
Taner Birsel ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi genç ve usta pek çok isim yer
alıyor.
Ülkemizde ilk olarak 22 Şubat'ta vizyona girmiş olan ve çok övgü gören
film, 11 Ekim'de yeniden vizyonda seyirciyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan'ın
senaryosunu yazdığı ve yönettiği film, Kelebeğin Rüyası '86. Oscar'
ödülleri için En İyi Yabancı Film dalında aday gösterilen filmlerden birisi
oldu. Amerika'da tanıtım etkinliklerine ve özel gösterimlerine devam eden
film ülkemizde de bu nedenle yeniden vizyona giriyor.
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1p

27

Met wat voor werk verdienen de twee vrienden de kost?
als
A ambtenaar
B dichter
C leraar
D schrijver

1p

28

Waardoor geloven de twee vrienden nog meer in poëzie?

1p

29

Wat is naast het verhaal over de twee vrienden ook een thema van de
film?
A de Eerste Wereldoorlog
B de Tweede Wereldoorlog
C gezondheidszorg
D mijnwerkers

1p

30

Yılmaz Erdoğan heeft naast het acteren ook andere werkzaamheden voor
deze film verricht.
 Schrijf de twee andere werkzaamheden op in je uitwerkbijlage.

1p

31

Waarom wordt de film opnieuw in de bioscoop getoond?
omdat
A de film een prijs had gewonnen
B de film meedingt naar een prijs
C de film vernieuwd en herzien is
D filmliefhebbers dat graag wilden
E filmproducenten dat nodig vonden
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Tekst 9
Ahmet Güneştekin
1966 yılında Batman'ın Garzan işçi lojmanında
dünyaya gelen Ahmet Güneştekin, ev hanımı bir
anne ile işçi bir babanın altıncı çocuğudur. Orta ve
lise eğitimini Batman'da tamamladı. 1986'da girdiği
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nden kısa bir
süre sonra ayrıldı. Lisans eğitimini daha sonra
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.
On altı yaşındayken ilk kişisel sergisini açtı.
Eserlerindeki, birbiri içine kıvrılan, sonra açılarak
genişleyen değişik renklerle, bu kompozisyonlarda
özellikle Anadolu'nun yaşam gerçeklerini akla getirir.
Ahmet Güneştekin, 2010 yılında sanattan elde ettiği geliri yine sanata
aktarmak amacıyla Güneştekin Sanat Merkezi'ni kurdu. Bu merkez, yılın
365 günü açık olan ve sanatı sanatçısıyla aynı anda, üretildiği mekanında
tanıma fikrinin hayata geçirildiği, bir sanat merkezi.
Sergileri
Ressam Ahmet Güneştekin'i, uluslararası sanat fuarları ile dünyanın
önemli sanat etkinliklerinde artık Marlborough Gallery temsil edecek.
Sanatçı, Güneştekin Sanat Galerisi'nden yapılan açıklamaya göre, bu
işbirliği çerçevesinde ABD'deki ilk sergisini 26 Kasım'da New York
Marlborough Gallery'de açacak. Serginin kitabını, Metis Yayınları'nın
Türkçe'ye kazandırdığı 'Sanatın Sonu' adlı kitabın da yazarı olan Donald
Kuspit kaleme alıyor.
Londra'da 1946 yılında 'Marlborough Fine Arts' adıyla kurulan
Marlborough Gallery, ilk yıllarında Monet, Pissaro, Sisley, Renoir, Van
Gogh gibi klasik ressamların eserlerini sergiledi. Galeri, 1960'lı yıllardan
başlayarak Kandinsky, Kurt Schwitters, Francis Bacon, Henry Moore,
Jackson Pollock, Egon Schiele, Picasso ve Mark Rothko gibi önemli
sanatçıların sergilerine de ev sahipliği yaptı. Ressam Güneştekin, New
York'taki sergisinin ardından da Monaco Marlborough Gallery'de ikinci
sergisini düzenleyecek.
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'Güneşin İzinde' Projesi
Coşkun Aral'ın yönettiği Haberci belgeselinin uzun bir dönem sanat
yönetmenliğini üstlenen Güneştekin, 2005 yılında kendi projesi olan
'Güneşin İzinde' adlı belgeseli hazırlamıştır. TRT 1 televizyonu için
yapılan belgesel, Türkiye'de yapılmış sanat temalı ilk belgesel olma
özelliğine sahiptir.
Türkiye'yi karış karış gezen Ahmet Güneştekin, Türkiye'nin farklı
şehirlerine resim sanatını taşıyor. Metro ve P&G'nin destekleriyle
'Ustalarla Güneşin İzinde' adlı projeyi de hayata geçiren Güneştekin, ilk
durağı olarak, Urfa'da Tarihi Harran Üniversitesi kalıntılarında çocuklarla
buluştu. Boya, fırça ve resmin büyülü dünyasıyla tanışan çocuklar,
hayallerini kâğıda yansıtma fırsatı buldu. Bu zamana kadar gittiği her
şehre resim sanatının usta isimlerini de beraberinde götüren Ahmet
Güneştekin, tarihi mekânlarda sergiler açıyor ve bölgenin çocuklarını
resimle tanıştırıyor.
Kimi daha önce resimle, fırçayla ve boyayla yani resim sanatı ile hiç
tanışmamış olan çocuklar, 'Çocuklarla resim atölyeleri' sayesinde resim
sanatının hayal dünyası ile buluşup, yaratıcılıklarını geliştiriyor ve
yeteneklerini keşfediyorlar. Bu geziler on üç şehirde gerçekleşti, yüzlerce
çocuk renklerle buluştu.
Akademi ve sanat dünyasını etkileyen proje, çağdaş güzel sanatlara
duyulan ilgiyi artıran misyonuyla, koleksiyonerlerin artmasında, sanatın
geniş insan kitlelerine ulaştırılmasında büyük rol oynadı. İnsana, tarihe ve
sanata sunduğu katkılardan dolayı Ahmet Güneştekin, eleştirmenler
tarafından 'kültür elçisi' olarak tanımlanmaya başladı.
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1p

32

Wat is het beroep van Ahmet Güneştekin?
A fotograaf
B regisseur
C schilder
D schrijver

1p

33

Wat doet Ahmet Güneştekin met het geld dat hij verdient met zijn
kunstwerken?
A Hij bezoekt steden in Turkije.
B Hij koopt er kunstboeken mee.
C Hij maakt een grote wereldreis.
D Hij zet het in voor de kunst.

1p

34

In welke stad houdt Ahmet Güneştekin zijn tweede expositie voor
Marlborough Gallery?
A İstanbul
B Londen
C Monaco
D New York

1p

35

Wat is het doel van het project 'Güneşin İzinde'?
A De Turkse geschiedenis bestuderen.
B De uithoeken van Turkije laten zien.
C Kinderen met kunst in aanraking laten komen.
D Kinderen met kunstenaars kennis laten maken.
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Tekst 10

Günlük Ev Aletlerinin Tarihi
Elektrik süpürgesi, bulaşık makinesi, çakmak, makas, tıraş bıçağı, hesap
makinesi, bilgisayar: Hepsi birer tasarım harikası ve zeka ürünü.
Ev işlerinde hizmetçi kullanma, 1920'li yıllarda Avrupa'da yaygın bir
eğilimdi. Ama, ABD'de durum farklıydı; iş sahaları genişledi, yoğun
çalışma temposu arttı ve çalışma saatleri uzadı. Aynı zamanda yüksek
maaşlar ve işçi azlığı, yenilikçi bir üretim anlayışını da beraberinde getirdi.
ABD'de çok sayıda üretilen ve günlük hayatı
kolaylaştıran cihazlara talep yeni bir pazar
doğurmuştu.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında ekonominin
gerilemesi, Avrupa'daki günlük yaşantıyı
kökten değiştirdi. Kadınlar da artık ekonomik
mücadele içinde boy gösteriyordu. Sahip
olunan cihazlarda, önceki yıllarda belirleyici olan 'zenginlik' kavramı yerini
'pratikliğe' bıraktı.
Kol saatleri, fotoğraf makineleri, deyim yerindeyse demokratikleşmişti...
Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük hasarlarla çıkarken, ABD fazla
yara almadan kurtulmuştu.
Sonuç olarak da, Amerikan kültürü tüm dünyada egemenlik kurma fırsatı
yakaladı. Mağlup devletler Almanya, İtalya ve Japonya, büyük çabalarla
ekonomilerini düzlüğe çıkardılar ve zamanlarının büyük bölümünü fikir
üretmekle geçirdiler. İskandinav ülkeleri de öyle... O günlerden günümüze,
teknolojik gelişmelerle birlikte çehresi değişen ürünlerde, tüketici
beklentileri hep ön plandaydı. 21. yüzyılda, en son model cihazlara
meraklı tüketiciler dünyasında, 20. yüzyılın çarpıcı keşifleri oyuncak gibi
duruyor. Ama hepsi birer tasarım harikası ve zekâ ürünü…
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2p

36

Wat waren de veranderingen na 1920 in de Verenigde Staten?
Kruis 'juist' of 'onjuist' aan in je uitwerkbijlage.
1 lage lonen
2 laag werktempo
3 lange werktijden
4 tekort aan arbeiders

1p

37

In de tekst staat dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog relatief gezien
niet veel verlies heeft geleden.
 Schrijf in je uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden
van deze zin op.

1p

38

Wat stond steeds op de eerste plaats bij de vernieuwing van producten
volgens de tekst?
A betaalbaarheid voor de consument
B bruikbaarheid van het product
C productiekosten van het product
D verwachting van de consument
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Tekst 11
1p

39

Voor het vak aardrijkskunde wil je een werkstuk schrijven over de relatie
tussen landbouw en milieu. Je wilt daarvoor een bepaald land als
onderwerp nemen.
 Welk onderstaand land is hiervoor het meest geschikt?
Je moet in het Turks antwoorden.

En Yeşil Ülkeler
İsviçre çöpten enerji üretiyor, İzlanda ısınma
ihtiyacının büyük bölümünü jeotermal
enerjiden karşılıyor, Kosta Rika topraklarının
dörtte birini korumak için çalışmalar yapıyor...
İzlanda: Çevreci Jeotermal
Buzul, volkan ve şelaleleriyle İzlanda
dünyanın en yeşil ülkelerinden biri kabul
edilir. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde,
Grönland'ın güneydoğusu ile Norveç ve
Britanya Adaları'nın arasında yer alır. İzlanda, 103 bin km karelik
yüzölçümüyle Ege Bölgesi'nden biraz daha büyük bir ada ülkesidir. Ülke,
küçük alanına rağmen çevreci hareketler bakımından oldukça etkileyici
işlere imza atıyor. Zengin jeotermal kaynaklara sahip olan İzlanda, temiz
elektrik ve ısıtmanın yüzde 82'sini bu kaynaklardan elde ediyor. Isınma ve
elektrik için en sık kullanılan kaynak saf hidrojen. Üstelik sadece evlerde
değil, ulaşımda da hidrojenden yararlanılıyor. İzlanda hükümeti hidrojenle
çalışan toplu taşıma araçlarıyla vatandaşlarının ulaşımına çevreci bir
çözüm getiriyor. İzlanda'nın 2050 yılında petrolsüz bir ülke olması
planlanıyor.
Kosta Rika: Ormanlara Koruma
51 bin km karelik yüz ölçümüyle bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta
Rika'nın hedefi yüksek. 2021'e kadar sıfır karbon emisyonuna sahip ilk,
hatta belki de tek ülke olmak istiyor. Bunun için hava ve suyu kirleten
kaynaklar yerine doğa dostu, yenilenebilir kaynakların kullanılmasına
çalışılıyor. Coğrafi konumu Kosta Rika için bir avantaj. Çünkü yıl boyunca
20-26 °C'lerde seyreden sıcaklık sayesinde evlerin ve binaların ısıtılması
çok zor değil. Özellikle kahve, mısır ve muz ihracatı yapan bu tarım ülkesi
için toprak çok önemli. Ancak bu durum, ülkenin uzun yıllar
ormansızlaştırma sorunuyla boğuşmasına yol açtı. Bugün Kosta Rika
topraklarının neredeyse dörtte biri koruma altında. Devlet çiftçilere
ormanların korunması için maddi destek veriyor. Aynı zamanda turizm
yatırımlarının yaban hayatı ve ormanlar üzerine kurulması ülkeye maddi
kaynak sağlıyor. Ülkenin yaklaşık yüzde 25'ini, koruma altındaki yabani
hayat oluşturuyor.
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İsviçre: Çöpten Enerji
Yale Üniversitesi'nin 2012'de yayımladığı Dünya Çevre Performansı
Endeksi'nde (Environmental Performance Index-EPI) birinci sırayı İsviçre
alıyor. 1900'lerin başından beri çevre duyarlılığı geliştiren ülkelerden biri
olan İsviçre'de onlarca park dikkat çekiyor. Ayrıca otomobil kullanımının
yasak olduğu bazı şehirlerde sadece bisikletle ya da yürüyerek ulaşım
sağlanıyor.
İsviçre, çöpten yararlanma konusunda da önemli adımlar attı. Ülkede
vatandaşlar, atılacak her çöp için 1 avro ödüyor. Kentsel katı atıkların geri
dönüşüm oranı ise yüzde 40'larda. İsviçre'deki 28 tesiste 250 bin eve
elektrik sağlayacak kadar enerji üretiliyor. Bu da 215 bin ton daha az
petrol anlamına geliyor. İsviçre'de sadece evler değil, oteller de temiz
enerji kullanıyor.
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Tekst 12
1p

40

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:
•
•

•
•
•
•
•

KB-0101-a-15-1-o

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

41

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.

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2015
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

A

B

C

D

C

D

Tekst 2
2

A

B

3

gerecht

ingrediënt
knoflook

dille

peterselie

feta kaas

Papara
Tuzlu Poğaça
Omlet

Tekst 3
4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

C

D

Tekst 4
7

A

8
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Tekst 5
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Tekst 7
24
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2 ...............................................................................................................
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25

A

B

C

D

26

juist
1
2
3
4

onjuist

bloedarmoede
donkere kringen onder de ogen
maandag syndroom
veel slapen

Tekst 8
27

A

B

28

..................................................................................................................

29

A
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2 ...............................................................................................................
31

A

B

C

D

E

Tekst 9
32

A
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34
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35

A
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C

D
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Tekst 10
36

juist
1
2
3
4

onjuist

lage lonen
laag werktempo
lange werktijden
tekort aan arbeiders

37
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38

A

B

C

D

Tekst 11
39
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Tekst 12
40

..................................................................................................................
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Tekst 13
41

..................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2014
tijdvak 1
vrijdag 23 mei
13.30 - 15.30 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 48 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 ouders hebben besloten om met Ayder Turizm naar Capadocië te
gaan.
 Wat wordt er door gunubirlikgeziler.com geadviseerd voor de tweede
dag?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.

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

350

299-329

289-325

360-399

Tek kişi

450

399-429

369-415

435-489

Üç kişi

330

-------

259-290

337-377

0-6 yaş

90

100

--------

249-279

7-12 yaş

260

169-199

230-260

110-123
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Tekst 2
1p

2

Je ouders zijn 20 jaar getrouwd. De hele familie is bij jullie thuis
uitgenodigd. Je wilt een nagerecht maken. Je weet dat sommige
familieleden geen boter en tarwemeel willen eten.
 Welk nagerecht uit de tekst is geschikt voor deze avond?
Davet Tatlıları
Yemek tarifleriyle ilgili bir internet sitesinin
sahibi olan ve pastalarıyla ünlü Funda
Kendiroğlu, Radikal için özel tatlılar hazırladı.
İşte birbirinden lezzetli tatlı tarifleri:
Şekerpare
Malzemeler: İki yumurta, bir bardak pudra şekeri, yarım paket tereyağı,
yarım bardak irmik, iki bardak buğday unu, bir paket vanilya, bir paket
kabartma tozu. Şerbet için ise üç bardak su, üç bardak şeker, yarım
limonun suyu.
Hazırlanışı: Yumurta, pudra şekeri, margarin birlikte yoğrulur, ardından
diğer malzemeler karışıma ilave edilir. Ceviz büyüklüğünde yuvarlak şekil
verilen hamurlara fındık veya ceviz eklendikten sonra üzerlerine yumurta
sarısı sürülür. 170 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir ve
sonra fırından çıkarılır. Üzerine soğuk şerbet ilave edilir.
Bademli Muffin
Malzemeler: Üç yumurta beyazı, iki bardak çekilmiş badem, bir bardak
pudra şekeri, bir yemek kaşığı nişasta.
Hazırlanışı: Tarifin içerisinde yağ ve buğday unu olmayışı özellikle
hanımlar için tercih nedeni oluyor. Çok lezzetli muffini 30 dakikada
hazırlayıp servise hazır hale getirebilirsiniz. Yumurta beyazları ve pudra
şekerini birlikte çırptıktan sonra diğer malzemeler de eklenir. Mini muffin
kalıbına dökerek üzeri pembeleşene kadar 160 derecede 17 dakika
fırınlanır.
Brownie
Malzemeler: Dört yumurta, bir bardak buğday unu, 150 gram tereyağı, 200
gram sade çikolata, bir bardak şeker, üç kaşık kakao.
Hazırlanışı: Tereyağı eritilerek parçalanmış çikolataya dökülür ve çikolata
iyice eritilir. Yumurta ve şeker krema haline gelene kadar çırpılarak erimiş
çikolataya eklenir. Un, kakao ve kabartma tozu ekleyerek homojen bir
karışım elde edilir. Kelepçeli kalıp tereyağıyla yağlanarak içine hamur
dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.

KB-0101-a-14-1-o

3 / 24

lees verder ►►►

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

Pagina: 203

KB-0101-a-14-1-o

4 / 24

lees verder ►►►

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

Pagina: 204

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

3

1p

4

Met behulp van welk lichaamsdeel heeft het 7-jarige blinde jongetje Lucas
Murray leren ‘kijken’?
met behulp van zijn
A handen
B lippen
C neus
D oren
In welke alinea lees je hoe het jongetje de echotechniek toepast?
in alinea 1
in alinea 2
in alinea 3
in alinea 4

A
B
C
D
1p

5

De echotechniek die Lucas gebruikt, wordt behalve door vleermuizen ook
nog door twee andere dieren gebruikt.
 Schrijf die dieren op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 4

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

KB-0101-a-14-1-o

6 / 24

lees verder ►►►

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

Pagina: 206

1p

6

Waar speelt het verhaal zich af?
A bij een meer
B bij een rivier
C op een boot
D op een brug

1p

7

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

1p

8

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

2p

9

Welke twee adviezen geeft de mysticus aan zijn leerlingen tijdens een
ruzie?
Je moet in het Turks antwoorden

KB-0101-a-14-1-o

7 / 24

lees verder ►►►

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

Pagina: 207

Tekst 5
Davulun Sesi Uzaktan Hoş!
Artık pek çok kişi sahura davulun sesiyle uyanmak
istemiyor. Her geçen yıl atalarımıza daha çok hak
verir olduk; artık davulun sesi gerçekten uzaktan hoş
gelir oldu. Osmanlı döneminden beri devam eden bu
ramazan davulcusu geleneğine pek çok kişinin
tahammülü kalmadı. Ramazan davulcuları da bu
durumdan rahatsız. Sık sık hem sözlü hem de fiziksel
şiddete maruz kalan ramazan davulcularının olaysız
gecesi yok gibi. Kimi kafasına tencere, tava
atılmasından muzdarip, kimi de sözlü şiddetten. Ama
oruç tutmayan mahalle sakinleri de, ritim eğitimi
almamış ve gürültüyle davul çalmayı birbirine karıştıran davulcularca
uykularının bölünmesinden şikayetçiler.
Fotoğraflı El İlanı
Eskiden mahalle sakinleri, ramazan davulcularından bahşişi, bir bardak
suyu ve bir dilim sıcak pideyi sakınmazken, şimdi evler kapı-duvar! Üstelik
her şeyin olduğu gibi ramazan davulcusunun da sahtesi var. Biri ramazan
ayı içinde, biri de bayramda olmak üzere, topu topu iki kez topladıkları
bahşişleri ‘sahte’ davulculara kaptırmak da var. Bu sebeple davulcular,
mahalle sakinleri için, üstünde kendi fotoğraflarının bulunduğu el ilanları
bastırıp onlara ‘mahallenizin davulcusu’ diye uyarıda bulunuyorlar.
Eski ve unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği hatırlamak adına gelin bu
gece yatmadan alarmlarınızı, teknoloji harikası telefonlarınızın
uygulamalarını kapatın. Bırakın bu gece sizi sahura teknolojinin yapmacık
çığlığı değil, emektar ramazan davulcuları uyandırsın. Bayram günü de
onlara kapınızı açın, onlarla bayramlaşın, onlara bahşiş vermeyi de
unutmayın.
Hakan Gülsoy (davulcu): Ritmi, davulun tokmağı belirler. Çubuk ise
notalar arası ayrıntıyı. Kaliteli bir davul, kasnağının ceviz kaplamasından
ve sesinden belli olur. Derisi ya manda ya da dana derisindendir. İyisi 250
- 400 liradır. İki - üç yıl ömrü vardır. Müzikten anlayana davulun sesi hem
uzaktan hem yakından hoş gelir. Türklerde davul çok önemlidir. Sadece
müzik yapmak için değil, haberleşmek için, savaşta ve barışta da davul
kullanılırmış.
İzmir Konak Müftüsü Zeki Aksoy: Sahura cep telefonumun alarmıyla
kalkıyorum ama ramazan davulcuları yüzyıllardır süren bir gelenek. Zaten
davul dini bir gereklilik değil, kültürel bir gelenek. Zaman zaman bize de
şikayetler ulaşıyor ama bu konunun düzenlemesi belediyelere ait. Yasağı
müftülükler getirmez.
Bazı şehirlerde belediyeler ramazan davulcularını sınavla belirliyor.
Davulcularda; güzel sesli olmak, iyi davul çalmak, ortaokul mezunu olmak
ve en az 50 mani bilmek gibi nitelikler aranıyor.
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1p

10

Waarom zijn de ‘davulcular’ niet blij, volgens de tekst?
omdat
A de ‘davulcular’ gewelddadige reacties krijgen
B de ‘davulcular’ slecht betaald worden
C mensen liever hun wekker willen gebruiken om wakker te worden
D mensen vinden dat de ‘davulcular’ niet te dichtbij moeten komen

1p

11

Mensen die niet meedoen aan de ramadan, blijken last te hebben van de
‘davulcular’ volgens de tekst.
 Schrijf in je uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden
op van de zin waarin dat staat.

1p

12

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

1p

13

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

2p

14

Behalve als muziekinstrument waren trommels ook nog om andere
redenen belangrijk voor de Turken.
 Geef bij elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
in de tekst staat.
1 Trommels werden gebruikt tijdens de oorlog.
2 Trommels werden gebruikt tijdens de vrede.
3 Trommels waren belangrijk in de religie.
4 Trommels waren belangrijk voor de communicatie.

1p

15

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

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

2

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

3

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

4

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

5

Yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve
ardından yüksek lisans yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ‘Tv ve Sinemada
Kemal Sunal Güldürüsü’ adıyla kitap olarak basılan yüksek lisans tezinde kendi
filmlerinin sosyolojik incelemesini yaparak iktidarların sanat alanına yaptıkları
ideolojik müdahaleyi irdeledi.
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6

Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde
‘Balalayka’ adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği
uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmiştir.
Kitapları
• Tv ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü
• Kemal Sunal Güldürüsü
• Einstein Gibi Düşünmek
Hakkındaki kitaplar
• Feriha Karasu Gürses: Kemal Sunal Film Başka Yaşam Başka
• Nuran Turan: Kemal Sunal Çocukken
• Vadullah Taş: Kemal Sunal Filmlerini Anlatıyor
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1p

16

Tijdens zijn middelbare schoolperiode is één docent belangrijk geweest
voor Kemal Sunals carrière als acteur.
Welk vak gaf deze docent?
A aardrijkskunde
B drama
C filosofie
D wiskunde

1p

17

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

1p

18

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

1p

19

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

1p

20

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

1p

21

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

1p

22

Welk boek heeft Kemal Sunal zelf geschreven?
A Kemal Sunal Çocukken
B Kemal Sunal Film Başka Yaşam Başka
C Kemal Sunal Filmlerini Anlatıyor
D Kemal Sunal Güldürüsü
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Tekst 7
Neden Bazılarımız Solaktır?
Tıp ve teknolojinin bu denli ilerlemişliğine rağmen, insanların çoğunun
niçin daha çok sağ ellerini kullandıkları henüz bilinmiyor. Günümüzde bile
cevabı net olarak verilemeyen bu soruya, bilim adamları da farklı
şekillerde yaklaşmış ve ortaya birbirinden değişik teoriler çıkmıştır. Eğer
dünya nüfusunun yarısı solak olsaydı veya dünyada hiç solak
bulunmasaydı, bu durum 23 kurallarına daha uygun olabilirdi ancak
tek yumurta ikizlerinin bile yüzde onunun farklı ellerini kullanmaları
şaşırtıcıdır. Bir araştırmaya göre prematüre bebeklerin %54’ü, tek yumurta
ikizlerinin %18’inde ikizlerden biri solak. Bu durumun 24 olmadığı,
kalıtımla bir ilgisinin bulunmadığı da kesin. Bebeklerin rahimdeki
pozisyonlarıyla ilgili teoriler var ama kanıtlanmış değil.
İnsanın dışında hiçbir yaratık, bir elini veya ayağını diğerine göre öncelikli
kullanmaz. Dünyada tarih boyunca, kültür ve ırk farkı olmaksızın insanlar
arasında sağ elini kullananlar hep 25 olmuşlardır. Bilim adamları
yıllardır bunun nedenini arayıp durmaktadır. El tercihi ilk olarak bir ya da
bir buçuk yaşlarında ortaya çıkmaya başlar. Bebeğin yeni doğduğu
dönemde, yatarken başını ne tarafa çevirdiği ipucu olabilir. Bu durum
bebek üç yaşına geldiğinde yerleşir ve sekiz yaşlarında kesinleşir.
Bilindiği gibi, beynimizin her iki yarısı değişik 26 kontrol eder. Önceleri
beynimizin sol yarısının konuşma yeteneğimize kumanda ettiği
bilindiğinden, yazmamıza da kumanda ettiği, bütün önemli kumandaları bu
tarafın üstlendiği sanılıyordu. Ama sonraları beynimizin sağ yarısının da
idrak, yargılama, hafıza gibi çok önemli işlevlere kumanda ettiği, beynin
her iki yarısının da birbirinden üstün olmadığı ve her iki tarafın da eşit
değerde görevler üstlendiği görüldü.
Solakların oranı hakkında çeşitli görüşler var. Genel görüş bunun 1/9
oranında olduğu şeklindedir. Her azınlığın başına geldiği gibi solaklar,
toplumda bazı zorluklarla karşılaşmışlar, hatta tarihin 27 çağlarında
şeytanla bile özdeşleştirilmişlerdir. Günümüzde bile solak doğan çocuklar,
aileleri tarafından sağ elleri ile yazmaya zorlanmaktadırlar.
Sağ ellerini kullananlar için hayat daha 28 . Onlar daha iyi organize
olmuşlar, acımasız bir üstünlük kurmuşlar, dünyada her şeyi kendilerine
göre ayarlamışlardır. Arabaların vitesleri, silahlarda boş kovanların fırlayış
yönü, hatta tuvaletteki muslukların yeri bile hep sağ ellilere göre
tasarlanmıştır.
İngilizce'de sol anlamındaki 'left' kelimesi, zayıf ve kullanışsız anlamında
eski İngilizce'de kullanılan 'lyft' kelimesinden türetilmiştir. Sağ anlamındaki
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'right' ise haklılık ve doğruluk anlamında da kullanılır. Türkçe'de de öyle
değil mi? Sağ hem canlı ve hayatta anlamında kullanılır, hem de sağlıklı,
sağlam gibi sıfatların kökünü oluşturur. Solun ise soluk gibi bir sıfatın
kökünü oluşturma dışında sadece bir nota ile
isim 29 vardır.
Sol elini kullanan insanların sağ elini
kullananlara göre daha az becerikli oldukları
yanlış bir fikirdir. Ressamlar, mimarlar, büyük
hat ustaları arasında solaklık oranı yüksektir.
Örneğin ünlü ressam, heykeltıraş ve anatomist
Leonardo De Vinci solaktır. Dünya çapında
ödül alan matematikçiler arasında da solak yüzdelerinin yüksek olduğu
bulunmuştur. Ayrıca başta hentbol, futbol ve beyzbol olmak üzere birçok
spor dalında solakların oranının yüksek olduğu görülmüştür.
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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

23
A
B
C
D

bilimin
insanın
tabiatın
yaşamın

A
B
C
D

genetik
gerekli
mantıklı
tesadüf

A
B
C
D

azınlıkta
başarılı
çoğunlukta
mutlu

A
B
C
D

bilgileri
düşünceleri
hareketleri
yetenekleri

A
B
C
D

aydınlık
bilinen
bilinmeyen
karanlık

A
B
C
D

anlamlıdır
kolaydır
yorucudur
zordur

A
B
C
D

anlamı
benzerliği
farkı
karışıklığı

24

25

26

27

28

29
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Tekst 8
Ölümsüzlük Mantarı Bulundu
Giresun Orman Bölge Müdürü Ali Kaya, müdürlük sınırları içerisinde
ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ‘Ganoderma Lucidum’ mantarına
rastlandığını söyledi.
Kaya, yaptığı açıklamada, müdürlük sınırlarının Giresun ve Ordu illerini
kapsadığını anımsattı. Bölge müdürlüğü sınırları içerisinde çok sayıda
mantar türü bulunduğunu bildiren Kaya, bu mantarlardan birinin piyasada
büyük değeri bulunan ‘Ganoderma Lucidum’ mantarı olduğunu bildirdi.
Kaya ayrıca, mantarı bulmak için başka illerde de girişimde bulunduklarını
belirterek “Yakın bölgelerden batıda Samsun ve Sinop, doğuda Trabzon
ve Rize’de mantarı bulmak için aramalar yaptık ancak bugüne değin
bulamadık.” dedi.
Mantara, Ordu İşletme Müdürlüğü Çambaşı Orman İşletme Şefliği
sorumluluk alanlarında rastlanıldığını bildiren Kaya, “Bölge
müdürlüğümüze bağlı Odun Dışı Orman Ürünleri Başmühendisliğince
envanter ve tür araştırması
gerçekleştiriliyor. Çalışmalar
kapsamında Çambaşı Ormanları’nda,
‘Reishi’ olarak adlandırılan ‘Ganoderma
Lucidum’ mantarına rastlandı. Yöre
halkının varlığından haberdar olduğu,
ancak bilinen bir tür olmadığı için rağbet
etmediği bu mantara ‘ölümsüzlük
mantarı’ da denilir.” dedi.
Özellikle Çin ve Japonya’da yüzyıllar
boyu kullanılan bu mantar türünün bağışıklık sistemine yaptığı katkılar ve
yaşlanmayı geciktirici etkilerinden dolayı ‘ölümsüzlük mantarı’ adıyla
anıldığını dile getiren Kaya, açıklamasında şunları bildirdi: “Son yıllarda
‘Ganoderma Lucidum’un hastalıklarla ilgili tıbbi etkisine yönelik olarak
araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların ışığı altında mantarın bağışıklık
sistemini destekleyip güçlendirdiği belirlenmiştir.”
Giresun Orman Bölge Müdürü Kaya, mantarın maddi değerinin de
piyasada çok yüksek olduğuna işaret etti. Kaya, “Piyasada aranan bir
mantar türü olduğundan maddi değeri çok yüksektir. Yurt dışından yüksek
maliyetlerle getirilerek kültür ortamında üretimi yapılan Ganoderma
Lucidum, Ordu İşletmesi Çambaşı Şefliğinde doğal ortamda
yetiştirilmektedir.” bilgisine yer verdi.
Kaya, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nce mantar türlerinin tespit
çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.
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1p

30

In welke twee provincies is de paddenstoel van onsterfelijkheid gevonden
volgens de tekst?
A in Giresun en Ordu
B in Rize en Sinop
C in Samsun en Sinop
D in Trabzon en Rize

1p

31

Welke van de onderstaande beweringen is juist volgens de tekst?
De Ganoderma Lucidum is
A de minst waardevolle paddenstoel.
B de meest waardevolle paddenstoel.
C een smaakvolle paddenstoel.
D veel voorkomende paddenstoel.

1p

32

Wat is de andere naam van Ganoderma Lucidum of ‘ölümsüzlük mantarı’?

1p

33

Volgens de tekst heeft de Ganoderma Lucidum twee belangrijke
eigenschappen voor de mens.
 Schrijf deze twee eigenschappen op.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

34

Waarom is de paddenstoel van onsterfelijkheid zo duur volgens de tekst?
omdat
A de importkosten ervan erg hoog zijn
B de loonkosten hoog zijn
C de verwerking ervan veel tijd vraagt
D hij biologisch gekweekt wordt
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Tekst 9
Aynı Zamanda Beyne De Faydalıymış
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ertuğrul Eşel, güzelliğin tanımlanmasının oldukça
zor olduğunu belirtti. Ancak bu konuda yapılan
bilimsel çalışmalarda hoşa giden bir şeye ve güzele
bakıldığında beynin ‘Anterior Singulat’ adı verilen
merkezinde aktivite artışı olduğunun belirlendiğini
sözlerine ekledi.
Eşel, beynin bu merkezinin uyarılmasının beynin ödüllendirilmesi
anlamına geldiğini, bu nedenle bir anlamda ‘Güzele bakmak sevaptır.’
sözünün doğrulandığını ifade etti. Güzelliğin göreceli olmasının da bir
anlamda yanlış olduğunu, güzelin herkes için ve tüm kültürler için güzel
kabul edildiğini sözlerine ekledi.
Eşel, güzel olarak algılanan insanların birçok avantajlara sahip olduklarını
söyledi. “Güzel olmak ve güzel bulunmak her insanın özgüveninin
gelişmesi için son derece önemli bir etkendir. Güzel olan kişiler, arkadaş
olarak daha çok istenen, yaşam boyu eş olarak daha çok tercih edilen,
sosyal ilişkilerinde daha başarılı ve mesleki terfilerinde daha avantajlı olan
kişilerdir. Bu avantajlar kadınlarda daha belirgindir. Güzel çocukların bile
anne-babalarından daha fazla ilgi gördükleri, hatta güzel olanların
mahkeme sonucunda daha az cezalandırıldıkları bile araştırmalarla
belirlenmiştir. İnsanlar, bilinçsiz olarak, üreme gücünü maksimum hale
getirecek biçimde eş seçerler. Bu seçimde güzellik unsuru ön plandadır.”
diye sözlerini bitirdi.
Kimler Daha Güzel?
Güzelliğin tüm canlılar için cinsel seçilim sonucunda milyonlarca yılda
evrimleştiğinin ileri sürüldüğünü vurgulayan Eşel, insanın güzellik
standartlarının bu 37 sürecin sonucu olduğunu söyledi.
Güzelliği algılama yeteneğinin doğuştan itibaren her insanda var olduğunu
kaydeden Eşel, insanların daha doğurgan, daha genç görünümlü yani
daha sağlıklı olanları güzel olarak algıladığına dikkati çekti. Cinsel olarak
çekicilik ve güzellik değerlendirmesinde, bakan ve bakılan kişinin
özelliklerinin önemli olduğunu ifade etti. “Bakılan kişinin yüz güzelliği,
genç görünümü, bedeninin şekli, davranışları, bakımı, kokusu ve ses tonu;
bakan kişinin de kültürü, cinsel eğilimi, yargıları, güzellik ve cinsel
çekiciliğin değerlendirilmesinde etkilidir.” diye konuştu.
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1p

35

Wat gebeurt er met de activiteit in het centrum van de hersenen wanneer
men naar iemand kijkt die mooi uiterlijk heeft, volgens de tekst?
De activiteit
A neemt af.
B verhoogt.
C vertraagt.
D wisselt af.

1p

36

Hoe wordt schoonheid beschouwd door iedereen en in alle culturen
volgens de tekst?
Schoonheid
A is een uitstraling van een persoon.
B is van tijdelijke aard.
C wordt als mooi beschouwd.
D wordt verschillend gedefinieerd.

1p

37

Welke van de onderstaande woorden past het best in de tekst op plek 37
A bilinçli
B evrimsel
C kişisel
D sağlıklı

1p

38

Welke eigenschap bezit men al vanaf zijn geboorte voor het vaststellen
van schoonheid?
A creativiteit
B emotie
C selecteren
D waarnemen

2p

39

In de tekst worden zeven kenmerken genoemd die bij het beoordelen van
schoonheid te pas komen.
 Schrijf er vier van op in je uitwerkbijlage.
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Tekst 10

Origami
Origami, Japonca ‘ori’ (katlamak) ve ‘kami’ (kağıt) sözcüklerinin
birleşiminden meydana gelmiş olup kağıt katlama sanatına verilen addır.
Genellikle kare kağıt parçalarını kesmeden ve yapıştırıcı kullanmadan,
sadece katlayarak, çeşitli canlı ve cansız figürler oluşturarak yapılır.
Dikdörtgen kağıtlardan, hatta kağıt paralardan
yapılan modeller de oldukça fazladır. Kesme
işleminin de kullanıldığı türe krigami denir.
Origami, klasik origami ve parçalı origami olmak
üzere iki çeşittir. Klasik origami genellikle tek
parça kağıttan yapılır. Çok fazla olmasa da iki
veya üç parçanın kullanıldığı klasik origamiyle
çeşitli hayvan veya eşya figürleri yapılır.
Modüler origami olarak da adlandırılan parçalı origami, birbirinin benzeri
parçaların birleştirilmesiyle oluşturulur. Hayvan veya eşya gibi somut
figürlerden çok, üç boyutlu geometrik figürler yapılmasında kullanılır.
Parça sayısında bir sınır olmayan parçalı origami tak-çıkar oyuncaklarına
benzer ve aynı parçalar kullanılarak birçok değişik figür üretilebilir.
Origamide genel olarak kare şeklinde kağıt kullanılsa da kağıdın şeklinde
bir sınırlama yoktur. Günümüzde origaminin birçok değişik türü ortaya
çıkmıştır. Mimari origami, pop-up origami, krigami (kağıt kesme sanatı)
bunlara örnek verilebilir. Modern origami olarak da adlandırılan bu origami
türlerinde yapıştırma ve kesme serbest bırakılmıştır. Origamiyi krigamiden
ayıran özellik; krigaminin simetri sanatı, origaminin ise şekil yapma sanatı
olmasıdır.
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1p

40

Welke papiervorm wordt er meestal voor origami gebruikt?
A driehoek
B ovaal
C rond
D vierkant

1p

41

Onder welke soort origami vallen de dierenfiguren?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.

1p

42

Wat is het andere woord voor ‘parçalı origami’?
A klasik origami
B krigami
C modern origami
D modüler origami

2p

43

Hieronder staan vijf soorten origami.
 Geef in je uitwerkbijlage aan bij welk soort er geknipt of gesneden kan
worden.
1 klasik origami
2 krigami
3 mimari origami
4 parçalı origami
5 pop-up origami

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 11
1p

44

Je hebt zojuist een voorlichting bijgewoond over geneeskrachtige stenen.
Tijdens deze voorlichting heeft één van deze stenen je aandacht
getrokken. Deze steen heeft zijn kleur te danken aan het ijzer dat erin zit.
 Welke steen is dit?

Taşların Tiroit İçin Yararları
Tiroit, tiroit bezlerinin normalden fazla ya da az çalışması sonucu meydana gelen bir
rahatsızlıktır ve bunu doğal yöntemlerle tedavi edebilirsiniz.

Akuamarin
Deniz ya da açık gök mavisi renginde, saydam veya yarı saydam bir taştır. Akuamarin
‘deniz suyu’ anlamına gelir. Büyük ve temiz kristal parçaları halinde çıkarılır. Değerini
artıran özellikleri; şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve en önemlisi renginin
koyuluğudur. Akuamarin solunum yolları rahatsızlıklarına, boğaz ağrılarına, astım,
bronşit ve tiroit bezi rahatsızlıklarına iyi gelir.
Kehribar
Özellikle soyu tükenmiş çam ağacından oluşan reçinenin fosilleşmiş halidir. Taş
olarak bilinir ama reçinenin taşlaşması sonucu oluşmuştur. Yaydığı sıcaklık vücuttaki
enfeksiyonun yayılmasını önlediği ve soğuk algınlığını giderdiği için genelde boyun
çevresine takılır. Boğaz ve tiroit bezi enfeksiyonlarını tedavi etme özelliği vardır.
Roma devrinde kehribar, guatr tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde de aynı tedavi
biçimi çok yaygındır. Ağrıyan yerlere konulduğunda ağrıları hafifletir. Kullanılan
kehribarın, ağrıyan yerin büyüklüğü kadar olması etkisini güçlendirir.
Sitrin
Kuvars kristalinin sarı renkte olanıdır. Rengini, bünyesinde çok az miktarda bulunan
demirden alır. Sitrinin birçok yararının yanı sıra iç salgı bezlerinin -özellikle tiroit
bezinin- çalışmasında etkisi olduğu bilinmektedir. Sitrini, ucu aşağı gelecek şekilde
boynunuzda taşımanız gerekmektedir. Bu, size güven ve güç verir. Aurayı temizler ve
insana rahatlık verir.
Topaz
Genelde sarı ve mavisi bilinir ancak çeşitli renklerde de olabilir. Şeffaf ya da yarı
şeffaf olarak bulunabilir. Topaz, az bulunan değerli taşlardandır. Bu nedenle renksiz
topaz; elmasla karıştırılabilir. Topaz, elmasla aynı ağırlığa sahip tek doğal değerli
taştır. Çok değişik renkleri vardır. Ayrıca sarı ve kırmızı tonları değişkendir. Mavi
topaz, konuşma ve iletişim gücünü artırır ve tiroit bezinin düzenli çalışmasını sağlar,
kişi hastalanmışsa iyileşmesine yardımcı olur.
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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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2014
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

..................................................................................................................

Tekst 2
2

..................................................................................................................

Tekst 3
3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

Tekst 4
6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

1 ...............................................................................................................

E

2 ...............................................................................................................
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Tekst 5
10

A

B

C

D

11

..................................................................................................................

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

wel

15

1

Trommels werden gebruikt tijdens de oorlog.

2

Trommels werden gebruikt tijdens de vrede.

3

Trommels waren belangrijk in de religie.

4

Trommels waren belangrijk voor de communicatie.

A

B

C

D

niet

Tekst 6
16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

21

..................................................................................................................

22

A

B

C

D

Tekst 7
23

A

B

C

D

24

A

B

C

D
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25

A

B

C

D

26

A

B

C

D

27

A

B

C

D

28

A

B

C

D

29

A

B

C

D

Tekst 8
30

A

B

C

D

31

A

B

C

D

32

..................................................................................................................

33

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

34

A

B

C

D

Tekst 9
35

A

B

C

D

36

A

B

C

D
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37

A

B

C

D

38

A

B

C

D

39

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
4 ...............................................................................................................

Tekst 10
40

A

B

C

41

..................................................................................................................

42

A

B

C

D

D

43

wel
1

klasik origami

2

krigami

3

mimari origami

4

parçalı origami

5

pop-up origami

niet

Tekst 11
44

..................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN

KB-0101-a-14-1-u

5/5

lees verdereinde
►►►


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

Pagina: 229

Examen VMBO-KB

2013
tijdvak 1
donderdag 16 mei
13.30 - 15.30 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 44 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 graag Naneli Oruk bereiden voor je verjaardagsviering.
 Welke twee kruiden moet je gebruiken?
Schrijf er twee van op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Naneli Oruk-Kübbül nane
Bulguru ya da düğürcüğü bol suyla yıkayıp süzün ve süzgeçte 10 dakika
kadar bekletin. Diğer taraftan, soğanı rendeleyin. Islanmış bulguru,
kıymayı, rendelenmiş soğanı et çekme makinesine ya da mutfak robotuna
koyun. Tuz, kimyon, nane ve karbonatı ekleyip çekerek karıştırın. Derin bir
kaba aktarıp iyice yoğurun. 30 santim çapındaki yuvarlak borcamı ya da
aynı büyüklükte kare veya dikdörtgen fırın tepsisini 3 yemek kaşığı
sıvıyağla yağlayın.
Bulgurlu köfte harcından parça parça alıp bastırarak yağlı tepsiye
yerleştirin. Üzeri için; sıvıyağ ve salçayı bir kasede çatalla ezerek çırpın.
Karışımı tepsideki köftenin üzerine kaşıkla sürün. Önceden ısıtıp 170
dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında en az 40 dakika pişirin.
Çıkarıp dilimleyin ve servis yapın.
Malzeme listesi
 1 su bardağı ince köftelik bulgur
(düğürcük de kullanabilirsiniz)
 1 kg köftelik dana kıyma
 1 adet büyük boy kuru soğan
 2 çay kaşığı tuz, kimyon
 2 tatlı kaşığı kuru nane
 1 çay kaşığı karbonat
Üzeri için:
 1 yemek kaşığı domates ya da
biber salçası
 Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ
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Bu da 'Kitap Çağrı Hattı'!
Kitapları okuyucuya getiren '444 24 14 Kitap Çağrı
Hattı' ile 1,5 yılda üç yüz bin kitap siparişi verildiği
belirtildi. Türkiye'nin her yerinden aranarak, istenilen
her türlü kitaba ulaşılabiliyor.
'444 24 14 Kitap Çağrı Hattı' Genel Müdürü yaptığı
açıklamada, vatandaşların istedikleri kitapları,
mağazalardan ya da internetten aldığını kaydetti.
Genel Müdür, vatandaşın istediği kitaba ulaşmasını
kolaylaştırdıklarını bildirdi. İnsanların çağrı hattıyla da
kitap alabilmelerini istediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: ''Çünkü
Türkiye'de herkes kitapçıya gidemiyor, herkes interneti de kullanamıyor. Ayrıca,
insanlarımız aldığı kitabın yanı sıra o kitaba destek olacak ya da devamı
niteliğindeki diğer kitapları bulmakta zorlanıyor. İnsanların önünde, kitap okumak
ve kitaba ulaşmayla ilgili her engeli kaldırıyoruz'' dedi.
Genel Müdür, şu ana kadar elli yayıneviyle anlaştıklarını, bu sayede kitap
arşivlerinin genişlediğini kaydetti.
"1,5 Yılda 50 bin adrese ulaştık"
Çağrı merkezinde on kişinin çalıştığını ve 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini
vurgulayan Genel Müdür, şunları söyledi:
''Vatandaşlar, çağrı merkezini arayarak, istediği kitabı bildiriyor. Kişi, Türkiye'nin
neresinde olursa olsun, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi
olsun. Hemen o adrese kitabı yolluyoruz. Ücretini de kapıdan alıyoruz. Bu sistem
henüz Hollanda'da yok. Vatandaşa bir defa telefon etmenin dışında başka bir
engeli, maliyeti olmayan bir hat. 1,5 yılda Türkiye genelinde elli bini aşkın adrese
en az bir defa ulaştık. Bu adreslere birkaç kez gittiğimiz de oldu. Ulaştığımız
adres sayısı her geçen gün artış gösteriyor.''
Çağrı hattının, Türkiye'nin her yerinden bir kod numarası çevrilmeden, şehir içi
numarası gibi aranabildiğini kaydeden Genel Müdür, ''Kitapları, maliyetinde
gönderiyoruz. Biz kitapçıdan hangi fiyatla alıyorsak, okuyuculara da o fiyattan
veriyoruz. Bir telefonun tuşuna basmak kadar kolay. Her geçen gün kitap sayımız
artıyor. Birçok yazarın, değerli eserlerini de tanıtmaya çalışıyoruz. Bu, Türkiye'de
ilk kez yapılan bir çalışma.'' şeklinde konuştu.
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2

Waarvandaan kan men het 'Kitap Çağrı Hattı' bellen en boeken bestellen?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.

1p

3

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

1p

4

Wat wordt er gezegd over de prijzen van 'Kitap Çağrı Hattı'?
De boeken van Kitap Çağrı Hattı zijn
A duurder dan in de winkel.
B even duur als in de winkel.
C goedkoper dan in de winkel.
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Tekst 3

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

5

Wat wordt er gedaan met de geverfde eieren?
Deze worden
A ergens verstopt.
B gebruikt voor felicitaties.
C gebruikt voor wedstrijden.
D tegen elkaar getikt.

1p

6

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

1p

7

Waarom luisteren vrouwen aan de deuren volgens de tekst?
om
A achter geheimen te komen
B de kinderen te controleren
C een gelukwens te doen
D over de vrouwen te roddelen
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Tekst 4

İlaç saklarken doğru bildiğimiz yanlışlar
İlaçların muhafaza koşullarına dikkat etmediğiniz takdirde olumsuz
sonuçlarla karşılaşacağınızı biliyor musunuz? Eczacı Yeşim Baş, ilaçların
muhafazasında doğru bilinen yaşamsal yanlışlıkları anlatıyor...
Doktorunuzun verdiği ilaçların muhafaza koşullarına dikkat
göstermemeniz sizi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Bursa
Eczacılar Kooperatifi (BEK) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Yeşim Baş, ilaç
kullanırken ve saklarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlatıyor:
ʺİlaçlarınızı alırken eczacınızın verdiği bilgiyi dikkatle dinleyin ve
anlaşılmayan bir nokta varsa tekrar tekrar sorun. Her ilacın kutusu
üzerinde yazan saklama koşullarına mutlaka uyun.
İlaç, evde saklamanız için size verilmiş bir ürün değildir, tüketilmesi
gereken bir üründür. Ancak en büyük yanlış, şikayet hafifleyince ilacın
yarım bırakılıp, kalanın 'günü gelir' diye saklanmasıdır. Evde; sadece basit
yaralanmalarda kullanabileceğiniz pansuman malzemesi, basit ağrı kesici
ve ateş düşürücü, bir de kronik hastaların sürekli kullandıkları ilaçlar
dışında ilaç olmamalıdır.
Evinizde ilaç varsa bütün ilaçları buzdolabına koymayın. Her ilacın kutusu
üzerinde saklama koşulu mutlaka yazar. Çoğu ilacın 25 derecenin altında,
oda ısısında, ısı ve ışık kaynaklarından uzakta saklanması yeterlidir.
Buzdolabında saklanması gereken
ilaçlar, buzdolabının kapağında değil
de iç raflarında saklanmalıdır. Çünkü
buzdolabı kapağı buzdolabının iç
ısısını aynen muhafaza edemez ve sık
sık ısı değişikliği olur.
Sulandırılarak hazırlanmış ilaçları
kesinlikle iki haftadan daha uzun süre
saklamayın ve kullanmayın.ʺ
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1p

8

Welke van de onderstaande beweringen is juist volgens de tekst?
A Bewaar de bijsluiters, ook van medicijnen die al lang gebruikt worden.
B Check regelmatig de inhoud van het medicijnkastje op houdbaarheid.
C Doe medicijnen in een doos die niet makkelijk open kan.
D Volg altijd de aanwijzingen op het etiket voor het bewaren.

1p

9

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

1p

10

In de tekst staat een waarschuwing die geldt voor vloeibare medicijnen.
 Schrijf de eerste twee en laatste twee woorden op van de zin waarin
dit staat.
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Tekst 5

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

11

Waarom heeft Ali Tanrıverdi besloten om een rijbewijs te halen?
Omdat hij
A dan een auto krijgt van zijn neef.
B een auto als prijs heeft gewonnen.
C een weddenschap is aangegaan.
D er nu genoeg tijd voor heeft.

1p

12

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

1p

13

Waarvoor gaat hij zijn auto uitsluitend gebruiken?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 6

Karacaoğlan Efsanesi
Halkın 'Karacaoğlan Ziyareti' diye adlandırdığı ve
adaklar adadığı bu ziyaretin efsanesi şöyledir:
Söylentiye göre Karacaoğlan, bir ağanın koyun
çobanıdır. Vaktin birinde ağa hacca gider. Yolda
giderken canı helva çeker ve "Şu bizim hanımın
helvası olsa da yesem" der. Ağa bunları hac
yolunda düşüne dursun, diğer yanda
Karacaoğlan, ağanın evine gelip ağanın karısına "ağam helva istedi, yap
da götüreyim" der. Ağanın karısı içinden "ağa hacda, çobanın canı helva
çekti, bana da söylemeye cesaret edemedi. Böyle bir yalan söyledi" diye
geçirir. Helvayı yapar bir tasın içine koyup çobana verir.
Ağa yolda giderken bir bakar ki kendisine bir tasın içinde helva uzatılır.
Ağa tası alır, bakar ki bu tas evindeki tastır. Ağa olup bitenlere bir anlam
veremez ama helvayı da yer. Helvayı yedikten sonra tası çantasına koyup
yoluna devam eder. Ağa hacca gider, görevini yapar ve köyüne geri
döner. Evine geldiğinde hanımına yolda kendisine gelen tası sorar. Hanım
da Karacaoğlan ile arasında geçen konuşmayı anlatır ve "Tası ona
vermiştim, daha getirmedi" der. Bunun üzerine ağa kendisini görmeye
gelenlere dönerek "keramet Karacaoğlan'dadır. Gidin onun elini öpün"
diye söyler. Böylece Karacaoğlan yörede 'keramet sahibi' olarak tanınır.
Karacaoğlan, bir gün yine koyunları otlatmak üzere dağlara doğru gider.
Ancak ecel, Karacaoğlan'ı bir tepenin üstünde yakalar. Karacaoğlan
öldüğü tepede defnedilir. Yukarı Karacasu Köyü'nün sınırları içinde,
Karacaoğlan tepesinde, moloz taşlarla üçgen biçiminde yapılmış bir mezar
vardır. Karacaoğlan tepesi ve ziyareti bundan sonra halk arasında kutsal
kabul edilir. Olur yöresinde Karacaoğlan ile birlikte 'Sarı Baba' ve
'Horasan Baba' ziyaretleri de halk arasında adakların adandığı yerlerdir.
Üstelik bu üç kişinin birbirleriyle kardeş oldukları söylenir. Bunların
bulunduğu bölgeye 'Üç Ziyaretler' denir ve buranın kutsallığına inanılır.
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14

In welke vorm is de tekst geschreven?
In de vorm van een
A artikel
B reclame
C roman
D sprookje

1p

15

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

1p

16

Welke graven worden door de mensen bezocht volgens de tekst?
Schrijf één van de drie begraafplaatsen op in je uitwerkbijlage.
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Tekst 7

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

17

Wie kunnen er deelnemen aan de competitie die georganiseerd wordt
door de Europese commissie?
A diplomaten
B docenten
C journalisten
D scholieren
E televisiemedewerkers

1p

18

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

1p

19

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

1p

20

Hoe moeten de aanvragen ingediend worden om aan de competitie deel
te kunnen nemen?
A per e-mail
B per post
C persoonlijk
D telefonisch
E via de website
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Tekst 8
Domates
İngiltere'deki Rowett Enstitüsü'nde yapılan
klinik deneyler, domatesin içindeki
doğal jelin pıhtılaşmayı önlediğini ve
vücuttaki kan dolaşımını düzenlediğini
gösterdi.
Bilim adamları, renksiz ve tatsız jelin çeşitli
gıdalara eklenerek tüketilebileceğini ve bu
jelin bir meyve suyunun içinde zaten
kullanıldığını söyledi. AB sağlık yetkilileri,
jelin tıbbi değerini kabul ettiler ve jelin ambalajlı ürünlerde kullanımına izin
verdiler.
Domatesin faydaları
Cildi Koruyor: Yapılan bir araştırmada, güneş yanıklarından şikayetçi ve güneşe
karşı hassas cilde sahip olan bir grubun günlük beslenmelerine domates eklendi.
Akdeniz'de yaygın olan bu tarz bir beslenme düzeni uygulayanların ciltlerinin, on
hafta sonunda güneşin UV ışınlarına karşı daha dirençli olduğu belirlendi.
Yaşlanmaya Karşı Savaşıyor: Domates, serbest radikalleri önleyici likopen ve
beta karoten içerir. Bazı hücrelerde, serbest radikaller DNA'ya % 42'ye varan
hasarlar verir. Domates, az miktarda zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde,
yaşlanmaya karşı vücudu güçlendiriyor.
Kan Basıncını Düşürüyor: Tostlarınızın içine domates ekleyin. Kan basıncınızı
düşürmeye yarar. Yüksek tansiyondan şikayetçi bir grup hasta üzerinde yapılan
bir araştırmada, hastaların günlük besinlerine domates eklendi. Sekiz hafta süren
araştırmada her gün domates tüketen hastaların büyük tansiyonunun on derece
düştüğü ve küçük tansiyon değerlerinin de dört derece düştüğü gözlendi.
Gribi Önlüyor: Karotenler (likopen ve beta karoten) gibi, sebze ve meyvelerden
elde edilen, koruyucu pigment değerleri düşük olan insanların, günlük domates
tüketmesi öneriliyor. Bakteri ve virüslerle savaşmaya yardımcı olan karoten
bileşikleri çok önemlidir. Günlük domates ihtiyacınızı bir bardak domates suyu ile
giderebilirsiniz. Göreceksiniz, soğuk algınlığı ve gribe karşı vücudunuz çok daha
dirençli olacaktır.
Kolesterolü Kontrol Ediyor: Günde bir domates, sizin kalp ve damar sorunlarınıza
karşı olan savaşınızda en güçlü dostunuz olabilir. Günlük domates yemeye
başladıktan sonraki dört hafta içerisinde HDL (iyi) kolesterol seviyeniz % 15 artar.
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1p

21

Welke stof in de tomaat reguleert de bloedcirculatie?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

22

Welke voordelen heeft een tomaat voor het lichaam als je de tomaat met
een beetje olijfolie eet?
A het beschermt de huid tegen UV-stralen
B het verhoogt de weerstand tegen griep en verkoudheid
C het verlaagt te hoge bloeddruk
D het zorgt ervoor dat het lichaam minder snel veroudert

1p

23

Binnen hoeveel weken na het dagelijks eten van tomaten, neemt het
cholesterolgehalte toe?
A één week
B vier weken
C acht weken
D tien weken
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Tekst 9
İş stresi
Çalışma saatleri, vardiya usulü çalışma, fiziksel tehlike varlığı, sorumluluk fazlalığı,
işsizlik korkusu gibi bir çok neden insanları gerilim içinde tutar.
İş ortamındaki sorunlar
Vardiya usulü çalışma; kan şekerini, vücut ısısını ve zihinsel verimliliği etkiler. İş
motivasyonunu azaltır. İş ortamındaki sorunlar, nöro-psikolojik ritim bozulması, ülser,
şeker hastalığı, tansiyon gibi bir çok psikosomatik hastalığı da alevlendirmektedir.
Zaman baskısı, hata yapma korkusu, güvenliğin az olması, stresi 24 . Bazen aşırı
güvenlik, özellikle de nükleer çalışma gibi riskli ortamlar, beyni daha çok yorar. İş
yerinde kulak koruyucusu kullanımı insanda tecrit olma, tehdit altında olma
duygularını harekete geçirir.
Aşırı çalışan insanların, acil ve beklenmedik durumlarda karar verme kapasiteleri
azalmaktadır. Yorgunluk, sinirlilik, baş ağrısı, çabuk ağlama, uyku düzeninin
bozulması, yalnız kalma isteği, iştahsızlık, çarpıntılar, mide-bağırsak hastalıkları,
alerjiler, romatizmal ağrılar gibi psikosomatik belirtilerde, belli bir artış yaşanmaktadır.
Kurum içindeki rol
Kişinin görevinin sınırlarının belirsizliği, kapasitesinin
üzerinde 25 olması veya kapasitesinin altında terfi
etmiş olması, kaygı düzeyini yükseltir. Kısa zamanda
çok para kazanmak ve daha yüksek bir sosyal konuma
ulaşmak için, yoğun rekabet bedel ödettirecektir. Bedeli
kaybeden kadar kazanan da öder. Bu 26 adı 'İş
stresi'dir.
İş stresinde ailenin rolü
Aile ortamındaki etkenler, iş içindeki etkenlerden ayrı düşünülemez. Ailevi sorunlar,
maddi güçlükler, kişiler arası ilişki sorunları, iş yerinde kendini güvende hissetmeme
birer stres kaynağıdır.
Özellikle aileden ve işletmeden gelen talebin çatışması ancak, bireyin kişiliği ile
aşılabilir. Kocasına destek vermeyi görev olarak düşünen bir eş, eşinin iş başarısını
arttıracaktır.
Aile yuvasında güvende, rahat olmak, iş dışında evi bir 27 olarak görmek iş
stresini azaltır. İyi bir eş, altı çizilmemiş bir anlaşma ile evin iç sorumluluğunu alır. Bu
kocasının başarısını arttırır. Eşlerin her ikisinin de çalıştığı aile modelinde yeni
sorunlar eklenmektedir. Özellikle Türk aile modelinde kadın hem iş hem ev
sorumluluğunu beraber götürmektedir. Annelik, ev hanımlığı ve çalışma hayatı kadını
daha çok yıpratmaktadır. ABD'de yapılan araştırmalar boşanan çiftlerde artışın
nedenini, yeni aile modeline bağlamaktadır. ABD'de de erkekler çalışan bir eşle
evlendiklerinden dolayı oluşan kendi rollerindeki değişimi 28 etmektedir. Yani evin
iş sorumluluğunu kadından bekleme eğilimi fazladır. Bu da tartışma ve gerilim
kaynağı olmaktadır. Eşlerin her ikisinin çalışmak zorunda olduğu çalışma
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modellerinde, aile dışı yardım önem kazanır. Böyle bir yardım yoksa tarafların
sorumlulukları paylaşmaları gerekir.
İş ilişkileri ve stres
Bir çalışma grubunda iyi ilişkilerin kurulması kişi sağlığı ve iş veriminde önde gelen bir
etmendir. Üste saygı gösterilmemesi yani önemsenmeme, 29 bir davranış içinde
olmama, sevgi sıcaklığının bulunmaması gerilim duygularına yol açar.
Yöneticinin adil olmaması, yeteneklere ve katılımcılığa gereken önemi vermemesi,
teknik bilgi ve donanıma uygun davranmaması, karar verirken, kendi başına kararlar
vermesi, iş yerindeki gerilimi artırır. İş yerinde çalışanların zor anlarında destek
görmemeleri, sürekli bir rekabet içinde olma, işle ilgili kaygılarının paylaşılmaması
stres kaynağı olmaktadır. Sıkıntı, depresyon, psikosomatik hastalıklar böyle
durumlarda 30 olarak artmaktadır.
Büyük ve ideal yöneticiler, çalışanların farklılıklarını korurken, onları aynı amaç
etrafında bir bütün olarak çalışabilmelerini sağlayanlardır.
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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

24
A
B
C
D

artırır
hafifletir
hatırlatır
unutturur

A
B
C
D

araştırma yapmış
iş yapmış
kazanç elde etmiş
terfi etmiş

A
B
C
D

bedelin
ödülün
rekabetin
tanımın

A
B
C
D

misafirhane
otel
pansiyon
sığınak

A
B
C
D

göz ardı
kabul
kulak ardı
sorun

A
B
C
D

açıkça
dostça
düşmanca
gizlice

A
B
C
D

belirgin
gizli
orantılı
yavaş

25

26

27

28

29

30
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Tekst 10
Dikkat 'dedeler' sosyal medyada!
Sosyal paylaşım sitelerini artık büyükbabalar ve büyükanneler de keşfediyor.
Aslında dedeler için sosyal medya, torunlarını daha
sık görebilmenin, gençlerle iletişimi kaybetmemenin
en kolay yollarından biri...
71 yaşındaki emekli Klaus Schmolz, bundan 6 yıl
önce kendine bir bilgisayar almış. Şimdi en yeni
teknolojik donanımlarla internette hızlı bir şekilde
geziniyor. Sadece e-postalarını kontrol etmek ve
alışveriş yapmakla yetinmiyor, Skype üzerinden
görüntülü sohbet de ediyor. Schmolz, ayrıca
Facebook ve Almanya'da 'kim kimi tanıyor' (wer-kennt-wen.de) adlı platform gibi
birkaç sosyal paylaşım sitesinin de aktif üyesi. Klaus Schmolz, tüm bunları çocukları
ya da torunlarının zorlaması ile değil, kendi isteği ile öğrenmiş. Ve nedenini de şöyle
açıklıyor: "Çünkü ben de teknolojiyi takip etmezsem zamanın gerisinde kalacağımı
düşündüm. Eğer torunlarımın ve gençlerin konuştuğu dili konuşamazsam onlarla olan
iletişimimi kaybedecektim."
Yaşlıların sosyal medyaya ilgisi artıyor
Klaus Schmolz, torunlarının eskisi gibi gelip kapıyı çalmasını ya da onu telefonla
arayıp hatır sormalarını bekleyemediğini belirtiyor. O nedenle torunlarının aktif olduğu
sosyal paylaşım sitelerine o da üye olmayı tercih etmiş.
Kaiserslautern kentindeki Dijital Medya Yüksek Okulu'ndan Sosyal Medya Analisti
Prof. Hendrik Speck, emeklilerin sosyal paylaşım sitelerine artan ilgilerini doğruluyor
ve şunları kaydediyor: ''Çünkü artık çocukları ve torunları ile iletişimi sıkı tutmak için
dijital medyayı kullanmak dışında neredeyse başka çareleri kalmadı.''
Alman birinci ve ikinci televizyon kanalları ARD - ZDF ortaklığı ile yapılan son
araştırma da bunu doğruluyor. Araştırmaya göre, 2010 yılında 60 yaş üzerindekilerin
yüzde yirmi beşi internet kullanırken, bu oran 2011'de yüzde on artış gösterdi.
Araştırmada, diğer yaş gruplarında aynı artış gözlemlenmedi.
Eski sınıf arkadaşlarını bulmak revaçta
Aslında yaşlılara yönelik internet sayfaları çok uzun süredir bulunuyor. Ama Prof.
Hendrik Speck'e göre, onlar yaşlılık, ölüm ya da hastalık konularıyla yüzleşmek
istemediklerinden bu platformlara pek ilgi göstermiyor. Oysa yine yaşlılar için eski
sınıf arkadaşlarını bulma imkanı sunan 'stayfriends.de' adlı internet sitesi için aynı
şeyi söylemek mümkün değil. Bu platformun yaklaşık 12 milyon üyesinin 2 milyondan
fazlasını 50 yaşın üzerindekiler oluşturuyor. Bu platformun kurucusu ve genel müdürü
Michel Lindenberg, son yıllarda en fazla üye artışının bu yaş grubunda olduğunu
belirtiyor ve nedenini şöyle açıklıyor: ''İnternette kullandığımız dil bunun en önemli
sebeplerinden biri. Bizler yaşlıları kastedecek biçimde 'siz' hitabını çok nadir
kullanıyoruz. Liseyi yeni bitirmiş birini de değil, ama samimi olarak onları, herkesi
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kastediyoruz. Bir diğer konu da kişisel verilerin korunması. Bu konuda kesinlikle
hassas davranmaya özen gösteriyoruz ve elimizdeki verileri titizlikle kullanıyoruz."
Hayalleri gerçekleşenler
71 yaşındaki emekli Klaus Schmolz için sosyal paylaşım siteleri aynı zamanda büyük
bir şans olmuş. Schmolz, bu sayede uzun zaman sonra iki kızına yeniden kavuşmuş.
Eski ilişkisinden evlilik dışı doğan iki kızı ile kopan bağlarını 'kim kimi tanıyor' adlı
'wer-kennt-wen.de' portalında tekrar kurmuş. Aynı internet platformuna üye olan
kızları, babalarını bulup ona mesaj göndermiş ve zamanla baba ve kızları arasındaki
buzlar erimiş. Hatta Klaus Schmolz'un eşi Barbara da artık üvey kızlarıyla iyi
anlaşıyor. Bu sayede emekli Klaus Schmolz hayattaki en büyük hayaline ulaşmış.
Schmolz, bu hayalini şöyle açıklıyor: "Bütün çocuklarımı Noel ağacının etrafında
görmeyi hep istemiştim ve sonunda bu hayalim gerçekleşti. Bu harika bir duygu."
1p

31

Hoe beschrijven de bejaarden de 'sociale media' volgens de tekst?
Als één van de makkelijkste manieren om
A contact te blijven houden met hun kleinkinderen.
B contact te blijven houden met bejaarden onder elkaar.
C informatie te krijgen over boeken en ze aan te schaffen.
D kranten te lezen en naar gemiste programma's te kijken.

1p

32

Met hoeveel procent is het internetgebruik onder bejaarden, volgens het
onderzoek, binnen één jaar toegenomen?
A 10%
B 25%
C 35%

1p

33

Waarom hadden de bejaarden voorheen geen interesse in de sociale
media volgens prof. Speck?
A Zij hadden geen geduld om urenlang achter de computer te zitten.
B Zij vermeden de confrontatie met onderwerpen zoals ouderdom.
C Zij vonden het prettiger om bij mensen thuis langs te gaan.
D Zij waren bang voor de nieuwe ontwikkelingen in de technologie.

1p

34

Wat is volgens de oprichter van de website 'stayfriends.de' de
belangrijkste reden dat het lidmaatschap van bejaarden aan deze site
toeneemt?
A activiteiten van de site
B dwang van kleinkinderen
C gebrek aan contacten
D taalgebruik van de site

1p

35

Welk resultaat leverde het gebruik van sociale media voor Klaus
Schmolz?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 11
Damlataş Mağarası - Alanya

Damlataş Mağarası, Alanya'nın içinde ve deniz kıyısında bulunmaktadır. Merkeze
3 km. uzaklıktadır. Toplam uzunluğu 30 m. olan mağara, kuru ve yatay mağara
tipindedir. 200 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Çok sayıda sarkıt ve dikitin
eşsiz bir görüntü verdiği mağara, 15 m. yüksekliktedir.
Birbirinden güzel binlerce sarkıt ve dikitlerle süslü olan bu mağara, koruma altına
alınıp mağara hakkında araştırmalara başlanmıştır.
Damlataş Mağarası hakkında ilk araştırmalar, Galip Dere tarafından yapıldı.
Galip Dere, gazetelerin birinde 2. Dünya Savaşı zamanında atılan gaz
bombalarından korunmak için bir mağaraya sığınan Almanlar'ın içinde astımlı
olanların şifa bulduklarına dair bir haber okur. Bunun üzerine, mağaranın sağlık
açısından faydası konusunda resmi incelemeler başlar. Doktor ve kimyagerlerden
oluşan ekibin incelemelerinden sonra mağaranın astıma iyi geldiği tespit edilir.
Damlataş Mağarası'nın kapısından içeri girince 45-50 m. uzunluğunda bir geçit,
13-14 m. çapında ve 15 m. yüksekliğinde silindirik bir boşluk, ayrıca 15000
senede oluşmuş sütunlar vardır. Mağaranın iki katlı olan boşluğu 2500 metreküp
hava ihtiva etmektedir. İçindeki ısı yaz-kış 22.3 derecedir. Mutlak nem 19.6
derece, nispi nem %98'dir. Mağara dış tesirlerden arınmış olup havasında bol
miktarda asit karbonik vardır. Hava basıncı deniz seviyesinden biraz aşağıda
olmasına rağmen 760 mm.'dir. Mağara boşluğunun tamamı 180-200 metreküptür.
Mağara etrafındaki kalınlık 10 m.'yi bulduğu için çökme ihtimali yoktur. Senede
5-6 ay devamlı damlar.
Mağaranın astıma iyi gelen dört vasfı olduğu tespit edilmiştir. Mağara ortamında
bulunan normalden 8-10 misli fazla karbondioksit, yüksek oranda nem, alçak ısı,
radyoaktivite gibi unsurların ilk ikisinin astıma iyi geldiği, diğer ikisinin de
yardımcı faktör olarak kabul edildiği bilinmektedir. Alanya'ya astım tedavisi için
gelen hastaların, önce bir doktordan, mağaraya girmesinde bir sakınca
olmadığına dair rapor alarak, mağaranın ilgili memuruna başvurması
gerekmektedir. Tedavi süresince sembolik bir ücret ödenir.
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1p

36

Wat voor soort grot is de Damlataş volgens de tekst?
A een droge en vlakke grot
B een koude en hoge grot
C een vochtige en lage grot
D een warme en steile grot

1p

37

Hoe is men er officieel achter gekomen dat de grot goed is voor de
gezondheid volgens de tekst?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

38

Waarom kan de Damlataş grot niet instorten volgens de tekst?
De buitenkant is
A bebosd.
B dik.
C laag.
D van beton.

1p

39

Schrijf twee van de vier elementen op, die goed zijn tegen astma volgens
de tekst.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 12
Villa Aşina
Aşina Sokak, özel
tasarımıyla küçük otelimizin
içinden geçerek, Akdenizli
avlumuza ulaştırıyor sizleri.
Terlemiş olarak geldiniz,
valizlerinizi güler yüzlü
personelimize teslim
ederek, yol yorgunluğunu
üstünüzden atmak üzere
oturdunuz bahçemize;
Simi'yi ve Akdeniz'i
seyrederek buz gibi
içeceğinizi yudumladınız. Her bir köşesi sürprizlerle dolu lobimizden geçerek,
sizler için tertemiz hazırlanmış ve hepsi birbirinden farklı döşenmiş on yedi
odamızdan birine çıktınız, üstünüzü değiştirmek üzere.
Deniz kıyafetlerinizi giyip, yemyeşil çimlerin üzerinde palmiyelerle gölgelenmiş
havuzumuza attınız kendinizi. Kulaçlarınızı atarken 41 yüzdüğünüz hissine
kapıldınız. Bir tepenin üstünde ama sanki denizin içindesiniz, aynı göz
seviyesindesiniz.
Beş çayında Aşina Aşevi'nin ikramı olan lezzetli kurabiyelerin, çöreklerin kokusu
avluya ve bahçeye yayıldı. Bu kokular hafifçe esen rüzgâra karışarak, bir
geçmişe savuruyor size; aşina olduğunuz akraba evlerine, bir bugüne getiriyor;
tatile, Villa Aşina'ya…
Akşamüstü keyfinin devamında liman sokağına indiniz; belki de denize…
Akşam yemeğinde Bülent Bey'in özenli balık sofraları bekliyor sizleri. Gecenin
devamında şezlonglara uzanırsanız eğer, yıldız haritasını aklınıza getirmeye
çabalamayın hiç. Çünkü o göklerden göz kırpıyor sizlere, tane tane
okuyabilirsiniz hepsini, bir o kadar berrak, bir o kadar pırıl pırıl.
Gecenin keyfi doyumsuz bahçemizde, ancak güneşi selamlayan sabahı
karşılamak da bir o kadar güzel. İsminin anlamıyla bütünleşen odanıza çekilmek
istiyorsanız eğer, iyi geceler hepinize ve aşina rüyalar…
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1p

40

1p

41

Wat doen de gasten bij hun aankomst in de tuin van Villa Aşina?
A krant lezen
B tafeltennissen
C uitrusten
D zwemmen
Welk van de onderstaande woorden past het best in de tekst op plek 41?
denizde
gölde
havuzda
nehirde

A
B
C
D
1p

42

Wat herinnert de gasten van Villa Aşina aan vroeger?
A azuurblauwe hemel
B geurige thee
C kleurrijke tuin
D onstuimige golven
E versgebakken koekjes

1p

43

Wat wordt er met 'bir o kadar pırıl pırıl' bedoeld?
A maan
B ster
C zee
D zwembad

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 13
1p

44

Je weet dat 'trança şiş' een echte lekkernij is en je wil het zelf ook een
keer klaarmaken.
 Waar moet je bij het grillen van de 'trança' (rode zeebrasem) goed op
letten?
Je moet in het Turks antwoorden.

Trança Şiş
Mercan ailesinden Ege'nin ünlü balığı trança diplerde gezinir, avlanması zordur.
Kıpkırmızı rengi, kocaman kafası ve kuvvetli çenesiyle harika bir balıktır. Kafa
kısmından çok güzel çorba olur, ikiye yarıp ızgara da yapabilirsiniz. Buğulaması,
fileto ızgarası, fırında sebzelisi çok güzel olur. Ama en makbulü şiş şeklinde
pişirilmesidir. Çok lezzetli beyaz ete sahiptir.
Kullanılan Malzeler
(1-1,5 kg) trança balığı
kiraz domates
yeşil biber (hafif acı olabilir)
taze defne yaprağı
Sos için:
3 küçük taze defne yaprağı
1 limon suyu
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 bardak süt
bir diş kıyılmış sarımsak
deniz tuzu
iri çekilmiş karabiber
Hazırlanışı
Kafa ve vücut pulları dikkatlice temizlenmiş balığın içi ve dışı güzelce yıkanıp
kurulanır. Balığın filetosu çıkarılır, derisi yüzülür ve iri parçalar halinde şişlik
doğranır. İnce parçalar ikiye katlanarak şişe dizilebilir. Balığın kafa, kılçık ve
derisi daha sonra balık suyu hazırlamak için buzluğa atılabilir. Balık parçaları,
sosun içine koyulup buzdolabında birkaç saat dinlendirilir.
Kiraz domates, yeşil biber, defne yaprağı ve balık sırasıyla şişlere dizilir. Kömür
ateşinde yüksek ısıda, dışını hafif kızarmış, içini bol sulu bırakacak şekilde,
hızlıca pişirilir. Elma patates kızartması veya közlenmiş patatesle birlikte sıcak
olarak servis edilir.

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2013
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

Tekst 2
2

..................................................................................................................

3

A

B

C

4

A

B

C

D

Tekst 3
5

A

B

C

D

6

..................................................................................................................
..................................................................................................................

7

A

B

C

D

Tekst 4
8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Tekst 5
11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tekst 6
14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

..................................................................................................................

Tekst 7
17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

E

E

Tekst 8
21

..................................................................................................................

22

A

B

C

D

23

A

B

C

D

C

D

Tekst 9
24

A
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25

A

B

C

D

26

A

B

C

D

27

A

B

C

D

28

A

B

C

D

29

A

B

C

D

30

A

B

C

D

D

Tekst 10
31

A

B

C

32

A

B

C

33

A

B

C

D

34

A

B

C

D

35

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tekst 11
36

A

B

C

D

37

..................................................................................................................
..................................................................................................................

38

A

B

C

D

39

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
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Tekst 12
40

A

B

C

D

41

A

B

C

D

42

A

B

C

D

43

A

B

C

D

E

Tekst 13
44

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2012

tijdvak 1
woensdag 30 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 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

Waaraan is het volgens de tekst te danken dat de Chinese Muur nog steeds
bestaat?
A aan een gunstig klimaat
B aan een stevig fundament
C aan goed onderhoud
D aan speciale metselspecie

Çin Seddi’nin dayanıklılık sırrı
Çin’in Zhejiang Üniversitesi’nde kimya profesörü Dr. Zhang Bingjian, Çin Seddi’nin
dayanıklılığının sırrını çözdüklerini açıkladı.

Bingjian, işçilerin harç yapımı için yapışkan pirinç unu ve sönmüş kireç karışımı
kullandıklarını, bu sayede tuğlaların birbirine sıkı sıkıya yapıştığını ve böylece
aralarında sarmaşık büyümesine mesafe bırakılmadığını söyledi. “Bu antik harç,
pirinçten gelen amilopektin ile kalsiyum karbonatın bileşiminden elde edilmiş” diyen
Dr. Zhang Bingjian, pirinçli harcın zamanının en büyük icatlarından biri olduğunu ve 2
bin yıllık Çin Seddi başta olmak üzere, yapıların bunca zaman ayakta kalmasını
sağladığını belirtti.
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Tekst 2
1p

2

Waarom zijn volgens de tekst de babykleren van jongens blauw?
Om ze te beschermen tegen
A besmettelijke ziekten.
B duivelse krachten.
C koud weer.
D vijanden.

1p

3

De babykleren van meisjes hebben later de kleur roze gekregen.
 Uit welke zin blijkt dat?
Schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden van de
zin op waaruit dat blijkt.

Erkek bebeklerin giysileri niçin mavidir?
Yüzyıllar önce insanlarda şeytani güçlerin, bebeklerin
veya küçük çocukların vücutlarına girmek için fırsat
kolladıklarına ilişkin ortak bir inanç vardı. Bu şeytani
güçlerin, göklerin rengi olan mavi renk tarafından
kovulduğuna da inanılıyordu. O zamanlarda, sülalenin
devamı ve erkek bebeklerin önemi daha fazla olduğu
için, ‘şeytan korkar da gider diye’, erkek bebeklerin ve
küçük erkek çocukların giysilerinin mavi olması âdet
haline geldi ve bu yüzyıllar boyunca devam etti. Çok
sonraları kız bebekler de ‘erkek bebekler kadar önem
kazanınca’, onların giysilerine de çiçeklerin en güzeli
olan gülün rengi, yani pembe renk verildi.
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Tekst 3
1p

4

Waarin zit het hete gedeelte van een peper?
in de kleur
in de pitjes
in het puntje
in het vliesje

A
B
C
D

Acı biber

Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair
inancın tersine asıl acı olan kısım, o çekirdeklerin
tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar, en fazla kapsaisin
içeren kısımdır. Kapsaisin bibere acılığını veren renksiz,
kokusuz bir maddedir.
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Tekst 4
2p

5

Welke van onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke
onjuist?
Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan in je uitwerkbijlage.
1 Aan de Zwitserse recordpoging werkten alleen maar banketbakkers mee.
2 De grootste tiramisu-taart is in het restaurant van Nicola Maurizio
geproduceerd.
3 De makers hebben veertien uur gewerkt aan de gigantische tiramisu-taart.
4 Het vorige wereldrecord tiramisu-taart bakken was ook in Zwitserland.

1p

6

Wat betekent de naam tiramisu?
A Maak mij gelukkig.
B Proef mij.
C Raak mij aan.
D Stel mij gerust.

TİRAMİSU TATLISI
İsviçre’nin Porrentruy kentinde, 2300 kiloluk dünyanın
en büyük tiramisu tatlısının imal edildiği bildirildi.
Tiramisu, Mascarpone peyniri ile yapılan bir italyan
tatlısı. Kelime Türkçe’de ‘beni mutlu et’ anlamına
gelmektedir. Tiramisu tatlısı hastalara iyileşmeleri ve
güçlenmeleri için sık sık verilir.
İsviçre haber ajansı ATS’nin haberine göre, restoran
sahibi Nicola Maurizio, yaklaşık 155 gönüllünün on
dört saat boyunca kentin meydanında bu dev tatlıyı yapmak için seferber olduğunu
belirtti. Yüksekliği 8 santimetre olan ve 50 metre karelik bir alanı kaplayan dev
tiramisuyu yapmak için 799 kilo Mascarpone peyniri, 6 bin 400 yumurta, 350 litre
krema, 189 kilo şeker, 300 litre kahve, 35 kilo kakao, 66 litre likör ve 64 bin adet
bisküvi kullanıldığı açıklandı. Hijyen kontrolünün ardından, rekorun dün akşam resmi
olarak onaylandığı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiği belirtildi.
Kentte 2007’de de 782 kiloluk bir tiramisu üretilmişti. Bu dalda önceki rekor
Fransa’nın Lyon kentinde geçen ekim ayında 1075 kiloluk tiramisuyu yapan
pastacılara aitti.
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Tekst 5
Develer nereden gelir?
Afrika ve Asya çöllerinin simgeleri olsa da deve Amerika
kökenlidir. Atlar ve köpekler gibi, develer de 20 milyon
yıl önce Amerika’nın otlaklarında evrildi. Bu hayvanlar o
zamanlar, bildiğimiz haliyle hörgüçlü yük hayvanları
olmaktan ziyade, daha çok zürafaya benziyordu. Sibirya
ile Alaska arasındaki Bering Boğazı’ndan Asya’ya 4
milyon yıl önce geçtiler.

1p

7

Waar komen kamelen oorspronkelijk vandaan?
A uit Afrika
B uit Amerika
C uit Azië

1p

8

Waar leken de allereerste kamelen op?
A op giraffen
B op olifanten
C op paarden

1p

9

Hoe heet de plek waar de kamelen in de oertijd van het ene naar het andere
werelddeel zijn overgestoken? Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 6
1p

10

Welke film heeft een filmprijs gewonnen?
Cennet Batı’da
Ev
Koy
Yaşamaya Değer

A
B
C
D
1p

11

Uit welke mensen bestaat de filmploeg van de film ‘Koy’?
Schrijf twee van de drie mensen op in je uitwerkbijlage.

1p

12

Welke film geeft een kans aan de hoofdpersoon om zijn ideeën over het leven te
veranderen?
A Cennet Batı’da
B Ev
C Koy
D Yaşamaya Değer

2p

13

Welk thema hoort bij welke film?
Schrijf in je uitwerkbijlage op bij elk thema welke film erbij hoort.
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İSTANBUL - Sinemaseverler, bu hafta 6 güzel filmle buluşuyor.
(1) CENNET BATI’DA
Ünlü yönetmen Costa - Gavras’ın filmi ‘Cennet Batı’da’ ile dram, şiir ve
mizah dolu bir yol hikâyesi …
Gavras, mülteci sorununu beyaz perdeye taşırken Odisseia destanının
satırlarında geziniyor. Mültecilerin hem gerçek, hem de efsanevi bir yer
olan Batı’ya kaçışı, siyasi filmlerin ustası Gavras’ın gözünden
günümüze dair, geleceğe umutla bakan bir kahramanlık öyküsüne
dönüşüyor.
(2) EV
Caner ve Alper Özyurtlu’nun yönettiği, Gülçin Santırcıoğlu, Ahmet
Saraçoğlu ve Funda Eryiğit’in rol aldığı ‘Ev’ adlı gerilim filminde, ev
formatında geçen bir yarışma ve yarışmacıların yaşadıkları anlatılıyor.
(3) KOLEKSİYONCU
Marcus Dunstan, Shannon John Stever, Frederich Wieger’in yönettiği, başrollerini Timothy
Falzone ve Jerome Dillon’un üstlendiği ‘Koleksiyoncu’ adlı film, korku filmi sevenlere hitap
ediyor.
Filmde, kumar borcunu ödemek için tesisatçı olarak çalıştığı evi soymaya karar veren
Arkin’in, evi soymak için girdiği gece kötü bir sürprizle karşılaşması ve ailenin psikopat bir
katil tarafından esir alındığına şahit olması konu ediliyor.
(4) KOY
Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından Louie Psihoyos’un
yönetmenliğini üstlendiği Koy / The Cove, sinemacılar, eylemciler
ve dalgıçlardan oluşan bir ekibin Japon balıkçıların yunus
katliamını izlemelerini konu ediyor. 2009 Sydney, Stockholm,
Ghent ve Sundance’te İzleyici Ödülü, Seattle’da En İyi Film,
Boston, Los Angeles, Toronto, Denver Sinema Eleştirmenleri’nin
En İyi Belgesel ödüllerinin ardından Koy, En İyi Belgesel dalında
da 2010 Oscar’ını kazanan film oldu.
(5) ÖLÜMCÜL TAKİP
Eski bir polis olan, kadın satıcısı Joong-Ho’nun, çalıştırdığı kadınların borçlarını ödemeksizin
ortadan kaybolmalarından dolayı canı sıkkındır. Bir gece bir müşteriden gelen telefon üzerine
Mi-Jin’i yollar, ancak çok geçmeden müşterinin numarasının kaybolan kızların son arandığı
numarayla aynı olduğunu fark eder. İlk başlarda kadınlarının kaçırılıp satılmaya başlandığını
düşünen Joong-Ho, adamın acımasız bir seri katil olduğunu anlar ve peşine düşer. Mi-Jin’i
kurtarması için sadece 12 saati vardır.
(6) YAŞAMAYA DEĞER
Paloma, Paris’te dış dünyanın hızlı temposundan uzak bir çevrede yaşayan, oldukça zeki ve
utangaç bir kızdır. Doğum gününde hayatına son vermek isteyen Paloma, ölümle
randevusunun yaklaşmasına yakın gizemli ve yalnız apartman görevlisi Renée Michel ve
gizemli olduğu kadar elegan Mösyö Kakuro Ozu gibi değişik karakterlerle tanışır. Böylece
Paloma karamsar hayatını tekrar gözden geçirme şansını bulacaktır.
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Tekst 7
Renkler

Beyaz
Bütün renkleri içerisinde barındıran beyaz renk, saflığın ve temizliğin simgesidir.
Soğukkanlılığı, masumiyeti, istikrarı ve devamlılığı temsil eder. Huzur ve güven verir.
Beyaz rengi seven insanlar, genellikle, temizliği, aydınlığı ve düşünmeyi seven, hayal
dünyası geniş, soğukkanlı ve uzlaşmacı kişilerdir.
Kahverengi
Kahverengi, toprağın ve doğallığın rengidir. Ciddiyet, dayanıklılık, sadelik, dostluk ve
metanetin sembolü olarak kabul edilir. Toplum içinde rahatlığı sağlar. Sosyal denge
simgesidir.
Kahverengi giyen insanlar, özellikle toplum içinde rahattırlar. Karşısındaki insana
resmiyetten uzak, rahat bir hava verir.
Kırmızı
En sıcak renk kırmızıdır. Kırmızı renk, fiziksel anlamda hareketliliği, dinamizmi ve
gençliği; duygusal anlamda ise mutluluğu, azim ve kararlılığı ifade eder.
Kırmızı rengi seven insanlar, genellikle kıskanç kişilerdir.
Mavi
Mavi, yeryüzünde en çok karşımıza çıkan renklerden
biridir. Gökyüzü ve denizler buna en güzel örnektir. Mavi,
özgürlüğü, huzuru ve sonsuzluğu ifade eder. Mavi renk
durağan ve çok göze batmayan bir renk olduğu için,
özellikle arka fonlarda kullanılabilir.
Mavi rengi seven insanlar, genellikle sakin, güvenilir,
sadık, barışçıl ve içine kapanık kişilerdir.
Mor
Mor, zenginliği, asaleti, lüksü ve ihtişamı çağrıştıran bir renktir. Özellikle açık tonları
rahatlatıcıdır. Hayal gücünü arttırarak şevk ve ilham verir. Konsantrasyonu arttırır.
Mor rengi seven insanlar, genellikle ruhsal dünyası ön planda olan kişilerdir.
Sarı
Sarı, ışığın, sevincin, üretimin ve verimliliğin rengidir. İnsana sevinç ve coşku verir.
İlham vericidir.
Sarı rengi seven insanlar, genellikle neşeli kişilerdir.
Siyah
Siyah nedir? Siyah, bir renk değil, ‘renksizlik’tir. Bundan dolayı doğada siyah renk
bulunmaz.
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Ölümü çağrıştıran siyah, genellikle ‘matemin rengi’ olarak bilinir. Siyah renk aynı
zamanda, gücü, soyluluğu, ağırbaşlılığı, hırsı ve tutkuyu ifade eder.
Siyah rengi seven insanlar, genellikle özgüveni yüksek, azimli ve kararlı kişilerdir. Kendi
kararlarını kendileri vermek isterler.
Turuncu
Turuncu, dışa dönük, heyecan ve mutluluk verici, dinamik, dikkat çekici, çarpıcı ve iç
açıcı bir renktir. Kırmızıdan sonraki en sıcak renk olan turuncu gösterişin ve şatafatın
rengidir.
Turuncu rengi seven insanlar, genellikle dışa dönük ve hareketli kişilerdir. Sosyal
ilişkileri kuvvetlidir.
Yeşil
Yeşil, tabiata hâkim olan renktir. İnsana huzur verir ve onu rahatlatır. Aynı zamanda
umudu, yeniliği, gençleşmeyi ve yeniden canlanmayı çağrıştırır. Paylaşımın, cömertliğin
ve uyumun rengidir.
Yeşil rengi seven insanlar, genellikle üretken, çevresiyle uyumlu, içten ve doğayı seven
kişilerdir.

2p

14

Welke kleur hoort bij welke eigenschap volgens de tekst?
Schrijf in de uitwerkbijlage de juiste eigenschap bij de juiste kleur.
kleur
1 blauw
2 geel
3 groen
4 wit

eigenschap
a eindeloosheid
b onschuld
c productiviteit
d vernieuwing

1p

15

Wat is volgens de tekst de warmste kleur?
A bruin
B oranje
C paars
D rood

1p

16

Wat voor mensen houden over het algemeen van rood?
Mensen die
A gezellig zijn.
B jaloers zijn.
C opvliegend zijn.
D rustig zijn.

1p

17

Wat voor kleur vinden mensen met veel zelfvertrouwen het mooist?
A groen
B rood
C wit
D zwart
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Tekst 8
Bayramlar hayatı idrak etme ve yenilenme fırsatı sunar
Günümüz insanı, daha iyi yaşamak ve mutlu olmak için, modern
hayatın sunduğu her şeye sahip olma yolunda hızla ilerliyor.
Bu uğurda aklını-fikrini, sağlığını, enerjisini ve vaktini harcıyor.
Maddî anlamda daha iyi şartlarda yaşıyor, hayat standartları her
geçen gün 18 . Buna paralel olarak refah seviyesi
yükselmiyor. Çok çalışıyor, çok tüketiyor ama ruhen yorgun ve
zayıf. Hayatı bir bütün olarak değerlendirmeye, muhasebe etmeye ne cesaret edebiliyor ne
de zaman bulabiliyor.
İşte bayramlar, hayatın rutinini kırıp, biraz soluklanmak, her şeyi yeniden düşünmek, farklı
şeyler yapmak ve yenilenmek için nice 19 gebedir. Fakat insan bu fırsatlardan, fark
edebildiği ölçüde istifade edebilir. Bayramı en iyi şekilde değerlendirmek, güzelliklerinden
istifade etmek için ‘bayrama özel’ bir hayat programı çıkarmak ve zorlanarak da olsa bunu
uygulamak gerekir. Çünkü alışkanlıklardan kurtulmak kolay olmayacaktır. Peki bayramın bize
sunduğu fırsatlar nelerdir?
Aile bağımızı güçlendirme fırsatı verir: Yoğun iş ve okul hayatı sebebiyle anne, baba ve
çocuklar akşama kadar birbirini göremiyor. Aile fertlerini akşam da, birbiri ardına başlayıp
biten diziler, başına oturulduğunda kalkılamayan internet ve oyunları bekliyor. İyi planlanan
bayram, bu kısır döngüyü kırar, aile fertlerini ortak paydada buluşturur. Coşkulu, heyecanlı ve
unutulmaz 20 yaşanır.
Sevilen insan olma fırsatını kaçırmayın: Sevgi, insanın değerli bir varlık olduğunu hissettiren
bir iksirdir. İnsan daha bebekken çevresi tarafından sevilmeye başlar. Eğer kendisini seven
insanlara karşı 21 olur, onların ziyaretlerine gider, gönüllerini alırsa bu sevgi devam eder.
İnsan ancak, ailenin, akrabaların ve dostların karşılıksız sevgisiyle tatmin olur. Bu yüzden,
bayramı bayram yapan bu dinamiklerdir.
Yalnızlıktan kurtulma imkânı bulursunuz: Bayram vesilesiyle dostlarımızla tekrar irtibat
kurmak, bizi daha huzurlu, daha güçlü ve ümitli kılacaktır. Gönülden sohbet edeceği,
dertleşeceği, fikir alışverişinde bulunacağı dostlara sahip olan insan, daha huzurlu, ümitli ve
problemler karşısında daha 22 .
Bencillik ve hırstan kurtulabilirsiniz: Kurban kesmeyenlere et vermek, imkânı olmayanlara
giyim-gıda yardımı yapmak, en güzel yemeklerle donattığı sofrasını paylaşmak, bencillik ve
hırsın ilacıdır. Böylece bencillik ‘biz’e, hırs da şükre dönüşür; insan da gerçek huzuru bulur.
Paylaşmanın ve bereketin manası daha iyi anlaşılır, insan da sorumluluk şuuru kazanır.
İnsanlar arasındaki ilişkilerde, ilahi ölçüler yerine nefis kaynaklı benlik hâkim olduğu için,
sudan sebeplerle dargınlıklar oluşur. İnsanlar, bir hatasından dolayı dostuna, akrabasına,
hatta ana-babasına küsüp irtibatı koparabilir. Herhangi bir sebeple kızıp da 23 veya
öylesine görüştüğünüz birileri varsa, bu bayram sizin için bir fırsattır. Böylece hem
rahatlarsınız, hem de o insanların gönüllerini alır, dostluklarından mahrum kalmazsınız.
Kronik sorunlara çözüm fırsatı bulabiliriz: Yardımlaşma deyince sadece maddî konular akla
geliyor. Hatta içinden çıkamadığı bir problemi olan bir kişiye, yardımcı olmaya çalıştığınızda
“Akıl vereceğine para ver.” demesi, her şeyin 24 hallolacağına dair inancın varlığını
gösteriyor. Bir kişinin aylardır hatta yıllardır kendi başına çözemediği bir sorunu, başka biri
çözebilir veya çözüm yolunu gösterebilir. Bayram sohbetlerinde insanlar samimi ortam
hissederlerse birbirine açılır, dertleşir. Belki sorun olarak görmedikleri konularda bile yeni
açılımlar yakalayabilir.
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Hayata bakışımızı güncelleyebiliriz:
Günümüz insanları 25 , yaşlılık, ölüm, maddî-manevî iflas gibi durumlara düşenlerden
uzak durmaya çalıştığı gibi, hayatın manasını idrak etmiş bilge insanlardan da uzak duruyor.
Bu durum, modern hayatın tek seçenekli mutluluk ve haz endeksli yaşama öğretisinden
kaynaklanıyor. Aslında hayatın farklı merhalelerindeki insanlarla beraber olmak, gerçek
hayatı idrak etmeye vesiledir.

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

18
A
B
C
D

değerlendiriliyor
değişiyor
düşüyor
yükseliyor

A
B
C
D

fırsatlara
garipliklere
iyiliklere
kötülüklere

A
B
C
D

anlar
aylar
haftalar
yıllar

A
B
C
D
E

kıskanç
sevdalı
sevimli
vefalı
yabancı

A
B
C
D

güçlüdür
hızlıdır
kararsızdır
zayıftır

A
B
C
D

gittiğiniz
hatırladığınız
küstüğünüz
sevmediğiniz

19

20

21

22

23
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1p

1p

24
A
B
C
D
E

çalışmakla
inançla
parayla
sabırla
sağlıkla

A
B
C
D

cimrilik
hastalık
sağlık
zenginlik

25
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Tekst 9

Öğrencilerin İnternet Kullanım Alışkanlığı Belirlendi
Yapılan bir anketle, ilköğretim öğrencilerinin internet
kullanma alışkanlıkları belirlendi.
İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımını inceleyen bir
araştırma sonucuna göre, kız öğrencilerin yüzde 60′ı
iletişim amaçlı internet kullanımına yönelirken, erkek
öğrencilerin yüzde 55′inin interneti oyun amaçlı kullanma
eğilimi gösterdiği belirtiliyor.
Araştırma, 12 - 14 yaşlarındaki 113 öğrenci arasında yapıldı. Bu gruptaki internet
kullanımı gün geçtikçe artış gösteriyor. Cinsiyetler arasındaki ayırım ise iletişim ve
oyun oynama amaçlı internet kullanımı ile ilgili.
Ailelerin amacı her ne kadar öğrencilerin araştırma ve ödevlerine yardımcı olmaları
için internet kullanımını sağlamaları olsa da, internet kullanımının çocuklar arasında
daha çok oyun ve iletişim amaçlı olduğu belirtiliyor. Ayrıca internet kullanımının gün
geçtikçe daha da küçük yaşlara indiği açıklanıyor.
Araştırma çerçevesinde öğrencilere sorulan sorular arasında, “internet kullanımı
güvenli mi değil mi?” diye sorulduğunda, öğrencilerin yüzde 60′ı internet kullanımının
güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak, ailelerin, çocuk koruma şifre kullanımları da ciddi
oranda artış gösteriyor ve kontrollü internet kullanımını çocuklara sağlamak gerektiği
vurgulanıyor.
Aile koruma programını kullanan ailelerin oranı yüzde 53 iken, bu oranın daha da
artması gerektiği belirtiliyor. İnternet ortamının her türlü zararlı bilgiye erişimi de
sağlamasından dolayı, güvenlik kontrollerinin önemi gittikçe artıyor.
Yapılan anket sonucunda internet’in ‘mutlaka olması gerektiği’ni savunan öğrencilerin
oranı yüzde 50, ‘olmalı’ diyenler yüzde 42, ‘olsa da olur olmasa da’ diyenler yüzde 8
olarak belirlenmiş.
Öğrencilerin yüzde 55’nin internet başında 1 - 3 saat arasında zaman geçirdikleri
belirtiliyor. Bu vakit aralığı ise, internet kullanan öğrencilerin neredeyse bağımlılık
derecesine yaklaştığını gösteriyor.
İnternet kullanan öğrencilerin yüzde 82’sinin kendi odasında bilgisayar ve internete
erişim olanağı bulunurken, ailelere tavsiye edilmesine rağmen, oturma odasında
internet kullanımı sadece yüzde 20’dir. Dizüstü bilgisayar kullanım oranı ise yüzde
15’i bulmaktadır.
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1p

26

Waarvoor gebruiken jongens en waarvoor gebruiken meisjes het internet
volgens de tekst?
Schrijf je antwoorden op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

27

Waarom kopen ouders volgens de tekst een computer voor hun kinderen?
Omdat
A het door de school geadviseerd wordt.
B hun kinderen daar de hele tijd om vragen.
C hun kinderen daarop hun huiswerk kunnen maken.

1p

28

Wat wordt er volgens de tekst bedoeld met ‘Aile Koruma Programı kullanma’?
A Kinderen moeten in een veilig gezin opgroeien.
B Kinderen moeten veiligheidsregels leren.
C Ouders leren hoe hun kinderen met een computer om moeten gaan.
D Sommige websites zijn voor kinderen geblokkeerd.

1p

29

De tijd die kinderen thuis op internet doorbrengen varieert.
Waardoor komt dat volgens de tekst?
A door de kosten van de internetverbinding
B door de kwaliteit van de computers en laptops
C door de plek waar de computer in huis staat
D door de snelheid van de internetverbinding
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Tekst 10
BİR EFSANEDİR ANADOL
1

2

3

4

5

“19 Aralık 1966’da doğan bir güneş”
derler Anadol için. Türkiye’de toplu
olarak üretilen ilk otomobil markasıdır
Anadol; piyasaya çıkmasıyla birlikte
büyük bir ilgi toplar. Hatta onun için
‘aileden biri’ yakıştırması da yapılır.
Anadol, Türk insanı tarafından çok
sevilir. İlk Türk üretimi otomobil ise
1961’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demir Yolları (TCDD) tarafından
yalnızca dört tane üretilen, ‘Devrim’ adı
verilen örnek otomobildir.
Anadol, Vehbi Koç tarafından kurulan Otosan Otomobil Sanayi Anonim
Şirketi (A.Ş.) tarafından 1966-1984 yılları arasında İstanbul’daki bir fabrikada
üretilmiştir. 1966’dan 1984’e kadar devam eden Anadol üretimi, yerini 1984’ten
sonra Ford Taunus üretimine bırakmış. Bugün, Otosan Ford Motor Company
lisansı altında Ford hafif ticari araçlarının üretimine Gölcük’teki yeni tesislerinde
devam etmekte ve başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye araç
ihracatı yapmaktadır. Anadol’un ilk modelleri İngiliz Reliant ve Ogle Design
tarafından tasarlanmıştır. Bütün modellerinde kaportası; polyester, reçine ve
cam lifleri kullanılarak yapılmıştır.
Ne var ki bu büyük Anadol sevgisi diğer yabancı üreticileri kızdırır. Satışları
düşen şirket patronları Anadol’u kötülemeye başlarlar. Anadol’un çok cılız bir
karosere sahip olduğunu iddia ederler. Ayrıca bir iddiaya göre araç, hayvanlar
tarafından yem olarak görülmektedir. Bu iddianın kaynağı aracın dış yüzey
malzemesinde saman maddesinin bulunduğu söylentisidir. Saman olmamasına
rağmen, bu dedikodu gerçekmiş gibi algılanır ve insanların Anadol’a olan ilgisi
azalır.
Otosan firması azalan satışları arttırmak için Anadol modelinin üzerine
birkaç tane yan model geliştirir.1981’de son bir çabayla Anadol modeli baştan
aşağı yenilenir. Ön farları tam köşeli dikdörtgen olan ve bir sonraki dönemin
Taunus’larının görüntüsünü andıran bu model önceki Anadol’ların yuvarlak
hatlarından uzaktır ve tutulmaz. Ne yazık ki, dört sene sonra bu Anadol da
üretimden kalkar.
Artık o bir efsanedir ve çok nadir de olsa, yollarda birkaçına
rastlanabilmektedir. Az sayıda kalan örnekleri, günümüzde ‘klasik’ olarak kabul
edilmektedir. Anadol hayranları tarafından korunmakta ve kullanılmaktadır.
Ayrıca ortadan kesilerek kamyonet yapılmış modelleri ile adını aldığı
Anadolu’nun küçük köy yollarında halen karşımıza çıkabilmektedir.
Sanırım, yakın bir gelecekte, Anadol’u sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Teknoloji Müzesi’nde ve Rahmi Koç Sanayi Müzesi’nde görmek mümkün
olacaktır.
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1p

30

1p

31

Wat was de reactie van de Turkse bevolking op de komst van de Anadol?
De bevolking
A had geen mening.
B vond het geen echte auto.
C was erg enthousiast.
D was erg verbaasd.
Hoe heette de allereerste Turkse auto?
Anadol
Devrim
Koç
Otosan

A
B
C
D
1p

32

Welk bedrijf heeft de eerste Anadol ontworpen?
A Devlet Demir Yolları
B Ford Motor Company
C Otosan Otomobil Sanayi
D Reliant en Ogle Design

1p

33

Wat beweerden de concurrenten van de Anadol?
Ze beweerden dat
A de Anadol een slechte carrosserie had.
B de Anadol geen sterke motor had.
C er voor de Anadol geen dealer te vinden was.
D er voor de Anadol geen onderdelen te krijgen waren.

1p

34

In welk jaar is de Anadol volledig vernieuwd?
A 1961
B 1966
C 1981
D 1984

1p

35

In welke alinea lees je dat je de Anadol in Turkije nog steeds in het verkeer kunt
tegenkomen?
A in alinea 2
B in alinea 3
C in alinea 4
D in alinea 5
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Tekst 11
Susuz kalmak!
İngiliz King’s College Psikiyatri Enstitüsü’nün bir araştırmasına göre; yeterince su
içmemek, beyindeki gri maddenin azalmasına neden olmaktadır.
Bu durum sadece beynin büyüklüğünü değil, aynı zamanda beynin çalışmasını da
olumsuz etkilemekte ve düşünmeyi zorlaştırmaktadır.
Araştırma ekibi, kalın giyinen bir grup gencin ve
normal giyinen diğer bir grup gencin beyinlerini,
bir buçuk saatlik bisiklet egzersizi sonrasında
inceledi.
Yapılan araştırma sonunda; kat kat giyinen ve
haliyle daha fazla terleyen gençlerin beyinlerinde
daha fazla daralma olduğu belirlendi. Bu
çalışmaya göre; 90 dakika süren bir terleme bile,
beyinde sanki bir yıl daha yaşlanmış gibi bir etki
yapmaktadır.
Zaman ilerledikçe beyindeki sıvı yetersizliği; iş-okul yaşantısını ve sınav sonuçlarını
olumsuz olarak etkilemektedir.

1p

36

Waarvoor is water drinken goed volgens de tekst?
Water drinken is goed voor
A de hersenen.
B de lever.
C de longen.
D de nieren.

1p

37

Welke van onderstaande beweringen is juist, volgens de tekst?
A Het onderzoek leverde geen duidelijk verschil op tussen de groepen.
B Volgens het onderzoek zijn de gevolgen pas op latere leeftijd merkbaar.
C Voor het onderzoek heeft men een aantal jongeren laten fietsen.
D Voor het onderzoek heeft men een aantal jongeren laten hardlopen.

1p

38

Wat kan er volgens de tekst gebeuren als je erg weinig water drinkt?
Je kunt
A eerder gewichtsproblemen krijgen.
B slaapproblemen krijgen.
C slechte examenresultaten halen.
D sneller vermoeid raken.
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Tekst 12
1p

39

1p

40

Waarop lijkt het zand van de maan?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
De astronauten konden het zand niet ruiken. Hoe kwam dat?
door de stank op de maan
door de zwaartekracht
door een verstopte neus
door hun ruimtepakken

A
B
C
D
1p

41

Volgens de tekst bevat het zand van de maan drie mineralen.
 Schrijf deze mineralen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Ay nasıl kokar?
Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay’da yalnızca
on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiçbiri özel uzay giysileri
nedeniyle Ay’ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden
kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol
miktarda sürüklemişlerdi. Astronotlar Ay’daki toprağın
kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok
kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay’ın yüzeyine çarpan
göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir,
kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 13
1p

42

Je wilt weten of de aanduiding honderd procent kalfsvlees ook echt betekent dat
er honderd procent kalfsvlees in een vleesproduct zit.
 Geeft de tekst daar informatie over? Zo ja, schrijf dan het nummer van het
desbetreffende advies op.

Bilmeniz Gereken 10 Şey!

Kasaptan et almak futbol maçı gibidir ve kazanan genellikle kasap olur. Neyse ki artık
Özgür Şef var! Onun taktikleriyle etin en iyisini alıp, yemeğin en lezizini yiyeceksiniz.
Sizlerle öyle bir konunun içine dalıyoruz ki, bu yazı dizisinin sonu geldiğinde, hepiniz
kendinizi kasabınızla kavga ederken bulacaksınız ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!
Artık alışveriş ve yemek alışkanlıklarınızı değiştirme zamanı geldi. Size şimdi başucu
bilgileri vereceğim. İşte et hakkında bilmeniz gereken 10 önemli detay:
1

2

3
4

5

Seçiminiz dana ise, et hayvanın sırt kısmından olmalı. Kasabınıza ukalalık edebilmek
için şu kelimeleri ezberleyin: ‘Antrikot, kontrfile, bonfile’. Bunlar hayvanın en az hareket
eden kısımlarıdır ve yumuşaktır.
Etin üzerindeki yağ dokusu ince ve sık olmalı. Sakın et yağlı diye kaçmayın, çünkü yağ
zerrecikleri demek lezzet demek. Bunlara ‘yazı’ denir ki, kasabınıza, “Bana şuradaki
yazılı antrikotu verin” derseniz, kasabınız sizden çekinecek ve en iyi eti size vermeye
çalışacaktır.
Kıymayı gözünüzün önünde çektirin ve kasabınıza “Önce aynasını al usta” deyin. Ayna,
kıyma makinesinin ağız kısmıdır, daha önce nasıl bir et çekildiğini bilemezsiniz.
Tencere ve güveç yemeklerinde sırt eti şart değil, pahalıdır çünkü. Dana (tranç diye
isteyin) ya da kuzu but iyi sonuç verir. Dana budundan çıkan ‘nuar’ denilen bölümü
kullanmayın. Bence en lezzetsiz bölgedir. Sadece fırında soslu rosto yaparsanız lezzetli
olur.
Haşlama yemeklerinde, incik kemiği mükemmel sonuç verir. Çünkü incik kemiği
hayvanın hayatı boyunca bütün ağırlığını taşıyan bölge olduğundan kaslı bir yapıya
sahiptir ve en yoğun ilik burada vardır. İlik ise, hem lezzet verir hem de sosu
koyulaştırır.
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6

Kasabınızı iyi seçin. Hem sağlığımızla hem cebimizle oynamaya hazır birçok hokkabaz
var. Kıymaya tavuk taşlığı katarlar.
7 Sosislerde ‘yüzde yüz dana eti’ yazar. Ama bu dana yağı da olabilir. Sosislerin önce
fiyatına bakın sonra rengine. Tütsülenmiş sosis kahverengiye yakındır. Pembeye ve
kırmızıya çalan bir renkte olmamalı. Türkiye’de gerçek sosis üretimi yok; hemen hemen
tamamı yapay üründür.
8 Çoğu firma ve kasap, kıymanın maliyetini düşürmek için içine yüzde 50 oranında soya
kıyması koyar. Bu kıyma protein yönünden çok zayıftır. Üstelik soya kıyması Genetiği
Değiştirilmiş Organizmalı (GDO’lu) ürünlerin başında gelir. Soya katkılı hazır köfteler
doğal değildir, lastik gibidir ve pişirince dışı kurur ve sahte lezzet artırıcılar içerir.
9 Hazır kıymalar da içine hindi kıyması karıştırılarak çoğaltılır. Bu kıymaların görüntüsü
normal kıymadan daha parlak ve yağsızdır. Dikkat edin! Hindi ve tavuk, kıyma
makinesinden geçtikten hemen sonra bakteri üretmeye başlar.
10 Izgara için, danada olduğu gibi, yine sırt etini tercih edin. İşte size havalı bir kelime:
‘karski’. Kuzunun kontrfilesi ve bonfilesinin olduğu kesimdir ki, en değerli parçadır.
Kasaplar bu parçaları, hep işi bilenlere tezgah altından satar. Kasabınıza, “Yıllardır
benden sakladığın karskileri istiyorum; akşam mangal var.” deyin.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 14
1p

43

Naar welk telefoonnummer moet je bellen voor suggesties, wensen en klachten
over Istanbul Devlet Tiyatrosu?
Schrijf het telefoonnummer op in je uitwerkbijlage.

Bilet Satışı
Gişelerimiz her gün saat 10:00’da açılır ve oyun başlama saatine kadar açık kalır.
Gişelerimiz pazar ve pazartesi günleri saat 10:00’da açılır ve saat 18:00’de kapanır.
Öğrencilere indirimli fiyatlar uygulanır.
Satılan bilet geri alınmaz ve değiştirilmez.
Oyun başladıktan sonra salona seyirci
alınmaz. Oyuna geç kalanlar ikinci perdeyi
seyredebilirler.
8 yaşından küçük çocukların (çocuk ve
gençlik oyunu hariç) oyunlarımıza
getirilmemesi rica olunur.
Genel Müdürlük, gerektiğinde oyun düzeninde değişiklik yapabilir
Malul ve Muharip Gaziler - Bedensel engelliler ve 2022 Sayılı ‘65 yaşını
doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması
hakkında kanun’ kapsamındaki kişiler oyunlarımızı ücretsiz izleyebilir.
Tüm oyunlarımızın biletleri; Şişli Cevahir Sahnesi (Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi)
Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi (Anadolu Hisarı Migros yanı) Harbiye Kenter
Tiyatrosu gişelerimizden, internetten ve rezervasyon yapılarak toplu satış gişemizden
alınabilir.
Toplu satış: kırk kişilik gruplara indirim yapılmaktadır. Grupların oyun başlama
saatinden yirmi dakika önce ilgili sahnede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Gerekli olan telefon numaralarımız:
Rezervasyon ve toplu satış: 0212-292 39 00/111
Basın Tanıtım: 0212-292 39 00/109
Öneri, dilek ve şikayetleriniz: 0212-293 61 61/5
Şişli Cevahir Sahnesi, gişe: 0212-380 12 38
Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi, gişe: 0216-465 88 21
Harbiye Kenter Tiyatrosu: 0212-296 09 36
Taksim gişesi: 0212-245 25 90
Üsküdar Tekel Sahnesi: 0216-532 02 03
Küçükçekmece DT Sahnesi: 0212-424 24 19
Küçük Sahne: 0212-244 52 56

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2012

tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

of

D

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

A

B

C

D

C

D

Tekst 2
2
3

A

B

.......................................................................................................................

Tekst 3
4

A

B

C

D

Tekst 4
5

juist
1
2
3
4

6

A

KB-0101-a-12-1-u

onjuist

Aan de Zwitserse recordpoging werkten alleen maar
banketbakkers mee.
De grootste tiramisu-taart is in het restaurant van Nicola
Maurizio geproduceerd.
De makers hebben veertien uur gewerkt aan de
gigantische tiramisu-taart.
Het vorige wereldrecord tiramisu-taart bakken was ook in
Zwitserland.
B

C

D
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Tekst 5
7

A

B

C

8

A

B

C

9

.......................................................................................................................

Tekst 6
10

A

B

C

D

11

1 .....................................................................................................................
2 .....................................................................................................................

12

A

B

C

D

13

thema
competitie
inbraak
seriemoordenaars
vluchtelingen

titel van de film

Tekst 7
14

kleur
1 blauw
2 geel
3 groen
4 wit

eigenschap

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D
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Tekst 8
18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

21

A

B

C

D

22

A

B

C

D

23

A

B

C

D

24

A

B

C

D

25

A

B

C

D

E

E

Tekst 9
26

Jongens gebruiken internet voor: ......................................................................
.......................................................................................................................
Meisjes gebruiken internet voor: .......................................................................
.......................................................................................................................

27

A

B

C

28

A

B

C

D

29

A

B

C

D

Tekst 10
30

A

B

C

D

31

A

B

C

D

32

A

B

C

D

33

A

B

C

D

34

A

B

C

D
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35

A

B

C

D

Tekst 11
36

A

B

C

D

37

A

B

C

D

38

A

B

C

D

Tekst 12
39

.......................................................................................................................

40

A

B

C

D

41

1 .....................................................................................................................
2 .....................................................................................................................
3 .....................................................................................................................

Tekst 13
42

.......................................................................................................................

Tekst 14
43

.......................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2011
tijdvak 1
vrijdag 27 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 41 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

In de tekst staat dat het in Japan kikkers heeft geregend.
Wat kan volgens wetenschappers daar de reden van zijn?
A een aardbeving
B een ontploffing
C een zware storm
D luchtverontreiniging

1p

2

Welke instantie is het niet met de wetenschappers eens?
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Gökten kurbağa yağdı!
Japonya’da bir süredir gökten kurbağa
yağması halkı ve bilim adamlarını hayrete
düşürdü...
Japon basınında yer alan haberlere göre, ay
başından bu yana Ishikawa bölgesindeki
bazı kentlerde gökten ölü kurbağa yağdı.
Nanao kentinde yaşayan 55 yaşındaki bir
adam, yakalandığı kurbağa yağmurunun
tuhaf bir ses ortaya çıkardığını söylerken, bir
başka kent sakini de otoparktaki
otomobillerin ön camlarının 100’den fazla ölü kurbağa ile kaplandığını anlattı.
Ölü kurbağa yağmurunun 48 saat sonra Hakusan kentinde de görüldüğü, yetkililerce
bildirildi. Bilim adamları, şiddetli fırtına ve deniz hortumlarının kurbağa ve balık gibi
hayvanları alıp, başka bir yere yağdırabileceğini açıkladılar.
Kanazawa Meteoroloji Gözlemevi yetkilileri ise, bölgede şiddetli bir rüzgar
kaydedilmediğinden, kurbağaların nasıl geldiğini, anlayamadıklarını belirttiler.
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Tekst 2
3p

3

Je bent op vakantie in Istanbul.
Æ Welke musea kun je op woensdag bezoeken?
Schrijf de namen van de musea die je kunt bezoeken op in je uitwerkbijlage.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul müzeleri
Arkeoloji Müzesi (Telefon: 0212- 520 77 42)
Adres: Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane Eminönü İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Pazartesi dışında her gün 09.00-17.00 saatleri
arasında ziyarete açıktır.
Giriş ücreti: 10 TL
Ayasofya Müzesi (Telefon: 0212- 528 45 00)
Adres: Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Eminönü İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Pazartesi günleri dışında her gün 09.00-19.00
saatleri arasında açıktır.
Ayasofya Müzesi ve Galeri katı giriş ücreti: 20 TL
Aya İrini Müzesi (Telefon: 0212- 528 45 00)
Adres: Topkapı Sarayı Avlusu, Sultanahmet İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete
kapalıdır.
Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'nün izni ile gezilebilir.
Giriş ücreti: 5 TL
Kariye Müzesi (Telefon: 0212- 631 92 41)
Adres: Edirnekapı, Fatih İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Çarşamba günleri dışında her gün 09.00-17.00
saatlerin arasında ziyarete açıktır.
Giriş ücreti: 15 TL
Topkapı Sarayı Müzesi (Telefon: 0212- 512 04 80)
Adres: Sultanahmet, Eminönü İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Salı günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri
arasında açıktır.
Harem Dairesi ayrı bir biletle 09.30-15.30 saatleri arasında gruplar
halinde gezilebilir.
Giriş ücreti: 20 TL.
Harem giriş ücreti: 15 TL
Yıldız Sarayı Müzesi (Telefon: 0212- 258 30 80)
Adres: Yıldız, Beşiktaş İstanbul
Ziyaret gün ve saatleri: Salı ve Çarşamba dışında her gün 10.00-16.00
saatleri arasında ziyarete açıktır.
Giriş ücreti: 5 TL
Yıldız Sarayı Cihannüma Köşkü giriş ücreti: 3 TL
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Tekst 3
1p

4

Je bent van plan om in het weekend bij een callcenter te gaan werken. Je ziet
de onderstaande advertentie en je wilt graag solliciteren.
Æ Zijn de werkdagen geschikt voor jou? Waarom wel/niet?
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage.

Personel alınacak!
Duyuru:
Satış alanında tecrübe sahibi olan veya telefonda satış (callcenter)
yapabileceğine inanan;
•
•
•
•

kendine güvenen,
pratik düşünebilen,
ikna kabiliyeti yüksek,
çok iyi derecede Türkçe ve Hollandaca konuşabilen, bay / bayan eleman
yetiştirilmek üzere alınacaktır.

Sabit maaş - SSK - yol - yemek - artι Bonus primler
Çalιşma günleri: pazartesi ile cuma arası

İrtibat:
Deniz Beyoğlu
Zeytinburnu İstanbul
Tel.: 0212 546 82 01
Tel.: 0212 546 92 01
Hafta içi saat 11:00 ile 18:00 arası ulaşabilirsiniz.
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Tekst 4
1p

5

Met wat voor klacht ging Artyom Sidorkin naar het ziekenhuis?
benauwdheid
duizeligheid
pijn in zijn borst
pijn in zijn rug

A
B
C
D
1p

6

Wat hebben artsen uit het lichaam van Artyom Sidorkin verwijderd?
een boomtakje
een knikkertje
een muntje
een olijfpitje
een zonnebloempitje

A
B
C
D
E

ŞOK! İnanılmaz olay!
Rusya'da kanser hastası olduğu gerekçesi ile ameliyat edilen hastanın
akciğerinde kök salmış vaziyette, beş santimetre boyunda köknar
budağı çıktı.
Canlı kalabilen küçük köknar dalı görenleri şaşkına çevirirken, iyileşen 28
yaşındaki hasta Artyom Sidorkin tıp tarihine geçti.
Göğüs boşluğunda aşırı ağrı şikayeti ile Rusya'nın Udmurtya Özerk
Cumhuriyeti'nde İjevsk Hastanesi'ne yatırılan hasta, doktor Vladimir Kamaşev
tarafından kontrol edildi. Kanser teşhisi konulan hastanın akciğerinden
ameliyatla ur sanılan parça alındı. Ancak doktorların, alınan parça üzerinde
yaptıkları inceleme ile gerçek ortaya çıktı.
Doktorların tahminlerine göre, Sidorkin daha önce küçük bir köknar budağını
yutmuş olabilir. Sonra da bu küçük budak akciğere düşerek orada kök salmış.
Doktorlara göre, köknarın akciğerde ‘yetişmesi’ için her türlü koşul var: nem,
sıcaklık ve oksijen.
Sidorkin'in göğüs kafesinden alınan köknar şimdi özel bir kavanoza konuldu.
Doktor Kamaşev, "Bu benzeri olmayan bir keşif. Köknar budağının
yetişmesiyle ilgili varsayımları onaylamak için incelemeye alacağız." dedi.
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Tekst 5

İşte gerçek deniz otobüsü...
Amphicoach firması tarafından altı yıllık bir çalışmanın sonunda kullanılabilir
hale getirilen Amfibi’nin (denizde ve karada gidebilen otobüs) test sürüşlerine
başlandı. Elli kişilik taşıma kapasitesine sahip olan bu otobüs, hem son derece
lüks, hem de onu istediğiniz zaman denize indirip bir gezi vapuru gibi
kullanabiliyorsunuz.
İlgili tüm AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilen Amfibi Otobüs, yapılan çalışmalar
sonucunda hem nehirde hem de denizde kullanılabilecek. İki farklı dizel motor ile
donatılan bu otobüs, iki veya dört çeker versiyonlara sahip olacak. Deniz
araçlarında kullanılan bir alüminyum malzeme ile kaplanan otobüs, uzun süre
sudan zarar görmeyecek bir gövde yapısına sahip.

Tekerleklerden birinin çekiş sistemi sayesinde araç denizde sekiz deniz mili hız
yapabilmektedir. Aracın içerisi tipik bir yolcu otobüsünden daha lüks; LCD
ekranlar, DVD Player ve PA Sistemi, içeride göze çarpan birkaç detay...
Fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmayan bu Amfibi Otobüs, en çok turizm
şirketlerinden rağbet göreceğe benziyor. Turistleri gezdirmek, gezdirirken de
eğlendirmek, başlı başına bir iş. Böylesi bir eğlenceye ise kimse ‘hayır’ diyemez!
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1p

7

Hoe lang is het bedrijf Amphicoach bezig geweest met dit project?
A 2 jaar
B 4 jaar
C 6 jaar
D 8 jaar

1p

8

Wat is er gedaan om de ‘Amfibi Otobüs’ tegen waterschade te beschermen?
De buitenkant is voorzien van een laag
A aluminium.
B lood.
C plastic.
D synthetische verf.

1p

9

Waarvoor wordt de ‘Amfibi Otobüs’ volgens de tekst ingezet?
Schrijf het op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

10

In de tekst worden drie luxe voorzieningen genoemd die je in de ‘Amfibi Otobüs’
aan zult treffen.
Æ Schrijf er twee van op in je uitwerkbijlage.

KB-0101-a-11-1-o

7

lees verder ►►►

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

Pagina: 298

Tekst 6

Yıldızlıktan Düşüş

Liane Wiegelmann, 90’lı yıllarda yaptığı müzikle sadece Almanya’yı değil,
bütün Avrupa’yı sarsmıştı. Ancak müzik piyasasında büyük bir düşüş yaşayan
ünlü yıldız şimdi kasiyerlik yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor.
90’lı yıllarda ergenlik çağındaki çoğu gencin odası Liane Wiegelmann’ın (Lee)
posterleriyle süslüydü. ‘Die Girlie’ adlı grubuyla müzik piyasasında fırtına gibi
esen Liane Wiegelmann’ın ‘Tic Tac Toe’ adlı CD’si 5 milyon adet satmıştı.
Ancak genç şarkıcı için daha sonraki dönemler zor geçmeye başladı. 2005
yılına kadar müzik piyasasında mücadele veren ve 2006 yılında çıkardığı
‘Comeback’ adlı CD ile büyük bir dönüşe hazırlanan Lee, başarılı
olamayınca, sektörden ayrılmak zorunda kaldı.
Berlin’deki lüks evini satmak zorunda kalan şarkıcı Lee, şu anda Almanya’nın
Köln kentindeki hayvanat bahçesinde kasiyer olarak hayat mücadelesi
veriyor. Saatte 7,53 euro kazanan Lee, günde 9 saat çalışıyor.
Alman Bild gazetesine konuşan ünlü şarkıcı, şimdiki hayatından memnun
olduğunu söyledi. Lee, “Berlin’deki lüks evimi bırakmak zorunda kaldım. Ama
şimdi çok mutluyum. Kasiyerlik işini de çok seviyorum. Şu anda bir yardım
kuruluşunun yurdunda kalıyorum.” dedi.
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2p

11

Welke van onderstaande beweringen over de cd’s van Liane Wiegelmann zijn
juist en welke zijn onjuist volgens de tekst?
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Aan de verkochte cd’s heeft ze 5 miljoen euro verdiend.
2 Er zijn 5 miljoen exemplaren van haar cd ‘Tic Tac Toe’ verkocht.
3 Haar cd’s zijn voor € 7,53 per stuk verkocht.
4 Ze heeft negen uur per dag aan haar laatste cd gewerkt.

1p

12

Hoe heet de muziekgroep waaraan Liane Wiegelmann deel heeft genomen?
A Comeback
B Die Girlie
C Lee
D Liane Wiegelmann

1p

13

Waar verblijft zangeres Liane Wiegelmann tegenwoordig?
A in een studentenhuis
B in een tehuis van een liefdadigheidsorganisatie
C in een vrouwenopvangcentrum
D in haar huurwoning in Keulen
E in haar luxe koopwoning in Berlijn

1p

14

Wat zegt Liane Wiegelmann over haar huidige leven?
Dat ze
A al een paar jaar werkloos is.
B bezig is met een nieuw album.
C een gelukkig leven heeft.
D een saai leven heeft.
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Tekst 7
Sırtlan Adam (Etiyopya, Harar)
Yusuf Pepe, Etiyopya’nın Harar kentinde benekli sırtlanları eli, hatta ağzıyla besleyen son
temsilcilerden.
ÇAĞAN ŞEKERCİOĞLU
Harar’ın vahşi sırtlanlarını besleyen ‘sırtlan adamlar’, dünyanın başka hiçbir yerinde
görülmeyen eski bir geleneğin son temsilcileri.
Toplam 80 milyonluk nüfusunun yüzde 34’ü Müslüman olan Etiyopya’nın İslam tarihinde
önemli bir yeri var. İlk hicret 615’te müslümanların Mekke’den Habeşi Etiyopya’ya göç
etmesiyle gerçekleşti. İlk müezzin siyahi Bilal Habeşi, Etiyopya’dan gelmişti. Ülkenin
doğusundaki Harar şehri İslam’ın en eski merkezlerinden biri oldu.
Osmanlılarla yakın ticari ilişkileri olan ve bir zamanlar
diğer Etiyopyalıların ‘Türk’ dediği Hararlılar, geleneksel
şehirlerini günümüze kadar korudular.
Beş metrelik bir duvarla çevrili tarihi şehir, evleri ve dar
sokaklarının mistik atmosferi sayesinde 2006’da UNESCO
dünya mirası listesine girdi.
Ama Harar’ın çekiciliği tarih, kültür ve mimariyle bitmiyor. Aynı zamanda Harar’ın kent
duvarlarının dışında her gece kendini gösteren vahşi sırtlanlar da bulunuyor...
Harar’ın vahşi sırtlanlarını besleyen ‘sırtlan adamlar’, dünyanın başka hiçbir yerinde
görülmeyen bir geleneğin son temsilcileri. Bu gelenek çok eskilere dayanıyor. Söylendiğine
göre, geçmişteki bir kıtlıkta sırtlanlar dağlardan kente inip insanlara saldırmaya başlayınca,
halk onları uzak tutmak için kent duvarının dışına yulaf lapası bırakmaya başlıyor. Kıtlıktan
sonra da bu uygulama her Aşure günü devam ediyor. Sırtlanlar bırakılan lapanın yarısından
fazlasını yerse, o yılın bereketli geçeceğine, yoksa kıtlık olacağına inanılıyor. Bu gelenek,
zamanla; her gece sırtlanları kasap artıklarıyla beslemeye dönüşmüş. Şimdi bu adet Harar’da
‘gece hayatına’ başka bir anlam katıyor.
Buradaki benekli sırtlanlar, Türkiye’deki çizgili sırtlanlardan çok daha büyük ve saldırgan.
Çizgili sırtlanlar 25-40 kilogramken benekli sırtlanlar 90 kilograma varabiliyor. Afrika’da
aslandan sonra en büyük ikinci yırtıcı hayvan olan benekli sırtlan, bir seferde ağırlığının üçte
birini yiyebiliyor. Güçlü boyun, çene kasları ve muazzam çenesiyle fillerin bile kemiklerini
kırabiliyor.
Sırtlan adam Yusuf Pepe, etrafını çevirmiş bir düzine sırtlanı eliyle doyuruyor. Bununla da
yetinmeyip; hatta onları kendi ağzından bile besliyor. Hayatım birçok ülkede yaban hayatı
inceleyerek geçti; ama, böyle bir şeyi değil görmek, hayal bile edemezdim. Etrafımı çevirmiş
sırtlanların kahkahayı andıran çığlıkları tüyler ürpertiyordu. Yusuf, sırtlanları beslemem için
beni yanına çağırdı. Her ne kadar zarar vermeyeceklerini bilsem de, bu vahşi hayvanlar
aniden hamle yapıp göğsüme çarpınca bir an irkildim. Ama onların istediği elimdeki etti. Kısa
bir süre sonra bu duruma alışmış, ben de bir sırtlan adam olmuştum.
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2p

15

De stad Harar (Ethiopië) was volgens de tekst één van de belangrijkste plaatsen
uit de begintijd van de islam.
Æ Uit welke twee gebeurtenissen blijkt dat?
Schrijf deze twee gebeurtenissen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

16

Hoe komt het dat de inwoners van Harar vroeger ‘Turken’ genoemd werden?
Noteer in de uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden van de
zin waarin de reden staat.

1p

17

Door welke instantie is de historisch-culturele waarde van Harar erkend?
A de regering van Ethiopië
B de regering van Turkije
C de Unesco
D de Vereniging van Afro-Turken

1p

18

Waarom voert men de hyena’s?
A om de bevolking te beschermen
B om ze te vereren
C om op ze te kunnen jagen
D om met ze op te kunnen treden

2p

19

Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist?
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
1 Gevlekte hyena’s kunnen beenderen van olifanten kapotbijten.
2 Gevlekte hyena’s kunnen in één keer evenveel opeten als hun eigen
gewicht.
3 Gevlekte hyena’s leven in de bergen.
4 Gevlekte hyena’s zijn kleiner dan gestreepte hyena’s.

1p

20

Hoe heeft de schrijver van het artikel de hyena’s te eten gegeven?
A alleen uit zijn hand
B alleen uit zijn mond
C zowel uit zijn hand als zijn mond
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Tekst 8
Uzaklar Yakın, Yakınlar Uzak
Oturduğum yerden gördüğüm Boğaz Köprüsü'nün ışıkları gözümü alırken hafif bir
meltem esintisi 21 . Havuz başındayım, arkadan gelen müzik mükemmel, en
sevdiğim arkadaşlarım etrafımda, beni çok uzaklara uğurlamaya hazırlanıyorlar. Ben de
size bu ayki Cosmo yazımı yazıyorum...
İtiraf etmek gerekirse içimde fırtınalar kopuyor. Herkesin çeşitli anılarla döndüğü,
bugüne kadar deneyimlemediğim türde bir yolculuğa çıkıyorum. İnsan böyle zamanlarda
bambaşka duygulara kapılıyor. Mecburiyetle gurur iç içe geçiyor...
Benim için bu tam bir ikilem, bir ilk aynı zamanda. Hayatım boyunca hep 22
duyulacak şeyler yapmaya çalıştım; ama, mecburiyetlerle de daima savaştım. Bu kez
durum farklı. Tatlı bir mecburiyet bu. Kader bizi, böyle bir dönemde buluşturdu.
Herhalde nereye gittiğimi anladınız. Ayrılıktan korkmuyorum. Bu ayrılık bizi birbirimize
daha çok bağlayacak eminim. Sevdiğinden ayrılmak, şu hayatta insana verilebilecek en
büyük 23 olsa gerek... Neyse şu duygusal ruh halinden bir an önce çıkayım en iyisi.
Geçen ay yazdığım ve altı kız arkadaşımla yaşadığım Bodrum macerası yazısı çok ses
getirdi. Sağolsun bazı gazeteci arkadaşlar başka yere çekip neler neler yazdılar! Bugün
de o altı kız arkadaşım yanımda; ama, bu sefer birkaçının erkek arkadaşı da bizimle
birlikte. Tahmin edin nasıl keyifli bir ortam olduğunu... Kimi hüzünlü kimi 24 , şarkılar,
dolan kadehler, bitmeyen neşe... Herkes yakında zorunlu bir ayrılığın bizi beklediğini
biliyor.
Size yıllardır bu köşeden yazıyorum, bu süre zarfında çok şey paylaştık, birçok konuya
değindim; ama, her seferinde gizlice de olsa aynı mesajı vermeye çalıştım sizlere.
"Sevginin kıymetini bilin." dedim özetle. Bıkmadan usanmadan tekrarlıyorum.
Kayahan'ın söylediği şu sözlere de bayılıyorum:
"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın..."
Size ait olan şeylerin kıymetini 25 . Umarım hepiniz bu arada çok iyi bir yaz mevsimi
geçiriyorsunuzdur. Eylül ayı benim hüznümün başlangıcı. Ama bu melankolik durum bizi
hayata daha çok bağlıyor. Sararan yapraklar bize enerji veriyor. Eylül hüznü ayrılık
heyecanına karışıyor. Her ayrılık yeni bir 26 , derler. Yine böyle olacağına inanalım
hep birlikte...
Bu sefer çok fazla bir söz söylememe gerek yok, biliyorum. Ben gittim.
Hepiniz sağlıcakla kalın (Unutmadan, her zamanki gibi e-postalarınızı heyecanla
bekliyorum). Bütün uykusuz geceleriniz benim, ben nöbetteyim.
Yeter ki, siz rahat uyuyun, içiniz rahat olsun...
Mehmet Aslan
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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

21
A
B
C
D

düşünüyorum
görüyorum
hissediyorum
kokluyorum

A
B
C
D

gurur
nefret
sevinç
utanç

A
B
C
D

ceza
ders
korku
ödül

A
B
C
D

coşkulu
çocuksu
duygusal
yabancı

A
B
C
D

bilin
duyun
sorun
yazın

A
B
C
D

amaç
başlangıç
düşünce
sonuç

22

23

24

25

26
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Tekst 9
“Bayram biletleri için acele edin”
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri İlgin: “Bilet sıkıntısı yaşamak
istemeyen vatandaşlar acele etmeli.” dedi.
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası
otobüs terminalleri yavaş yavaş hareketlenmeye
başlıyor.
Beş günlük bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek
isteyen vatandaşlar, otobüs firmaları ile hava yolu
şirketlerine başvurarak bilet talebinde bulunmaya
başladı.
Bugünlerde hava yolu şirketlerinden Adana-İstanbul arasında 80-90 TL arasında değişen
fiyatlardan satın alınan, bayram yaklaştıkça 200 TL’nin üzerine çıkabileceği belirtildi. Bu
nedenle vatandaşların bilet almak için acele etmeleri önerildi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, yaptığı açıklamada, otobüs
firmalarının bir hafta önceden bayram biletlerini satışa çıkarttığını söyledi.
Biletlerin satışa çıkartılmasının ardından şehirlerarası otobüs terminallerinin de
hareketlendiğini belirten İlgin, bayramda seyahat edeceklerin biletlerini şimdiden gidiş-dönüş
olarak almalarını önerdi.
İlgin, yoğunluğa göre bazı otobüs firmalarının bayram arefesinde ek seferler koyabileceklerini
ifade ederek, “Biletler otogar yerine mahalle aralarından otobüs kaldıran belgesiz, sigortasız
firmalardan alınmamalı. Güvenli yolculuk açısından D1 ve D2 yolcu taşıma yetki belgesi olan
firmalarla yolculuk yapılmalı.” diye konuştu.
Hava yolu şirketlerinde ek sefer koyma hazırlığı
Onur Air genel müdürü Şahabettin Bolukçu da, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle
İstanbul çıkışlı seferlerin Anadolu çıkışlı olanlara göre daha çok talep gördüğünü söyledi.
Şu an için uçaklarında yer olduğunu, ancak bilet satış hızına baktıklarında uçakların bayram
için tamamen dolacağını gözlemlediklerini belirten Bolukçu, şöyle konuştu:
“Bu nedenle yolcularımıza biletlerini hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar satılan
biletlere baktığımızda, bayramda havanın güneşli olacağı da göz önüne alınırsa en çok
talebin Antalya ve Bodrum’a olduğunu görüyoruz.
Yoğun talep gören hatlar için ilave sefer uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca filomuzdaki daha
fazla koltuk kapasitesine sahip olan büyük uçaklarımızı da bu yoğun hatlara tahsis edeceğiz.”
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“Kısıtlı yerimiz bulunuyor”
Pegasus Havayolları tarifeli uçuşlar satış direktörü Güliz Öztürk ise bilet satışlarının her
bayramda olduğu gibi bu bayramda da çok iyi gittiğini söyledi. Öztürk, şunları kaydetti:
“Birçok seferde kısıtlı yerimiz bulunuyor. Fiyat odaklı kampanyalarımız ile birçok misafirimizin
çok önceden bayram için biletlerini aldıklarını görüyoruz. Özellikle bu bayram, yurtdışı
uçuşlarımızda artış görüyoruz. Yurt içinde en çok Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir; yurt
dışında ise genel olarak Amsterdam, Londra, Brüksel ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) seferlerimiz talep ediliyor.”
Öztürk, bayram haftası Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir, Trabzon ve KKTC’ye toplamda 68
ek sefer düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

1p

27

Waarom moeten de mensen die de feestdagen bij hun familie willen
doorbrengen, zich haasten om een bus- of vliegticket te kopen?
Met de feestdagen
A geldt een officiële toeslag op de ticketprijs.
B is er extra veel vraag naar tickets.
C is er minder bus- en vliegverkeer.
D zijn er lange rijen wachtenden bij de loketten.

1p

28

Welk veiligheidsprobleem is er tijdens de feestdagen volgens de tekst?
A Er is een tekort aan ervaren piloten en buschauffeurs.
B Er worden vaak extra bussen zonder vergunning ingezet.
C Er wordt te hard gereden met de bussen.
D Men heeft geen tijd voor onderhoud aan de vliegtuigen.

1p

29

Uit welke plaats vertrekken de meeste vluchten voor de feestdagen?
Antalya
Bodrum
Istanbul
Izmir

A
B
C
D
1p

30

Welke luchtvaartmaatschappij ziet een toename van buitenlandse vluchten met
de feestdagen?
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage.
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Tekst 10
Dünyanın en uzun ismi!
ABD’nin Massachusetts eyaletinin etrafında Nipmuc Kızılderililerinin yaşadığı orta
kesimlerinde bulunan bir gölün 45 harften oluşan ismini telaffuz etmek neredeyse
imkansız.
Dünyanın en uzun ve söylenmesi en zor isimlerinden birine sahip olan
‘Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg’ gölünün adı zaman zaman
değiştirilmek istenmiş, ancak tepkiler nedeniyle bundan her seferinde vazgeçilmiş.
İsminde 15 ‘g’ harfi bulunan göl ile ilgili çok sayıda şiir yazılmış, beste yapılmış. 15
‘g’ harfinden sadece ikisinin isimden çıkarılması girişimleri 1949’daki kampanyayla
engellenmiş.
“Telaffuz sorunu” nedeniyle pek çok kişinin ‘Webster’ gölü diye adlandırdığı
‘Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg”un Nipmuc Kızılderililerinin
dilinde, “Sen kendi tarafında, ben kendi tarafımda balık avlayalım, ortada ise kimse
avlanmasın” anlamına geldiği iddia ediliyor.
Çevre sakinleri, gölün isminin Guinness Rekorlar Kitabı’na alınmasını istiyor, ancak
rekorlar kitabında “en uzun göl ismi” kategorisinin bulunmadığı belirtiliyor.
Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki en uzun yer isminin de resmi kayıtlarda bulunan
Bangkok’taki ‘krungthephphramahanakhon bowonratanakosin mahintharayuthaya
mahadilokphiphobnovpharad radchataniburirom udomsantisug’a ait olduğu bildiriliyor.

KB-0101-a-11-1-o
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1p

31

Wat heeft één van de langste namen van de wereld volgens de tekst?
A een indiaanse stam
B een inheemse taal
C een meer
D een provincie

1p

32

Waarom wilde men één van de langste namen van de wereld veranderen
volgens de tekst?
vanwege de
A betekenis
B foutieve spelling
C moeilijke uitspraak

1p

33

Waarom komt één van de langste namen van de wereld niet in het Guinness
Book of Records?
Omdat
A de naam niet origineel genoeg is.
B de naam verzonnen is.
C er al één in het Guinness Book of Records staat.
D er nog geen categorie voor bestaat.

KB-0101-a-11-1-o
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Tekst 11

Şeftali
Şeftali (Prunus persica), gülgiller (Rosaceae) familyasından bir
yaz meyvesi. Bol sulu ve tatlıdır.
Sıcak iklimi seven bir bitkidir. Genellikle 30 yıl yaşar. Türkiye'de
en çok Bursa çevresi ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Meyvesi
taze tüketildiği gibi, suyu çıkarılarak meyve suyu yapılır. Bu
meyvenin ekonomik değeri yüksek olup, çok tüketilmektedir.
Ağaç boyu genellikle 2 - 2,5 metre olup yaz mevsiminde meyve
verirler. Dona karşı dayanıksızdır.
Şeftali çekirdeğinin kabuğu yakıt olarak kullanılabilir; ayrıca bazı fiziksel işlemlerden
sonra çekirdeğin içerisindeki tanecik, hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Şeftali
çekirdeğinin kabuğu yakacak olarak, kül oranı az ve kükürt oranı düşük bir temiz
enerji kaynağıdır. Fırınlarda, seralarda, hamamlarda, kalorifer sistemlerinde ve tavuk
çiftliklerinde kullanılabilen alternatif bir enerji kaynağıdır. Küresel ısınma, kirlilik ve
doğal kaynakların azalması gibi sebeplerden dolayı bu çekirdekler tavsiye
edilmektedir.
Şeftalinin dünyaya Çin'den yayıldığı düşünülmektedir. ‘Şeftali’ İran’da konuşulan
Farsça dilinden gelme bir sözcüktür. Sözcüğün orijinali ‘şaft-alu’ biçimindedir ve ‘kaba
erik’ demektir.

1p

34

1p

35

In wat voor klimaat komen perziken het meest voor?
A koud klimaat
B mild klimaat
C warm klimaat
Waar worden de pitten van perziken voor gebruikt, volgens de tekst?
bakolie
brandstof
mest
verf

A
B
C
D
1p

36

Uit welk land komt het woord ‘şeftali’?
A China
B Iran
C Italië
D Turkije

KB-0101-a-11-1-o
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1p

37

Wat was er zo opvallend aan de telefoonrekening in kwestie?
De brief was als grap bedoeld.
De naam van de geadresseerde klopte niet.
Het adres ontbrak.
Hij was niet aangetekend maar gewoon verstuurd.

A
B
C
D
1p

38

Wat is de functie van Kafur Ordu?
directeur van het postkantoor
eigenaar van een gsm-winkel
telecom-medewerker
voorzitter van een instantie

A
B
C
D

İşte görenleri şaşkına çeviren bir fatura...
İLGİNÇ HABERLER

Bir GSM şirketinin Siverek’te müşterisine
gönderdiği taahhütlü telefon faturasının adres
kısmındaki bilgiler görenleri şaşkına çevirdi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Kafur
Ordu’ya abone olduğu bir GSM şirketi tarafından
fatura gönderildi. Siverek Marangozlar ve İnşaatçılar
Odası Başkanı da olan Ordu’ya gelen faturanın
adres kısmında:
“Sn. Kafur Ordu
Adres Madres Yok Kardeşım
:)
63600 Sıverek
Şanlıurfa”
yazısını gören PTT görevlileri gözlerine
inanamadı. Bay Ordu’yu daha önceden
tanıyan PTT görevlisi faturayı sahibine
teslim ederken, fatura ilçede günün
konusu oldu.

KB-0101-a-11-1-o
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2p

39

Je vriendin in Istanbul wil na haar eindexamen als secretaresse gaan werken.
Æ Welke van de onderstaande functie-eisen staan in de advertentie?
Kruis in de uitwerkbijlage aan welke functie-eisen ‘wel’ of ‘niet’ beschreven zijn.
1 Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.
2 Minimaal twee jaar werkervaring hebben.
3 Verantwoordelijkheidsgevoel hebben en prestatiegericht zijn.
4 Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.

İlan Başlık
Pozisyon
Firma adı
Çalışma şekli
Cinsiyet
Yaş aralığı

sekreterlik
sekreterlik
Baydan Ayakkabıcılık
hafta içi her gün
bayan
18-24 yaş

İlan Metni
Halkalı-Küçükçekmece-Sefaköy-İkitelli-Yenibosna- Bayramtepe ikamet
adreslerinden birisinde bulunan;
en az Lise veya MYO (Meslek Yüksekokulu) mezunu;
benzer pozisyonda en az iki yıl deneyimli;
MS Office programlarını etkin kullanabilen;
prezantabl, güler yüzlü ve dış görünüşüne özen gösteren;
zaman yönetimi, planlama ve organizasyon yeteneği güçlü;
yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek;
dinamik bir ortamda çalışacak;
24 yaşını aşmamış;
bayan eleman aranıyor.
Lütfen resimli ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış özgeçmişinizi e-mail adresimize
gönderiniz.
Şehir : İstanbul
Bölüm : Diğer
İlan No : 417442
İlgili Kişi : Esmer Boğatekin
E-Posta : info@baydanshoes.com
Telefon : 02126783331| Faks : 02126783334 Cep : 0643266063
İlan Tarihi : 18-09-2009
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Tekst 14
1p

40

Bij welk lichaamsdeel hebben wetenschappers de liefde gemeten volgens de
onderstaande tekst?
A hart
B hersenen
C maag
D ogen

1p

41

In de tekst worden twee soorten van liefde onderzocht.
Æ Schrijf de namen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Aşkın gözü gerçekten körmüş
İlginç Haberler
Bilim adamları, ‘aşkın gözü kördür’ sözünün gerçek
olduğunu gösteren sonuçlar elde ettiler.
BBC’nin haberine göre, University College
London’da (UCL) yapılan ilginç araştırma
NeuroImage’da yayımlandı. Araştırmada, aşk
duygusunun, beynin eleştirel düşünceyi kontrol
eden bölgelerindeki faaliyetin baskılanmasına neden olduğu saptandı. Bu, bir kişiyle
yakınlaşıldığında, beynin bu kişinin karakterini ve özelliklerini değerlendirme
yetisinin azaldığını gösteriyor. UCL ekibi, ayrıca 20 kadar genç annenin kendi
çocuklarına, başka çocuklara ve yetişkin arkadaşlarına ait resimlere baktıkları
esnada beyin filmlerini incelediler. Her iki çalışma da annelik sevgisiyle romantik
aşkın beyinde aynı etkiyi yarattığını gösterdi. Araştırmaya başkanlık eden Dr.
Andreas Bartels, çalışmaları yorumlarken, annelik duygusuyla aşkın beyinde olumlu
olarak görüldüğünü, çünkü bu iki durumun neslin devamı için gerekli olduğunu
söyledi.

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.
KB-0101-a-11-1-o.doc
- 4-10-2010
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2011
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

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
1

A

B

C

D

2

............................................................................................................................

Tekst 2
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Tekst 3
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Tekst 4
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Tekst 5
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1 .........................................................................................................................
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Tekst 6
11

juist
1

onjuist

Aan de verkochte cd’s heeft ze 5 miljoen euro
verdiend.
Er zijn 5 miljoen exemplaren van haar cd
‘Tic Tac Toe’ verkocht.
Haar cd’s zijn voor € 7,53 per stuk verkocht.
Ze heeft negen uur per dag aan haar laatste cd
gewerkt.

2
3
4
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Tekst 7
15

1 .........................................................................................................................
2 .........................................................................................................................

16

............................................................................................................................

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

juist
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Gevlekte hyena’s kunnen beenderen van olifanten
kapotbijten.
Gevlekte hyena’s kunnen in één keer evenveel opeten
als hun eigen gewicht.
Gevlekte hyena’s leven in de bergen.
Gevlekte hyena’s zijn kleiner dan gestreepte hyena’s.
B

C
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Tekst 12
37

A

B

C

D

38

A

B

C

D

Tekst 13
39

wel
1
2
3
4

niet

Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke
taalvaardigheid.
Minimaal twee jaar werkervaring hebben.
Verantwoordelijkheidsgevoel hebben en
prestatiegericht zijn.
Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.

Tekst 14
40

A

B

C

D

41

1 ..........................................................................................................................
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Examen VMBO-KB

2010
tijdvak 1
donderdag 20 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 41 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

1p

2

Waarom mogen mensen tijdelijk niet in het Aquatic Park zwemmen?
omdat
A er onderhoud plaatsvindt
B het gevaarlijk is
C het water vervuild is
D het zwemseizoen voorbij is
Waarom was de zeeleeuw agressief geworden?
Het was paringstijd.
Hij was jaloers.
Hij wilde meer aandacht.
Zijn vrouwtje was weg.

A
B
C
D

Denizaslanı 14 insanı ısırdı

Amerika'da dişilerini kıskanan bir
denizaslanı, gölde yüzen 14 kişiyi
ısırdı. 10 kişiyi ise kovalayarak
kaçırdı.

Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Aquatic Park Gölü'nde bugüne kadar
denizaslanlarıyla barış içinde yüzen insanlar, artık göle girmeye korkuyor. Çünkü
'haremini korumaya çalışan' sinirli bir denizaslanı, göle giren 14 kişiyi ısırıp hastanelik
etti, 10 kişiyi de kovalayarak kaçırdı. Hayvanın saldırgan davranışları yüzünden göl,
insanlara yasaklandı. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği parkta bugüne kadar
denizaslanlarıyla insanlar arasında hiç böyle bir sorun olmamıştı. Uzmanlar, bu
saldırgan tavırda kıskançlık duygularının etkin olabileceğine özellikle dikkat çekti.
Veteriner Frances Gulland "Denizaslanlarının bölgeden ayrılıp göç etmeye
başlayacakları dönem yaklaştı. Yavaş yavaş burayı terk edecekler. Arada kalan bu kısa
sürede insanların göle girmesini yasakladık." dedi.
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Tekst 2
1p

3

Een kennis uit Turkije wil als au pair binnen de Europese Unie gaan werken en
zij vraagt zich af of haar verblijfsvergunning na een jaar verlengd kan worden.
Æ Welke gerechtelijke instantie heeft daarover een belangrijke uitspraak
gedaan?
Schrijf de naam daarvan op in de uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

Au Pair Çalışanı Avrupa'da Oturum Hakkı Kazanabilir mi?

Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı
olan Avrupa Birliği Adalet Divanı
24.01.2008 tarihinde verdiği bir kararda
au pair olarak bir yıllık çalışmanın bazı
haklar doğuracağına işaret etmektedir.
Belirtilen karar İngiltere'ye dil öğrenmek için gelen, oradaki bir ailede kalıp, o aileye
özellikle çocuk bakımında yardımcı olan (au pair çocuk bakıcısı) bir Türk vatandaşı ile
ilgili alındı. Bu Türk vatandaşı au pair çalışanı olarak İngiltere'ye gelmişti ve oturma
iznine göre çalışma hakkı bulunmamaktaydı. Bir İngiliz ailesinde kalan Türk hanım
haftada 15 ile 25 saat aile için çalışıp, haftalık 103 Euro karşılığı İngiliz sterlini harçlık
almaktaydı. Aynı ailede bir yıldan fazla çalıştıktan sonra oturum izninin uzatılmasını
talep etti ve dört sene bu ailede çalıştıktan sonra satış elemanı olarak yeni bir işe girdi.
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) bu Türk vatandaşını işçi olarak değerlendirdi ve
Türkiye - AB Ortaklık Konseyi 1/80 kararının 6. maddesini uyguladı. Bu maddeye göre
bir yıl aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşları hala bu iş yerinde çalışıyorlarsa oturma
ve çalışma haklarının uzatılmasını talep edebilmektedirler.
Türk vatandaşları üç yıl aynı iş yerinde çalıştıktan sonra aynı branşta başka bir
işyerinde ve dört yıl çalışma süresinden sonra istediği iş yerinde çalışıp oturma hakkı
talep edebilirler. ABAD, benzeri kararları bir Avrupa Birliği ülkesinde okurken
masraflarını çıkarmak için, örneğin garson olarak çalışan öğrenciler ile ilgili olarak da
aldı.
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Tekst 3

Liverpool'da Dev Örümcek ...
Korku filmi değil, gerçek... Dev örümceği kentin ortasında gören İngilizler gözlerine
inanamadı.
Dev örümcek Liverpool sokaklarında...
Bugüne kadar pek çok robot haberi yaptık; ancak hiçbiri
bu robot örümcek kadar korkunç değildi. Görüntüler ilk
bakışta bir korku filmi sahnesinden alınmış gibi
görünüyor. Ama bu kez dev canavar gerçek. Tam 37
tonluk ağır metalden yapılan dev robot örümceğin boyu
birkaç katlı bir bina yüksekliğinde. Robot,15 metrelik cüssesiyle kenti kuş bakışı izleme
imkanı sağlıyor.
İşin aslı şu: Bu dev örümcek bu yılın Avrupa Kültür Başkenti Liverpool'da, 'kültür başkenti'
çerçevesinde gerçekleştirilen farklı bir etkinlik için geliştirilmiş. Fransız şirketi La Machine
tarafından üretilen dev mekanik örümceğin yapımı 12 ayda tamamlanmış.
Hareket eden dev örümcek, özel eğitim almış 3 kişi tarafından kullanılıyor. Yeterince
cesareti olan meraklılar, bu canavarın tepesine çıkıp Liverpool'u kuş bakışı izleyebiliyor.
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1p

4

Hoe reageerden de Engelsen op de reuzenspin?
A bang
B blij
C trots
D verrast

1p

5

Waarvan is de reuzenspin gemaakt?
A beton
B hout
C metaal
D plastic

1p

6

Waarom heeft men in Liverpool een reuzenspin gemaakt?
omdat
A er in Liverpool een horrorfilm was opgenomen
B Liverpool de culturele hoofdstad van Europa was
C men aan een dierentuin in Liverpool bekendheid wilde geven
D men reclame voor een attractiepark in Liverpool wilde maken

1p

7

Hoe lang hebben ze erover gedaan om de reuzenspin te maken?
A
3 maanden
B 12 maanden
C 15 maanden
D 37 maanden
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Tekst 4

Su faturası
Yaşar ANTER
İki yıl önce bir villa satın alarak Didim'e yerleşen 63
yaşındaki İngiliz emekli itfaiye memuru Fred Matthews
ve ailesi, önceki gün Londra'dan döndükten sonra
belediyenin gönderdiği su faturasını görünce şoke oldu.
Faturada günde 17 ton su kullandıklarının belirtildiğini
gören İngiliz, yanlışlığın düzeltilmesi için soluğu Didim Belediyesi'nde aldı. Belediye
girişindeki danışma masasına giden Fred Matthews, faturanın düzeltilmesini istedi.
Danışma masasındaki görevli ise "Çok duş almışsınızdır, fatura ondan yüksek
gelmiştir.'' dedi. Öfkesini kontrol etmeye çalışan Matthews ise, "Hayır çok duş almadım.
Belki rakıyı sulu içiyorum, ondandır.'' diyerek esprili bir yanıt verdi.
Ardından görevli, Fred Matthews'ı servise göndererek yanlışlığın düzeltilmesini istedi.
Rahatlayan Fred Matthews, bu kez de danışma masasında kendisiyle şakalaşıp
sorununu çözen kişinin Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı olduğunu öğrenince
şaşırdı. Uzun süre şaka yapıldığını zanneden ve etrafta kamera arayan Matthews, daha
sonra Başkan Kamacı'nın yanına gidip, faturadaki yanlışlığı düzelttiği için teşekkür etti.
Haftanın belirli günleri danışma memuru gibi belediyenin kapısının önünde hizmet
verdiğini söyleyen Başkan Kamacı, "Belediyedeki farklı servislerde de farklı kıyafetlerle
görev yapıyorum. Böylelikle halkın sorunlarının çözümü konusunda belediyenin attığı
adımları yerinde görüp değerlendirme fırsatı buluyorum.'' dedi.
Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, hedeflerinin halkın belediye hizmetlerinden
memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.
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1p

8

Hoe reageerde Fred Matthews op het grapje van de medewerker aan de balie?
A Hij begon te schelden.
B Hij maakte ook een grapje.
C Hij moest erom lachen.
D Hij voelde zich beledigd.

1p

9

Waarom is Fred Matthews naar de gemeente gegaan?
omdat
A de buitenwaterleiding kapot was
B het huis onder water was komen te staan
C het water bij hem afgesloten was
D hij een hele hoge waterrekening had gekregen

1p

10

Hoeveel water had Fred Matthews per dag gebruikt volgens de waterrekening?
Schrijf dat op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

11

Wie heeft Fred Matthews aan de balie geholpen?
de bewaker
de bode
de burgemeester
de receptionist

A
B
C
D
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Tekst 5

Beyşehir Gölü'nde kuş sayısı artıyor
A.A
1 Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mühendisliği'ne bağlı ekipler çalışmalarını
artırdı.
2 Kışın gelen kuşlarla birlikte, son 3-4
yıldır bölgede görülmeyen flamingo ve
yeşilbaş ördek ile, daha önce hiç
rastlanmayan elmabaş patka türleri Beyşehir Gölü Havzası'nda görülmeye başlandı.
Ayrıca, bölgede kışlayan sakar meke ile Akdeniz martısının sayısında önceki yıllara göre
yüzde 100'lere yaklaşan oranda artış gözlendi.
3 Yetkililer, şubat ayında Beyşehir Gölü Milli Parkı'na daha fazla kuş akını olmasının
beklendiğini söyledi. Rusya ve Sibirya bölgesindeki soğukların daha da artması ile
birlikte önümüzdeki aylarda Türkiye'ye göç etmesi beklenen su kuşlarının güzergah
üzerinde bulunan Beyşehir Gölü Milli Parkı'na uğrayacağını belirten yetkililer, havzadaki
doğal yaşamın daha da renklenip canlanacağını bildirdi.
4 Yetkililer, Beyşehir Gölü Milli Parkı'na Macar ördeği, kaz, yaz ördeği, dik kuyruk, kılıç
gaga, büyük çulput, Akdeniz martısı, sakar meke, gülen sumru, flamingo akınının yerli
ve yabancı fotoğraf ve doğa tutkunlarını da bölgeye çektiğini vurgulayarak, kuşlarla
birlikte turistlerin de milli parka gelmeye başladığını söyledi.
5 Beyşehir Kaymakamı Cengiz Cantürk, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın yeşil ve doğal
dokusu ile dünyanın en güzel sulak alanları arasında yer aldığını kaydetti. Milli Park'ta
son aylarda artan kuş sayısını kaçak avcılara yönelik kontrollerin sıklaşmasına ve artan
av bilincine bağlayan Cantürk, şunları söyledi: "Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mühendisliği koruma çalışmaları yapmaktadır. Doğa koruma timlerinin milli park sınırları
içerisinde yaptığı etkin kontroller, bölgede konaklayan kuş türlerinin sayısının artmasında
önemli rol oynadı. Silah sesi duymayan kuşlar bölgeyi terketmek istemiyor. Bu durum da
Beyşehir Gölü Havzası'ndaki canlılığı artırdı."
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1p

12

Wat doen de vogels bij het meer van Beyşehir?
A broeden
B overnachten
C overwinteren
D voedsel zoeken

1p

13

Volgens de tekst worden er bij het meer van Beyşehir tegenwoordig vogels
waargenomen die daar vroeger nooit kwamen.
Æ Schrijf in je uitwerkbijlage het nummer van de alinea op waar dat staat.

1p

14

Op wie zijn de controles gericht?
A fotografen
B jagers
C toeristen
D vogelliefhebbers

1p

15

Het meer van Beyşehir valt onder de bescherming van
A de burgemeester.
B de natuurbescherming.
C de politie.
D de rechter.

KB-0101-a-10-1-o

9

lees verder ►►►

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

Pagina: 326

Tekst 6
1p

16

Welke twee instanties hebben de in de tekst genoemde studie verricht?
A de 'Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'
B de 'Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Tıp
Fakültesi'
C de 'Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'
D de 'Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi' en de 'Erzincan Üniversitesi Tıp
Fakültesi'

2p

17

Welke van onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke
onjuist?
Kruis 'juist' of 'onjuist' aan in je uitwerkbijlage.
1
2
3
4

KB-0101-a-10-1-o
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Kendi kulağınıza bakın 'zekanızı öğrenin'
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Şenol Dane, Erzincan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Çetin Doğar ile 'Üniversite Matematik
Bölümü Öğrencilerinde İşitme Süresi ve Göz Kayma Derecesi ile Non-Verbal Zeka
Arasındaki İlişki' konulu bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nden 36 erkek ile 34 kız
öğrenci üzerinde araştırmayı gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Şenol Dane, sol kulak
işitme sürecinin solaklarda sağ ellerini kullananlara göre anlamlı derecede yüksek
olduğunu belirlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Dane, "Araştırmada sol kulak işitme süresi
artıkça zeka puanının arttığını ortaya koyduk." dedi.
Yapılan çalışma ile matematiksel başarıda sol kulağın işitmesinin sağ kulaktan daha
önemli olduğunu kaydeden Dane, şu bilgileri verdi:
"Sol elini kullananların sol kulakları, sağ elini kullananların sağ kulaklarının daha iyi
işittiğini belirledik. Ayrıca sol kulak işitme süresi arttıkça matematiksel zekanın arttığını
ortaya çıkardık. Bu sonuçların ışığında işitmenin hatta özellikle sol kulak işitmesinin
matematiksel başarı açısından önemli olduğu söylenebilir."
İlköğretim ve liselerde okuyan çocukların matematikte başarılı olmamasının çeşitli
nedenleri olabileceğini anlatan Dane, anne ve babaların matematikte beklenen başarıyı
gösteremeyen çocuklarının kulaklarını mutlaka uzman doktora muayene ettirmelerini de
önerdi.
Öğrencinin sol kulak muayenesinin çok dikkatli yapılması gerektiğini sözlerine ekleyen
Dane, "Matematik başarısında kulak muayenesi çok önemli. Çocukların KBB uzmanları
tarafından kontrol edilmesi matematik başarısını artırabilir." diye konuştu.
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Tekst 7
3p

18

In de tekst worden de eigenschappen van de oudste, de middelste en de jongste
kinderen genoemd.
Æ Kruis op je uitwerkbijlage aan welke eigenschappen bij welke kinderen
horen.

Siz kaçıncı çocuksunuz?
İlk çocuk, lider ve agresif oluyor
ABD'li psikolog Kevin Leman, ailenin ilk, ortanca ya da son çocuğu olmanın insanın kişiliğini
etkilediğini ileri sürüyor.
İlk çocukların doğal olarak liderlik özelliklerine sahip olduğunu söyleyen psikolog, tek
çocukların da kendilerinden daha büyük kişilerle iyi anlaştığını ifade ediyor.
CBS'in haberine göre kardeşlerin doğum sırası, karakterlerinin gelişimi üzerinde doğrudan
etkili oluyor. Kardeşlerin en büyüğü olmak ya da tek çocuk olarak büyümek, farklı karakter
özellikleri geliştirmeye neden oluyor.
İlk göz ağrısı
Ailenin ilk çocuğu, dolayısıyla kardeşlerin en büyüğü olmak, kişinin liderlik vasfını geliştiriyor.
Amerikan başkanlarının yarısından fazlasının ilk çocuk olmaları bunun kanıtı. İlk çocuklar
ayrıca güvenilir, bilinçli ve mükemmelliyetçi kişiler olarak tanınıyor.
Sürprizlerden hoşlanmıyor ve biraz da agresif özellikler taşıyorlar. İlk çocuklar ailenin 'örnek
çocuğu' olarak da görüldüğü için, başkalarının onayını alma, kabul görme ihtiyacını fazlasıyla
hissediyorlar. İlk çocuklardan çok başarılı şirket yöneticileri çıkabilir.
Ortanca karmaşık
Ortanca çocuklar, kardeşler arasında en karmaşık özelliklere sahip olanlar. Ortanca çocuklar,
ağabey ya da ablalarından çok farklı. Bu kişiler, bütün ilgiyi ağabey ya da ablalarının
topladığını hissederken, küçük kardeşlerinin de bütün aile içi disiplin kurallarından
kurtulduğunu düşünüyor.
Bu da ortanca çocuğun daha az ilgi gördüğünü düşünmesine yol açıyor. Ortanca çocuklar
diğerlerine göre daha iyi sır tutabilen, düşünce ve duygularını açıkça paylaşamayan kişiler
olarak yetişiyor.
Ortancalar, ailede 'özel bir yerleri' olmadığını düşündükleri için arkadaşlığa daha çok önem
veriyor. İnsanların duygularını okumak ve onları uzlaştırmak konusunda yetenekli olan
ortancalar, olayın farklı yönlerini görebiliyor.
Bağımsız ve yaratıcı özellikleri dikkat çekiyor. İlk çocuklar şirket yöneticisi olacak özellikler
taşırken, ortanca çocuklar girişimci ruhuna sahip oluyor.
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Sonuncu şöhret düşkünü
Ailenin son çocukları, sosyal yönü baskın ve girişken bir kişilik taşıyor. Psikolog Kevin
Leman, en küçük kardeşlerin maddi açıdan en sorumsuz kişiler olduğunu belirterek, genelde
bunların tek amaçlarının eğlenmek olduğunu söylüyor.
İlgi çekmeye alışık olan ve bundan çok hoşlanan en küçük kardeşler şöhreti seviyor. Billy
Crystal, Goldie Hawn, Jim Carey ve Steve Martin gibi dünyaca ünlü yıldızlar, ailelerinin en
küçüğü olmalarıyla dikkat çekiyor.
En küçükler sevimli olmalarıyla tanınıyor.
Yaş farkı olursa
Uzmanlara göre bazı değişkenler, çocuklardaki bu özellikleri etkileyebiliyor.
Örneğin eğer ilk çocuk ile ikinci çocuk arasında yaş farkı büyükse, ikinci çocuk da ilk çocuğun
özelliklerini taşıyabiliyor.
Tek çocuk olmak
Psikolog Kevin Leman, ''İlk çocukların özelliklerini üçle çarpın, karşınıza tek çocuğun
özellikleri çıkar.'' diyor.
Tek çocuklar aşırı mükemmelliyetçi olmalarıyla tanınıyor.
Ayrıca kendilerinden yaşlı insanlarla daha kolay anlaşabiliyorlar.
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Tekst 8
Ayder Yaylası
Ayder Yaylası'na ulaşmak için Rize'den çıkıp
Artvin istikametine doğru devam ediyorsunuz,
Çayeli ilçesinden Sahil yolundan ayrılarak
Çamlıhemşin ilçesi yönüne dönerek, Fırtına Vadisi
boyunca güneye doğru yönelip tırmanmaya
başlıyorsunuz. Milli park statüsündeki Fırtına
Vadisi, Dünya'nın öncelikli korunması gereken
200 ekolojik bölgesinden birisi. Fırtına Deresi bir
zamanlar baraj yapımı ile gündeme 19 . Fakat
doğal yapının bozulmasına neden olacağı için
uzun bir yargı sürecinden sonra proje iptal edildi.
Dereyi solumuza alıp ağır ağır yolda ilerlerken,
yeşilin bin bir tonunu görünce bunun nedenini
anlamakta zorlanmayacaksınız.
Fırtına Vadisi'nin gerçekten muhteşem bir doğası
var. İnsanı kendinden 20 bir güzelliğe sahip.
Dar ve derin bir vadi içinde akan bir dere, her
yandan ona ulaşan küçük su kaynakları, bin bir
çeşit ağaç ve rengarenk çiçeklerden oluşan
manzara… Zaman zaman bu dere 21
kurulmuş kemer köprülere ve yamaçlardan dökülen küçük şelalelere rastlanıyor. Tepelerinde
ve yamaçlarında Karadeniz'e özgü değişik mimari tarzda evleri ve ilkel görünümlü teleferikleri
de unutmamak lazım.
Karadeniz kıyısıyla Ayder Yaylası arasındaki tek yerleşim yeri Çamlıhemşin. Çamlıhemşin
yolu gayet bakımlı. İlçe, ortasından akan derenin iki kenarındaki dik yamaçlara kurulmuş.
Ahşap ve eski evler ile karşılaştığımız kadınların rengarenk yöresel 22 hemen dikkatimizi
çekiyor. Çamlıhemşin - Rize arası toplam 69 km. Çamlıhemşin ile Ayder Yaylası arası 19 km.
Çamlıhemşin'den yola devam edince 20 dakika kadar sonra Ayder Yaylası'na ulaştık.
1.358 m. yükseklikteki Ayder Yaylası, Karadeniz 23 en meşhurlarından biridir. Bu yayla
Milli Park Sahası içinde olmakla birlikte Turizm Merkezi ve Belediye Mücavir Alan
kapsamındadır.
Yeni gelişmekte olan bir yerleşim birimidir. Bu yaylada küçük büyük yaklaşık 25 adet otel ve
pansiyon bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu aile işletmeciliği şeklinde çalışmaktadır. Alt yapı
hizmeti tamamlanmış olan yayla daha çok bir kasabayı hatırlatmaktadır. Ayder'in en bilinen
ve en meşhur görüntüsü yamaçtaki çimenlikler arasında yer alan ahşap ve eski evler.
Ayder'de bulunmak bile kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. İlk yapacağınız iş, çeşmeden
akan buz gibi sudan içmek olmalı. Yaylanın her tarafında mutlaka bir pınar ya da çeşmeye
rastlamak mümkün.
Doğayla bütünleşmiş yayla evleri, oteller ve pansiyonların yanısıra çadırları ve karavanları
olanlar için kamp yapma olanakları da var. Ayder'de beton bina yapmak yasak. Yapılacak
binaların mutlaka ahşap olma zorunluluğu var. Yayla, bölgenin diğer kesimlerine göre
kalabalık. Ağırlıklı olarak turistler var; dünyanın her yerinden gezmeye gelen
24 rastlayabiliyorsunuz.
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Ayder'in 'Şifa Yaylası' olarak tanımlanmasını sağlayan özellikleri havası, suyu, kaplıcası ve
balıdır.
Ayder Yaylası'nın havasının astım hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Kaplıca suları egzama ve
sedef, ergenlik sivilceleri gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Ayder
Yaylası'nda, orman gülünden (Rhodedendron) elde edilen bal; turistik eşya satan küçüklü
büyüklü dükkan ve tezgahlar dikkat çekiyor. Bal satıcıları bunu şifalı bal olarak sunuyorlar.
Ayder balının en önemli özelliği tamamen doğal olması. Ayder balını elde etmek için yöre
halkı, tahta kovanları iplerle yüksek çam ağaçlarının tepesine çekiyor ve orada bırakıyorlar.
Kafkas orman güllerinden 25 alan arılar da aldıkları bu polenlerle meşhur Ayder balını
yapıyorlar. Görüştüğümüz arıcılara göre bu balı ilk bakışta diğer ballardan ayıran özelliği
rengi. Klasik bal renginden daha açık, fakat berrak değil. Mum gibi bulanık bir rengi var. Bu
balın balmumu, ağızda hemen eriyecek kadar yumuşak.
Ayder Yaylası yerleşim alanı yakınında günübirlik kullanıma yönelik 26 sunan
düzenlenmiş saha mevcuttur. Milli park ayrıca doğa yürüyüşüne uygun topografyası ile
dağcılık faaliyetlerine olanak sağlamaktadır. Ayder'e gelenlerin pek çoğu yürüyüş yapmak
için geliyor. Başta Fırtına Deresi ve Hemşin Deresi olmak üzere; bitki çeşitliliği ve zenginliği
ile fauna çeşitliliğinin yoğunlaştığı bütün vadiler görülmeye değer niteliktedir. Ağaçların
yüksekliği 30-40 metreye ulaşmaktadır. Dağ çayırları arasında çok sayıda kır çiçekleri ve
frambuazlar bulunmaktadır.
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

19
A
B
C
D

bakmıştı
gelmişti
sorulmuştu
yönlenmişti

A
B
C
D

bıktıracak
geçirecek
koparacak
soğutacak

A
B
C
D

ayağına
kıyısına
üzerine
yakınına

A
B
C
D

kıyafetleri
şiveleri
tavırları
yaşantıları

20

21

22
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A
B
C
D

ağaçlarının
derelerinin
mağaralarının
yaylalarının

A
B
C
D

bitkiye
insana
kurda
kuşa

A
B
C
D

koku
polen
renk
yaprak

A
B
C
D

bakım
beceri
görünüm
hizmet

24

25

26
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Tekst 9

Antarktika'da bir milyon yıllık buz bulundu
Antarktika'da sondaj çalışmaları yapan Japon
araştırmacılar, bir milyon yıllık buz parçası buldular.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nda çalışan Yuji
Umezaki, buz örneğinin üç bin yirmisekiz metre
derinlikten çıkarıldığını söyledi.
Umezaki, buz parçası üzerindeki yaş
incelemesinin baharda Japonya'da yapılacağını,
ancak buzun bulunduğu derinlik ve diğer
faktörlerden bunun bir milyon yıllık olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Buz örneğinin iklim değişikliği konusunda önemli bilgiler ihtiva edebileceğini belirten
Umezaki, buzun içindeki hava boşluklarında o dönemlerden kalma hava örneklerinin
bulunduğunu söyledi.
Umezaki, buzun Japonya'ya nisan ayında araştırma gemisiyle getirileceğini söyledi.
Antarktika'da şimdiye kadar bulunan en eski buz kütlesi sekizyüz bin yıllıktı.

1p

27

Wat voor iemand is Yuji Umezaki?
een historicus
een journalist
een ontdekkingsreiziger
een rijksambtenaar

A
B
C
D
1p

28

Welke van onderstaande beweringen over het gevonden stuk ijs is juist?
A Het is het alleroudste stuk ijs dat gevonden is.
B Het is het op één na oudste stuk ijs dat gevonden is.
C Het is het op twee na oudste stuk ijs dat gevonden is.

1p

29

Waaruit leidt men onder andere de ouderdom van het gevonden stuk ijs af?
A uit de diepte waarop het gevonden is
B uit de dikte van het stuk ijs
C uit de mate van doorzichtigheid van het stuk ijs

1p

30

Wat wordt onderzocht aan de hand van de luchtbellen in het gevonden stuk ijs?
Hoe diep het ijs onder de Zuidpool is.
Hoe het klimaat er op de Zuidpool vroeger uit zag.
Hoe oud de Zuidpool is.

A
B
C
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Tekst 10

Heba çamaşır makinesi
Samsung'un ürettiği yeni çamaşır makinesi Heba, normal
yıkama özelliğinin yanısıra susuz, deterjansız çamaşır
yıkıyor ve kıyafetlerdeki tozu ve kokuyu otuz dakika
içinde sadece sıcak hava kullanarak gideriyor.
Heba, yeni seramik rezistans teknolojisi ile diğer
makinelere oranla sudaki kirecin makineye verdiği zararı
da en aza indiriyor. Böylece hem makinenin kullanım
ömrünü on yıla kadar uzatıyor hem de yüzde üç, dört
daha az enerji tüketimine imkan veriyor.
Heba'nın sahip olduğu bir diğer yeni özellik de 'elmas
kazan'. Bu kazan sudaki minerallerin yüzeye sürtünmesini yüzde seksen azaltarak
kıyafetlerin yıpranmasını engelliyor.
Samsung, dokunmatik ekrana sahip olan makinesi ile pazardaki yerini güçlendirecek.

KB-0101-a-10-1-o
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31

Waarmee kan de Heba wasmachine ook wassen, behalve met water?
A met hete lucht
B met spray
C met straling
D met wastabletten

1p

32

Hoe snel kan de Heba de was doen?
A in 10 minuten
B in 30 minuten
C in 60 minuten
D in 80 minuten

1p

33

Waardoor gaat de Heba veel langer mee dan vroeger?
door de geringe kalkaanslag
door de nieuwe wastrommel
door het lagere energieverbruik
door het touch screen

A
B
C
D
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Tekst 11
1p

34

Vanaf welke leeftijd is het aandeel van de mannelijke bevolking kleiner dan het
aandeel van de vrouwelijke bevolking?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
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Kadınlar fark atıyor
İstatistiklere göre kadınlar ömürde erkeklere fark attı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 2005 yılı nüfus
kütüklerine kayıtlı nüfusun yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı
verilerine göre, 73 milyon 429 bin 426 kişiden 36 milyon 670 bin
736'sı erkek, 36 milyon 758 bin 690'ı ise kadın. Nüfusun 95 ve
üstü yaşa sahip grubunda da 69 bin 863'ü erkek, 177 bin 440'ı da
kadın olmak üzere toplam 247 bin 303 kişi bulunuyor.
Erkek nüfus azalıyor
İstatistiksel verilerde sıfır ile kırkdokuz yaş arasında erkek nüfusun kadınlardan daha
fazla olduğu görülürken, elli yaşından sonra erkek nüfusun kadınlara göre azaldığı dikkat
çekiyor.
Yaş Grubu
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 ve üstü
TOPLAM

KB-0101-a-10-1-o

Erkek Nüfus
3.025.904
3.504.613
3.384.755
3.367.374
3.450.191
3.379.356
3.029.285
2.546.488
2.540.468
2.034.348
1.720.600
1.332.456
995.893
789.287
688.556
428.678
219.725
85.804
77.092
69.863
36.670.736

Kadın Nüfus
2.847.001
3.326.528
3.211.767
3.200.101
3.321.419
3.263.098
2.991.682
2.436.217
2.494.437
1.977.675
1.754.398
1.445.065
1.097.963
943.985
813.354
674.389
407.682
196.830
177.659
177.440
36.758.690

21

Toplam
5.872.905
6.831.141
6.596.522
6.567.475
6.771.610
6.642.454
6.020.967
4.982.705
5.034.905
4.012.023
3.474.998
2.777.521
2.093.856
1.733.272
1.501.910
1.103.067
627.407
282.634
254.751
247.303
73.429.426
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Tekst 12
1p

35

Je wilt een week naar een viersterren hotel in de wijk Taksim in Istanbul.
Æ Is er zo'n hotel? Zo ja, schrijf de naam van het hotel op in je uitwerkbijlage.

KB-0101-a-10-1-o

22

lees verder ►►►

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

Pagina: 339

İSTANBUL'UN EN SEÇKİN OTELLERİ
BEŞ YILDIZLI OTELLER
Four Season Oteli İstanbul – Sultanahmet
Topkapı Sarayı'na ve Sultanahmet Camii'ne birkaç adım uzaklıkta olan ve bu büyülü
şehrin göbeğinde, yüz yıllık neoklasik tarzdaki bir hapishaneden yaratılmış otelde toplam
65 oda ve suit, bir de geniş avlu bulunmaktadır. Kişisel hizmet ve rahatlık atmosferinin
İstanbul'da görülmemiş biçimde doruğa çıktığı yer.
Tek Kişilik Oda 300 € - Çift Kişilik Oda 350 €
The Marmara Otel İstanbul – Taksim
The Marmara Otel'de kalan misafirler, süper lüks bir konaklama tecrübe edecekler.
The Marmara Otel'in konuk tatmini ve üstün hizmet standartlarına bağlılığı, odaların
düzeni ve görünümündeki her detaya gösterilen dikkatte kendini belli etmektedir. Her
odada kablolu televizyondan direkt aramalı telefona, saç kurutma makinesinden güvenlik
kasasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi ve özenle yerleştirilmiş olanaklar mevcuttur.
Tek Kişilik Oda 150 € - Çift Kişilik Oda 180 €
DÖRT YILDIZLI OTELLER
Antik Otel İstanbul – Beyazıt
Antik Otel, orijinal yapısı korunan bir sarnıcın üstüne yapılandırıldı. 1500 yıldır yeraltında
kalmış olan bu tarihi eser kalıntıları Antik Cisterna ismiyle farklı özel davetlere,
etkinliklere, fotoğraf, resim ve heykel sergilerine ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda
bu kalıntılar, Antik Otel'e tarihi geleceğe taşımak adına da büyük bir sorumluluk yüklemiş
oldu.
Tek Kişilik Oda 55 € - Çift Kişilik Oda 70 €
Elite Otel İstanbul – Taksim
Elite Otel, özgün mimarisi, günümüz dekorasyon anlayışı, konukların konfor ve
rahatlıkları çağın teknolojik yenilikleriyle tasarlanıp yaratılan suit ve odalar.
Tek Kişilik Oda 90 € - Çift Kişilik Oda 100 €
ÜÇ YILDIZLI OTELLER
And Otel İstanbul – Sultanahmet
And Otel, eski bir İstanbul apartmanı. Üç yıldızlı bir otelin tüm konforuna sahip. Rahat
odaları ve manzaralı terası ile misafirlerine İstanbul'da keyifli bir konaklama imkanı
sunuyor.
Tek Kişilik Oda 45 € - Çift Kişilik Oda 55 €
Golden Age 2 Otel İstanbul – Taksim
Golden Age 2 Otel, Atatürk Havalimanı'na 20 km uzaklıktadır. Toplam 64 oda ve 120
yatak kapasitesine sahiptir. Golden Age 2 Otel bünyesinde bulunan 2 toplantı odası ve
tüm ekipmanları ile misafirlerin hizmetine sunulmuştur.
Tek Kişilik Oda 53 € - Çift Kişilik Oda 63 €
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 13

Patates suyu meşrubat oldu
Kütahyalı işletmeci, bir ilke imza atarak, patatesi de
içecekler arasına kattı.
'Roma Dondurma İşletmesi' sahiplerinden Ahmet
Vuran, patatesin de suyunu çıkartıp, içecek olarak
müşterilerin hizmetine sunduklarını söyledi. Kış
aylarında portakal, limon, nar suyu gibi içeceklere
yoğun talebin olduğunu belirten Ahmet Vuran,
"Patates suyunun sindirim hastalıklarına iyi geldiğini
duydum. Ben de patatesin suyunu çıkartarak içecek olarak müşterilerimin hizmetine
sunmaya başladım. İçenler tadından memnun kaldıkları gibi, bazı rahatsızlıklarına da iyi
geldiğini söylediler. Buraya her gün patates suyu içmek için özel müşterilerimiz geliyor."
dedi.
Vuran, Türkiye'de patatesi içecekler arasına kendisinin kattığını belirtti. Ahmet Vuran
patates suyundan başka havuç ve turp suyunu da müşterilerine sunduklarını belirterek,
"Özel bir karışım olarak 'atom' adını verdiğimiz bir kokteyli de müşterilerimize
sunmaktayız. Suyunu sıktığımız bu sebzeler, özellikle başta grip olmak üzere, kış
hastalıklarına iyi gelmekte ve dayanıklılığı artırmaktadır. Ayrıca sindirim rahatsızlıklarına
ve diğer bazı hastalıklara iyi geldiğini de müşterilerimiz bize aktarıyor." diye konuştu.
Vuran, bir su bardağı patates suyunu 1.5 TL'den satışa sunduğunu sözlerine ekledi.

1p

36

Wanneer wordt het aardappelsap vooral gedronken?
in de lente
in de zomer
in de herfst
in de winter

A
B
C
D
1p

37

Wat vonden de mensen van het aardappelsap?
bitter
lekker
vies
zuur

A
B
C
D
1p

38

Wat is 'atom'?
Het is een soort mix van
A alcoholische dranken.
B groentesappen.
C verschillende kruiden.
D vruchtensappen.

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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Turks CSE KB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

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
1

A

B

C

D

2
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Tekst 2
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Tekst 3
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Tekst 4
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Tekst 5
12

A

B

C

D

13

............................................................................................................................

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

C

D

Tekst 6
16

A

B

17

juist
1
2
3
4

onjuist

Hoe beter het linkeroor, hoe hoger de wiskundige
intelligentie.
Hoe beter het rechteroor, hoe hoger de wiskundige
intelligentie.
Linkshandige kinderen zijn beter in wiskunde dan
rechtshandige kinderen.
Rechtshandige kinderen zijn beter in wiskunde dan
linkshandige kinderen.

Tekst 7
18

oudste
kinderen
1
2
3
4
5
6
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middelste
kinderen

jongste
kinderen

goede bemiddelaars tussen mensen
houden van roem en aandacht
leiderschap
onafhankelijk
perfectionist
lief
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Tekst 8
19

A

B

C

D
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Tekst 9
27
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Tekst 10
31
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Tekst 11
34

............................................................................................................................
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Tekst 12
35

............................................................................................................................

Tekst 13
36

A

B

C

D
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Examen VMBO-KB

2009
tijdvak 1
vrijdag 29 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 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 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 weten hoeveel getallen iemand achter elkaar kan onthouden.
Hoeveel getallen kan de nieuwe wereldrecordhouder onthouden?
A 68
B 72
C 76
D 82

Hafızada yeni dünya rekoru
Mithat DOĞAN DHA
Norveçli bir genç, rastgele dizilmiş 72 rakamı sadece 1 dakika içinde
ezberleyerek yeni dünya rekoruna imza attı. 82 doğumlu Oddbjörn By'nın, asıl
hedefi 76 rakamdı. Oddbjörn By, Dünya Hafıza Şampiyonu Alman Gunther
Karsten'in 68 rakamla elinde tuttuğu dünya rekorunu 4 sayı daha geliştirdi.
Bergens Tidende gazetesine göre, iyi bir hafızayla doğmadığını ancak
hafızada önemli olan şeyin teknik olduğunu söyleyen Oddbjörn By, dünya
rekoruna hazırlık için çeşitli egzersizlerle hafızasını forma sokup, zihnini
geliştirdiğini söyledi.
İyi bir hafızaya sahip olma tekniklerini içeren yeni kitabı 'Memo'nun Norveç'te
en fazla satılan kitaplar arasında olduğu belirtilen hafıza kralı, kırdığı bu dünya
rekorundan sonra "Bir süre dinleneceğim" dedi.
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Tekst 2
1p

2

Je wilt op dieet. Je wilt daarbij vooral fruit eten dat je een vol gevoel in de maag
geeft.
Æ Noem twee soorten fruit die je volgens de tekst een vol gevoel in de maag
geven. Schrijf deze op in je uitwerkbijlage.

Acıktırmayan yiyecekler
Haftalık Seda dergisi, diyet yapan kişi sayısının arttığı şu
günlerde "tok tutan" besinlerin bir listesini yaptı. İşte
açlık hissettirmeyen yiyecekler:
Yoğurt: Yoğurt yediğinizde hem açlık hissetmeyecek, hem
de fazla kalori almamış olacaksınız.
Çilek: Canınız çok fazla tatlı istediğinde küçük bir kap dolusu
çilek yiyebilirsiniz. Çileklerin üzerine bir tatlı kaşığı pudra şekeri de dökerseniz, tatlı
isteğinizi de bastırmış olursunuz.
Elma: Her diyette mutlaka ara öğün olarak tavsiye edilen elmanın, ayrıca kalorisi de az.
Sebze çorbası: Atıştırması zor da olsa az kalorili!
Yumurta: Çok pişmiş yumurta hem lezzetli hem de uzun süre açlık hissettirmiyor.
Yulaf ezmesi: Süt kalori bakımından tehlikeli olduğu için suyla yemeniz daha yararlı
olacaktır.
Turp: C vitamini açısından zengin, PH değeri yüksek, kalorisi az ve kanser riskini
azaltıcı yiyeceklerden.
Karpuz: İki dilim karpuz sadece 80 kaloridir ve günlük alınması gereken C vitamini
ihtiyacının yüzde 25'ini karşılar.
Avokado: B6 vitamini içeriyor, kansere karşı da koruyucu etkiye sahip.
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Tekst 3
1p

3

Je koopt je kleding bij voorkeur in een outlet zaak. De meeste daarvan bevinden
zich in İstanbul en omgeving. Nu wil je weten of er ook een outlet zaak in de
buurt van Aydın is.
Æ Is die er? Zo ja, schrijf de naam van de zaak op in je uitwerkbijlage.
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Türkiye'nin outlet rehberi
Yeni sezonda her şey sana çok pahalı geliyorsa, neden mağazaların outlet'lerini
denemiyorsun? İşte sana Türkiye'nin en gözde outlet mağazaları...
ADIDAS
− Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 55 Güneşli-İstanbul
Tel: (0 212) 657 08 03
− İstanbul Devlet Yolu İnönü Mah. 415/G Ergazi-Ankara
BEYMEN
− Büyükdere Caddesi, Çarşı Mağazaları, Smart bölümü Maslak-İstanbul
Tel: (0 212) 286 27 24
− Yenibosna Köyaltı Mevkii, Değirmenbahçe Caddesi, Yenibosna-İstanbul
Tel: (0 212) 451 18 30
− Eski Gölcük Yolu, Bayraktar Outlet Center, B:3 Blok, İzmit Tel: (0 262) 335 34 00
DERİMOD
− Demirhane Caddesi, No: 14 Zeytinburnu-İstanbul Tel: (0 212) 547 16
− Büyükdere Caddesi, No: 59 Kat:2 Maslak-İstanbul
− Feyzullah Mahallesi, Siteler Sokak, 25/1 Maltepe-İstanbul
LEVI'S
− E5 Karayolu üstü, Marmaracık Köyü mevkii, Çorlu Tel: (0 282) 686 25 90
− Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, Ross, İzmit Tel: (0 262) 335 34 41
− Bostancı Kavşağı, Kartal Sokak, No: 5, İçerenköy-İstanbul Tel: (0 216) 573 02 69
MAVİ GİYİM
− Bahariye Caddesi, Harunoğlu Pasajı, No: 7/15-16 Bahariye-İstanbul
Tel: (0 216) 346 98 11
− İstasyon Caddesi, No: 37 Bakırköy-İstanbul Tel: (0 212) 572 24 17
− Yalıboyu Mevkii, Veliköy-Tekirdağ Tel: (0 282) 747 62 93
− Söke Milas Karayolu, Söke Opet Benzin İstasyonu'na 5 km, Söke-Aydın
Tel: (0 256) 521 22 32
MUDO
− Ortaklar Caddesi, Bahçeler Sokak, No: 10, Mecidiyeköy-İstanbul
Tel: (0 212) 274 29 72
− Asım Gündüz Caddesi, 29/17, Kadıköy-İstanbul Tel: (0 212) 216 337 28 76
NIKE
− Sanayi Mahallesi, Sultanselim Caddesi, No:3 4. Levent-İstanbul
Tel: (0 212) 268 69 20
− Vepa Sport Outlet, İkitelli Küçük Organize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Cad.
No: 108, İkitelli-İstanbul
REEBOK
− Sefa Sirmen Bulvarı Üzeri, Outlet Center Alışveriş Merkezi B-210 İzmit
Tel: (0 262) 335 35 70
VAKKO
− Akmer İş Merkezi, Sultanhamam-İstanbul Tel: (0 212) 522 89 41
− Londra Asfaltı, Çırpıcı Çayırı, Merter-İstanbul Tel: (0 212) 481 63 50
− Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, B-101 İzmit Tel: (0 262) 335 35 61
− Plevne Bulvarı, Alsancak-İzmir Tel: (0 232) 422 13 43
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Tekst 4
"Derin uyku "
MELİS ALPHAN - malphan@milliyet.com.tr
1 Son yıllarda uykuya dair araştırmalar aldı başını gidiyor.
İnsanların eskiye göre daha az uyuduğu ancak uyku
kalitesinin arttığı iddia ediliyor; az uyuyup çok uyumuş hissi veren ilaçlar üzerinde çalışılıyor.
Bir yandan da uyuyamadığından şikayet eden insanların sayısı giderek artıyor. Amerikan
Hastanesi Uyku Laboratuvarı psikoloğu Orhan Öztürk uyku şikayetlerini ve uykuya dair yanlış
inanışları anlattı.
2 İnsanlar ne tür şikayetlerle uyku laboratuvarına geliyor?
En sık rastlanan şikayet uyuyamama. ABD'de bu oran yüzde 35.
3 Son yıllarda uyuyamama hastalığı görülen kişi sayısında artış var mı?
Bir artış eğilimi var. Bunun esas nedenlerinden biri de insanların yeterli uykuyu uyumaması.
Özellikle Sanayi Devrimi'nde elektrik ampulü icat edildikten sonra insanların iş yaşamıyla
gündüz yaşamı iç içe geçti. Ancak 1910'da yapılan bir anketin sonuçlarına göre insanlar
ortalama 9 veya 9,5 saat uyuyorlarmış. Şu anda ortalama 7,5 saat uyuyoruz. Oysa uyku
ihtiyacımız azalmadı.
4 Kaç saat uyumamız gerekiyor?
Orhan Öztürk'e göre gerekli olan uykunun süresi, ertesi sabah kalktığınızda kendinizi dinç,
zinde, mutlu, ayık hissettiğiniz uykudur. Kişiye göre değişir.
5 Uyuyamama psikolojik bir durum mu?
Psikolojik boyutları fazla. Hastaların kafalarında uyku sağlığına ilişkin yanlış inanışlar varsa
değiştirmeye çalışıyoruz. Herkesin sekiz saat uyuması gerekir gibi klişeler mesela. Bazı
insanlar ondört, bazıları dört saat uyur. Ne kadar derin ve düzenli uyuduğumuz uykunun
kaliteli olmasını sağlar. Tıbbi nedenlerle de uyku şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Ancak
genellikle stresle başlıyor. Bir hayat olayı bedende aşırı uyarılmışlık belirtilerini tetikliyor.
Aşırı uyarılmışlık hali insanın uykusunu kaçırıyor. Bu birkaç gün devam ederse kişi bu kez
gece yatağa yatıp uyuyamayacağına koşullanıyor. Bu insanlar kendi yataklarından başka
yerlerde yattıklarında daha rahat ediyorlar.
6 Yatağın cinsi uykuda nasıl bir rol oynar?
Olabildiğince büyük olması lazım. Yatakta hareket serbestliği açısından tek kişiyseniz
"double", iki kişi yatıyorsanız "king size" yatak tavsiye ediyoruz. Viscolex türü yataklarda
yatmak çok rahat çünkü yanınızdaki kişinin hareketlerinden daha az etkileniyorsunuz.
Bunlar, vücudun şeklini alan yataklar.
7 İyi bir uyku için nelere dikkat etmeli?
Yatak sadece uyku için kullanılmalı. Yatmadan önce yemek yemek, ders çalışmak, televizyon
seyretmek, müzik dinlemek çok sakıncalı. Yatağa ne boş ne de tok karınla girin. Yatmadan
önce yarım bardak süt faydalı olur. Gün içerisinde egzersiz yapmak uyku dostudur.
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Öğleden sonra çay, kahve ve enerji içecekleri gibi uykuyu olumsuz yönde etkileyen şeyler
içilmemeli. Alkol uykunun kalitesini çok bozar. Çoğu uyku ilacı uzun vadede zarar getirir.
Hem bağımlılık yaratır hem de uykuyu negatif yönde etkiler. Yatakta fazla uyanık vakit
geçirmemek lazım. Uykunuz kaçtıysa tekrar gelene dek başka bir odaya geçmenizde fayda
var. Odanın serin, iyi havalandırılmış, karanlık ve sessiz olması lazım.Yatmadan önce şiddet
içeren filmler izlenmemeli.

1p

4

1p

5

Wat is de functie van Orhan Öztürk (alinea 1)?
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
Hoe lang heeft men gemiddeld per dag slaap nodig volgens Orhan Öztürk?
Dat hangt van het seizoen af.
Dat verschilt per persoon.
negen en een half uur
zeven en een half uur

A
B
C
D
2p

6

1p

7

Welke van de onderstaande beweringen over slapeloosheid zijn volgens de
tekst juist en welke zijn onjuist (alinea 5)?
Omcirkel in je uitwerkbijlage welke beweringen 'juist' en welke 'onjuist' zijn.
1 Slapeloosheid komt door medische klachten.
2 Slapeloosheid komt door ouderdom.
3 Slapeloosheid komt door spanning.
4 Slapeloosheid komt door vermoeidheid.
Wat voor soort bed wordt er voor een goede nachtrust aanbevolen?
een breed bed
een hard bed
een hoog bed
een zacht bed

A
B
C
D
1p

8

Wat adviseert men voor een goede nachtrust volgens de tekst?
A melk drinken
B schaapjes tellen
C televisie kijken
D thee drinken
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Tekst 5

Batıl inançlar
Doğu kültüründeki batıl inanışların yanı sıra Avrupalılar da birçok ilginç inanca sahip.
İşte Avrupa'dan bir kaç batıl inanç:
13 rakamı: Avrupa'da yaşayan toplumların en büyük batıl inancını 13 rakamı oluşturuyor.
Avrupa'da uğursuzluk olarak kabul edilen 13 rakamı, kötülüklerin habercisi ve kötü bir
olaya işaret eden sembol olarak görülüyor.
Pirinç: Bazı Avrupalı ülkelerde, refahı simgeleyen pirinç, yeni evlilerin üzerine atılır.
At nalı: At nalı dünyanın en tanınmış uğurudur. İngiliz atasözüne göre fırtınaya, şimşek
çakmasına, yangına, nazara ve büyüye karşı ilaç gibidir. At nalının uğur getirmesi için
satın alınmaması, bir yerde bulunması gerektiğine inanılır.
Mantar tıpa: Avrupalı birçok toplumda şampanya patlatılırken, mantar tıpanın isabet
ettiği bekar kişinin kısa zamanda evleneceğine inanılır.
Ayakkabı: Sabahları ayakkabıyı ters giymek, bütün günün kötü geçeceğine işarettir.
Baykuş: Gece baykuş sesi duymak, kötüye işarettir. Ses sol taraftan geliyorsa, daha
kötü bir şey olacağının habercisidir. Baykuşun çatıda dolaşarak ötmesi, o evden cenaze
çıkacağı anlamına geliyor.
Yonca: 4 yapraklı yonca zor bulunduğu için tüm toplumlarda uğurlu sayılır. Hıristiyan
aleminde kutsal bir yaprak olarak anılır. Kurutup defter arasında saklamak ömür boyu
şans getirir. İrlandalılara göre vatanı kem gözlerden korur.
Gökkuşağı: Gökkuşağına bakmak Avrupalılara göre insanın içini rahatlattığı gibi
kötülüklerden de korur. Ancak gökkuşağını elle işaret etmek uğursuzluk sayılır.
Kara kedi: Cadı ve şeytanı simgeleyen kara kedi, Ortaçağ'ın en uğursuz batıl inancı
sayılırdı. Kara kedi önünüzden geçerse tam 7 yıl bir uğursuzluk süreci başlar. İtalyanlar
tüm uğursuzlukların kara kediden geldiğine inanır.
Eşek: Eşeğin, özellikle Güney İtalya'da mafyaya karşı bir koruyucu olduğuna inanılıyor.
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Welk onderwerp van bijgeloof voorspelt volgens de tekst een huwelijk op korte
termijn?
A een champagnekurk
B een klavertje vier
C een regenboog
D rijst

1p

9

1p

10

Schrijf in je uitwerkbijlage op wat volgens de tekst behalve een hoefijzer ook
geluk brengt.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

11

Schrijf in je uitwerkbijlage op wat er volgens de tekst gebeurt als je je schoenen
verkeerd om aantrekt.

1p

12

Welk dier beschermt je volgens de tekst tegen de maffia?
A een ezel
B een kat
C een paard
D een uil
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Tekst 6

Ünlü İngiliz gazetesinden İstanbul Modern'e övgü
1 İngiliz Financial Times gazetesi, "İstanbul
Modern" hakkında yayımladığı bir makalede müzeye
övgüler yağdırdı. Sarah Woodward'un kaleme aldığı
"Bugünün Türkiyesi'nin Estetik Zaferi" başlıklı yazıda,
sanat müzesinin İstanbul'un nasıl geliştiğini ortaya
koyduğu vurgulandı. Ayrıca tarihi eserlerden tatmin
olan turistler için yeni fırsatlar yaratıldığı belirtildi.
2 İstanbul Modern'in Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın
çağdaş bir müze kurmak için on yedi yıl önce harekete geçtiği belirtilen yazıda, Başbakan
Tayyip Erdoğan'ın AB ile müzakereler başlamadan birkaç gün önce müzeyi açtığına
dikkat çekildi.
3 Gazeteci ile konuşan İstanbul Modern'in görevlisi Roza Martinez, Boğaz'da 8 bin
metrekarelik alan üzerine kurulu yeni müzenin yer olarak benzerlerinden üstün olduğunu
belirtiyor. Martinez, "İstanbul Modern, örneğin Tate Modern'den daha iyi manzaraya
sahip" diyor. Martinez, İstanbul'a gelen turistlerin tarihi Topkapı Sarayı'nı gördükten
sonra, İstanbul Modern'e uğradıklarında, ferahlatıcı bir değişiklik yaşayacaklarını
vurguluyor. "Eski ile yeninin karışımını bu göz kamaştırıcı kentten başka hiçbir yerde
bulamazlar." diyor Martinez.
4 İstanbul Modern'in bu yıl eylül ayında açacağı ve şimdiden konuşulacak sergi
diye bahsedilen "Venedik-İstanbul Sergisi" ile Avrupa'ya damgasını vuracağını belirten
Martinez, böylece Venedik Bienali'nin bir kesiminin 110 yıllık tarihinde ilk kez İtalya
sınırları dışına taşacağını sözlerine ekledi.
5 Gazetenin sorularını yanıtlayan İstanbul Modern'in Başkanı Oya Eczacıbaşı,
İstanbul'da çağdaş bir müze kurmak için on yedi yıl süreyle "Eczacıbaşı Vakfı" ile sıkı bir
biçimde çalıştıklarını söyledi.
6 Belge fotoğrafının en önemli temsilcilerinden Avusturyalı Othmar Pferschy'nin (18981984) 170 fotoğrafından oluşan sergi, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi'nde açıldı. 14
Mayıs 2006 tarihine kadar açık kalacak sergide yer alan fotoğraflar, Pferschy'nin kızı
Astrid von Schell'in geçen yıl İstanbul Modern'in Fotoğraf Arşivi'ne bağışladığı orijinal
negatiflerinden basıldı. "Cumhuriyetin Işığında: Othmar Pferschy Fotoğrafları" sergisinin
tanıtımına Fortis Bankası Başkanı Tayfun Bayazıt, İstanbul Modern Başkanı Oya
Eczacıbaşı ve Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan ile birçok davetli katıldı.
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13

Wat is de titel van het artikel van de Engelse journaliste Sarah Woodward?
A Bugünün Türkiyesi'nin Estetik Zaferi
B Eczacıbaşı Vakfı
C Tate Modern

14

Er wordt een oud gebouw en een nieuw gebouw met elkaar vergeleken
(alinea 3).
Æ Schrijf de naam van het oude gebouw op in je uitwerkbijlage.

1p

15

Wat is de naam van de tentoonstelling die bedoeld wordt met 'konuşulacak
sergi'?
A Cumhuriyetin Işığında: Othmar Pferschy Fotoğrafları
B İstanbul Modern
C Venedik-İstanbul Sergisi

1p

16

1p

1p

Wie is de voorzitter van 'İstanbul Modern'?
Doğan Hızlan
Oya Eczacıbaşı
Roza Martinez
Tayfun Bayazıt

A
B
C
D
1p

17

Schrijf in je uitwerkbijlage op hoeveel jaar men erover gedaan heeft om 'İstanbul
Modern' te realiseren.
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Tekst 7
Dünyanın bütün kadınları Mango giyene kadar erkek kıyafeti
yapmayacağız
Evrim SÜMER esumer@hurriyet.com.tr
Kadın hazır giyim markası Mango'nun İspanyol
markası olduğunu herkes biliyor. Peki kurucularının
Türk olduğunu kaç kişi biliyor? 1968'lerde Türkiye'den
çocuk yaştayken aileleriyle birlikte İspanya'ya göç
ederek giden İshak ve Nahum Andıç kardeşler kurdu
Mango'yu. Bugün şirketin başkan yardımcısı ve
genişlemeden sorumlu kişisi olan İsak Halfon'un ailesi
de Türkiye'den gitme. İsak Halfon (55) geçtiğimiz hafta Mango'nun yeni
İstanbul'daydı. Bize Mango'yu ve bu seneyi anlattı:

18

tanıtımı için

"Öncesinde tüm İspanya'ya toptan satış yapıyorduk. Toptan satışlarımızın yanında
perakende satış için birçok markayı 19 kot dükkanlarımız vardı. Daha sonra tek bir
marka, bir sürü markadan iyidir dendi ve Mango kuruldu. İspanya ve İtalya modasına bir
alternatif olsun istedik. İlk mağazamız Barcelona'nın Champs Elyssee'sinde açıldı. Bugün
hala durur. Yurtdışındaki ilk mağazamız 1992'de Portekiz' de açıldı. Önce komşu ülkelerden
başlamak istedik, kontrolü kaybetmeyelim diye. Türkiye'ye 1997'de geldik. Burada köklerimiz
olduğu için Türk 20 çok iyi tanıyoruz. Hepimizin burada akrabaları var. Ben iki ayda bir
gelip gidiyorum mesela. Büyümek için her türlü kaynak zaten elimizin altında. Türkiye'deki
imalatımızı da artırdık. Seneye tüm 21 yüzde 20'si Türkiye'de olacak.
Her pazarın kendi kimliği var ama koleksiyonlarımız bütün dünyada aynı. Sadece birkaç ülke
için ek koleksiyonlar üretiyoruz. Ortadoğu için uzun kollu üstler ve uzun etekler yapıyoruz
mesela. Moda deyince Japon kadınların 22 ne kadar düşkün olduğu bilinen bir şey. Onlar
için daha ekstrem ek koleksiyonlar hazırlıyoruz. Ve tabii her şeyi çok daha küçük yapmak
durumundayız!
Henüz dünyanın bütün kadınlarını giydirmedik. Şu an sadece yüzde 10'a ulaşmış
durumdayız. 23 modasında alacak bu kadar yol varken neden erkeğe ve çocuğa girelim
ki? Birçok ülkede daha yeni yeni başlıyoruz. Kadın modasında iddialı, diğer alanlarda
mütevaziyiz.
Biz Türk kökenli İspanyollarız. Türkiye'de doğduk, İspanya'da büyüdük. Köklerimizle gurur
duyuyoruz ama şu an dünya vatandaşıyız demek daha doğru sanırım. Birçok önemli
pozisyonda Türkler çalışıyor. Tahmin edilenden daha fazla hem de. Avustralya'daki mağaza
açılımının başında bile 24 bir ekip var. İstediğimizde aramızda Türkçe konuşuyoruz. Ama
tasarım ekibimizde henüz bir Türk yok. Sadece benim ekibimde 16 farklı dil konuşuluyor.
Tasarımcılarımız da birçok ülkeden. Yeni bir 25 aradığımızda, büyük moda eğitim
okullarının mezunlarını tercih ediyoruz."
Mango, İstanbul'da üç yeni mağaza açacak. Bunların biri de Beyoğlu'nda. Mango'nun
halihazırda 92 ülkede 924 mağazası var.
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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

18
A
B
C
D

kitap
sezon
site
yönetim

A
B
C
D

çizen
deneyen
kullanan
satan

A
B
C

çarşısını
dükkanını
pazarını

A
B
C
D

imalatın
kumaşların
müşterilerin
satışın

A
B
C
D
E

bakımlarına
boğazına
modaya
saçlarına
sanata

A
B
C
D

bebek
çocuk
erkek
kadın

A
B
C

Avustralyalı
İspanyol
Türk

A
B
C
D

piyasa
renk
verimlilik
yetenek

19

20

21

22

23

24

25
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Tekst 8

"Misafirliğe gelen" küçük çizer

İLKE GÜRSOY
1
Cem Dinlenmiş 1985 yılında İstanbul'un Kadıköy semtinde, civarın en bilinen sağlık
kurumlarından Şifa Hastanesi'nde doğmuş. Bu kadar detaylı söylüyorum çünkü söyleşiyi
hastane binasının hemen karşısındaki Khalkedon adlı kafede yapıyoruz. Bilmeyenler için;
Khalkedon, Kadıköy semtinin eski çağlardaki adıdır.
2
Karşımda sempatik, sık gülen, biraz hızlı konuşan, ince bir genç adam var. Heyecanlı
görünüyor. O da resim yapmaya çok küçükken başlamış. İlkokuldan itibaren her zaman 'iyi
çizen adam' olarak bilindiğini, ders kitaplarının kenarına hep resimler yaptığını, lise yıllığında
da bu merakından bahsedildiğini anlatıyor.
3
Buraya kadar pek çok karikatüristin hikayesinden pek farklı değil. Ama onun hikayesini
merak etmemizi sağlayan, 20'sini yeni bitirmişken (çizerler içinde en genci olduğunu
öğrendik) Penguen'in orta sayfasına kurulmuş olması. Selçuk Erdem ve Erdil Yaşaroğlu gibi
ünlülerin çizdiği dergiye ilk adımı atarken Cem'in aklında karikatür yokmuş.
4
"Çizgi roman ya da illüstrasyon yapmak istiyordum. Arada birileri gaza getirirdi,
Penguen'e giderdik. O dönemde Yumurtalar (Penguen'in amatör çizerlere ayırdığı sayfanın
adı) ile Emrah Ablak ilgileniyordu. Bir gün karikatürlerimi Selçuk Erdem görmüş. Aradı, beni
çağırdı."
5
Dinlenmiş'e 'yol göstericiliği' yapan Erdil Yaşaroğlu "Anlatımında bir sıcaklık var ki, bu az
bulunur bir şeydir. O nedenle Cem'in çizgilerini ilk gördüğümde çok mutlu oldum" diyor. Peki
nasıl bir öğrenci? Yaşaroğlu şöyle diyor: "Çok hızlı öğreniyor. Laf dinler gibi görünüyor ama
biraz başına buyruk. O da bir karikatürist özelliği."
6
Dergide kendisine pek karışmadıklarını, son kararı çoğu zaman kendisinin verdiğini
söylüyor. Derginin çizerlerinden, aynı zamanda editörü Bahadır Baruter de onaylıyor: "O
zekada bir adama karışmıyoruz, ona güveniyoruz."
Dergideki karikatürler kolay çıkmıyormuş. Her karikatürü iki-üç saatte tamamladığını,
dolayısıyla bir gece oturup sabahlamanın bile yetmediğini anlatıyor. Çizmek neyse de, asıl iş
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fikir bulabilmek. Yaygın kanının aksine, pat diye ilham gelmezmiş. Oturup bir-iki günü buna
ayırmak gerekiyormuş. Bazen onun bile yetmediğini söyleyip sonra şunları ilave etti: "Dergiye
gidip kapıyı çaldığımda genelde Bahadır Baruter açıyor. Şeker isteyen çocuklar gibi, sen geç
yerine oyna tarzı bir şey oluyor. Hoşuma gidiyor."
7
Küçük çizer; Beatles, Tom Waits dinlemekten hoşlanıyor. Sinemada en çok çizgi roman
uyarlamaları ve animasyonları izliyor. 'Star Wars' seviyor.

1p

26

Waar staat 'Khalkedon' voor?
de oude naam van een café
de oude naam van een school
de oude naam van een wijk
de oude naam van een ziekenhuis

A
B
C
D
1p

27

Wat voor soort artikel is de tekst?
een interview
een levensbeschrijving
een nieuwsbericht
een onderzoek

A
B
C
D
1p

28

Wat vindt de schrijfster van het artikel zo bijzonder aan Cem Dinlenmiş?
A Dat hij op zo'n jonge leeftijd als karikaturist succes heeft.
B Dat hij voorpaginanieuws geworden is.
C Dat hij op jonge leeftijd zijn eigen tijdschrift uitbrengt.

1p

29

Van wie is de uitspraak:
"Laf dinler gibi görünüyor ama biraz başına buyruk"?
A Bahadır Baruter
B Erdil Yaşaroğlu
C Selçuk Erdem

1p

30

Hoe wordt Cem Dinlenmiş door zijn collega's gezien?
A als zeer betrouwbaar
B als een beetje onnozel
C als een beginneling
D als zeer intelligent

1p

31

Schrijf in je uitwerkbijlage het nummer op van de alinea waaruit blijkt of het werk
Cem Dinlenmiş makkelijk of moeilijk afgaat.

1p

32

Waar slaat het grapje "sen geç yerine oyna" op?
dat hij een wonderkind (natuurtalent) is.
dat hij wel altijd kind zal blijven.
dat hij een beetje naïef is.

A
B
C
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Tekst 9

Çobanların İsyanı
Dünyanın dört bir yanından gelen çobanlar, kentleşme
yüzünden otlatma güzergahlarının yok olmasını protesto
etmek için İspanya'nın başkenti Madrit'te toplandı.
İspanyol çobanların her yıl düzenlediği ve koyunlarıyla
birlikte Madrit'in lüks caddelerini dolaştığı protesto gösterilerine böylece ilk kez dünyanın
diğer yerlerinden gelen meslektaşları da destek verdi. 32 ülkeden gelen çobanlar
birbirinden ilginç rengarenk kıyafetleriyle Madritlilerin şaşkın bakışları arasında sürülerini
güttüler. İspanya'da 15 yıldır süren bu protestoların amacı, İspanyol çobanların
yüzyıllardır kullandığı 125 bin kilometrelik patikaları kullanmak. Bu güzergahtaki patikalar
875 yıldır yazın yüksek yaylalara, kışın alçak ovalara doğru mevsimlik canlı hayvan göçü
için kullanılıyor. Günümüz Madrit'i ise iki adet kuzey-güney güzergahında bulunuyor.
Madrid'te bulunan Plaza Mayor meydanı, Plaza de España meydanı ve Puerta Del Sol
meydanı halk tarafından çok kullanılan meydanlardır. Bunlar arasında New York'un Times
Square Meydanı kadar büyük olan Puerta Del Sol adlı şehir meydanı çobanların tam
geçiş noktasında bulunuyor. 1562'den bu yana ise kraliyet emriyle çobanların bu geçiş
yol güzergahını kullanması yasak.
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1p

33

Waartegen protesteren de herders?
A tegen de hoge belastingen
B tegen de luchtverontreiniging
C tegen de verstedelijking
D tegen hun lage lonen

1p

34

Uit hoeveel landen doen herders mee aan de protestbijeenkomst?
A 15
B 32
C 125

1p

35

Op welk bekend plein is de doorgang van één van de herderspaden
geblokkeerd?
A Plaza de España
B Plaza Mayor
C Puerta Del Sol
D Times Square

1p

36

Wat is er dit jaar bijzonder aan het protest van de herders?
A Voor de eerste keer doen ook herders van andere landen mee.
B Voor de eerste keer hebben de herders ook hun kudde schapen
meegenomen.
C Voor de eerste keer komen de herders bijeen in een grote stad.

1p

37

Hoe lang gebruiken ze de oude bergpaden/herderspaden al?
A 125 jaar
B 875 jaar
C 1562 jaar
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Tekst 10

Grup Duman Alaçatı'da
'Eski Köprünün Altında', 'Bebek', 'İstanbul' ve 'Seni
Kendime Sakladım' gibi çok sayıda modern rock klasiğine
sahip olan Duman, Türkiye´de alternatif müziğin
yayılmasına ve sevilmesine öncülük yapıyor.
Ülkemizin tartışmasız en iyi rock gruplarından Duman,
son stüdyo albümleri 'Seni Kendime Sakladım' ile büyük
bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Aşk, umutsuzluk ve
hüzün gibi konuları kendilerine özgü bir teknikle sunmaları
dikkat çekiyor. Grup, Sezen Aksu cover´ı 'Her Şeyi Yak' ile de büyük ses getirmişti.
Duman ayrıca benzersiz sahne performanslarını içeren Türkiye´nin ilk müzik DVD´si 'Bu
Akşam' ile bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Duman grubu geçen süre içerisinde
iki yüze yakın konserde hayranlarıyla buluşurken, birçok gazete, dergi, TV, okul ve
üniversite tarafından 'Yılın En İyi Grubu' seçildi.

1p

38

Wat is de muziekstijl van Duman?
A heavy metal
B hip hop
C pop
D rock

1p

39

Met welk album heeft Duman veel fans gekregen?
A Bebek
B Eski Köprünün Altında
C İstanbul
D Seni Kendime Sakladım

1p

40

In de tekst worden drie thema's genoemd waar de nummers van Duman over
gaan.
Æ Schrijf die op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

41

Wat heeft Duman met Sezen Aksu te maken volgens de tekst?
A Duman heeft een nummer van haar gecoverd.
B Duman heeft een tv-programma met haar gemaakt.
C Ze hebben samen de eerste muziek DVD uitgebracht.
D Ze zijn samen op tournee geweest.
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Tekst 11
1p

42

Van wie kwam het idee om een standbeeld te plaatsen?
Donald Woods
Gordon Brown
Graca Machel

A
B
C
1p

43

Wat moet het standbeeld volgens Mandela uitbeelden?
strijd tegen armoede
strijd tegen milieuvervuiling
strijd tegen onderdrukking
strijd tegen oorlog

A
B
C
D

Londra'ya Mandela heykeli
Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı ve ırkçılık karşıtı lider
Nelson Mandela'nın Londra merkezine dikilen heykelinin
üzerindeki örtü dün kaldırıldı. İngiltere Başbakanı Gordon
Brown, "Mandela neslimizin en cesur ve en büyük lideri."
dedi. İngiltere Parlamentosu binası yakınında bir meydana
dikilen heykelin açılışına eşi Graca Machel ile birlikte 89
yaşındaki Mandela da katıldı. Yine açılış töreninde bulunan
Brown, Mandela hakkında "Bizim neslimizin en büyük ve
en cesur lideri." dedi. Heykel dikilmesi fikri, şimdi hayatta olmayan Güney Afrika'daki
ırkçılık karşıtı eylemci Donald Woods'a aitti. Mandela, "Bu heykel birinin heykeli olsa da,
zulme karşı direnen herkesi, özellikle de benim ülkemdekileri temsil etmeli." dedi.

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2009
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

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
1

A

B

C

D

Tekst 2
2

1 .....................................................................................................................
2 .....................................................................................................................

Tekst 3
3

........................................................................................................................

Tekst 4
4

........................................................................................................................

5

A

B

6

1

Slapeloosheid komt door medische klachten. (juist / onjuist)

2

Slapeloosheid komt door ouderdom. (juist / onjuist)

3

Slapeloosheid komt door spanning. (juist / onjuist)

4

Slapeloosheid komt door vermoeidheid. (juist / onjuist)

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

C

D

C

D

Tekst 5
9
10

A

B

........................................................................................................................

913-0101-a-KB-1-u

2

lees verder ►►►

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

Pagina: 367

11

........................................................................................................................

12

A

B

C

D

Tekst 6
13

A

B

C

14

........................................................................................................................

15

A

B

C

16

A

B

C

17

........................................................................................................................

D

Tekst 7
18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

21

A

B

C

D

22

A

B

C

D

23

A

B

C

D

24

A

B

C

25

A

B

C

D

E

Tekst 8
26

A

B

C

D

27

A

B

C

D

28

A

B

C

29

A

B

C

30

A

B

C

31

........................................................................................................................
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32

A

B

C

Tekst 9
33

A

B

C

34

A

B

C

35

A

B

C

36

A

B

C

37

A

B

C

D

D

Tekst 10
38

A

B

C

D

39

A

B

C

D

40

1 .....................................................................................................................
2 .....................................................................................................................
3 .....................................................................................................................

41

A

B

C

D

Tekst 11
42

A

B

C

43

A

B

C

D

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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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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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.

800013-1-730o

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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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

800013-1-730o

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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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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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.

800013-1-730o
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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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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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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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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.

800013-1-730o

10

lees verder ►►►

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

Pagina: 379

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p
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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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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
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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.
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2008
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

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
............................................................................................................................

1

Tekst 2
2

............................................................................................................................

3

............................................................................................................................

Tekst 3
............................................................................................................................

4

Tekst 4
5

A

B

C

D

Tekst 5
6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

9
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Tekst 6
10

Kruis juist of onjuist aan.
juist
1
2
3
4

onjuist

Baby’s kunnen na twee maanden hardop lachen.
Kinderen lachen meer dan grote mensen.
Lachen is een uitingsvorm van emotie.
Mensen lachen tegenwoordig vaker dan vroeger.
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Examen VMBO-KB

2007
tijdvak 1
donderdag 31 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 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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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.
Æ 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.
Æ 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.
Æ 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.
Æ 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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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

1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

13
A
B
C
D

atar
götürür
koyar
sallar

A
B
C

bunun
onun
şunun

A
B
C
D

doğa
kültür
sosyal
ulaşım

A
B
C
D

ait
sebep
süreç
uzak

A
B
C
D

anıtta
mezarlıkta
kilisede
medresede

A
B
C
D

destandı
düştü
geldi
uygundu

A
B
C
D

anlamda
kısımda
ortamda
zamanda

A
B
C
D

biçimde
barınakta
durumda
şekilde

14

15

16

17

18

19

20
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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

1p

22

Waarom ging Cihan naar het ziekenhuis?
Hij had last van
A ademhalingsproblemen.
B duizelingen.
C hartklachten.
D pijn in zijn nieren.
Waarom namen vrienden en familie hem in de maling?
Omdat hij altijd wel ergens pijn had.
Omdat hij links zijn hart niet voelde kloppen.
Omdat hij niet wist waar zijn blaas zat.
Omdat hij vaak darmklachten had.

A
B
C
D
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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.

700013-1-716o

14

lees verder ►►►

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

Pagina: 409

2p

23

1p

24

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
Waar is de schrijver/schrijfster van het artikel zelf ook bang voor?
aardschokken
het donker
muizen
spreken in het openbaar

A
B
C
D
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

1p

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.

32

Wat voor soort auto’s kunnen op zonnebloemolie rijden?
auto’s die op benzine rijden
auto’s die op diesel rijden
auto’s die op LPG rijden

A
B
C
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.
Æ 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.
Æ 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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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?
Dat je je hoofd omhoog houdt.
Dat je je knieën buigt.
Dat je je rug recht houdt.
Dat je je voeten bij elkaar houdt.

A
B
C
D

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

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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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2007
tijdvak 1

Turks CSE KB

Naam kandidaat _______________________________

Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B
{

C

D

of

A

B {
C
{
X

of

D

A

B {
C
{
X
X

D

B

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
1

Omcirkel wel genoemd of niet genoemd.
1

wel genoemd

niet genoemd

2

wel genoemd

niet genoemd

3

wel genoemd

niet genoemd

4

wel genoemd

niet genoemd

Tekst 2
2

Omcirkel het nummer van de tekst.
1 WearIT@work
2 Sony

Tekst 3
............................................................................................................................

3

Tekst 4
............................................................................................................................

4

Tekst 5
5

A

B

C

6

A

B

C
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7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

Tekst 6
9

............................................................................................................................

10

A

B

C

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

D

Tekst 7
13

A

B

C

14

A

B

C

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

Tekst 8
21

A

B

C

D

22

A

B

C

D
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Tekst 9
Angsten

23

Oplossingen

1 angst bij aardschokken

...........................................................

2 angst voor muizen

...........................................................

3 angst voor spreken in het openbaar

...........................................................

4 bang zijn in het donker

...........................................................

24

A

B

C

D

25

............................................................................................................................

26

A

B

C

27

A

B

C

D

D

E

Tekst 10
28

A

B

C

29

A

B

C

Tekst 11
30

A

B

C

D

31

A

B

C

D

Tekst 12
32

A

B

C

33

A

B

C

34

............................................................................................................................
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Tekst 13
35

............................................................................................................................

36

A

37

............................................................................................................................

B

C

D

Tekst 14
38

A

B

C

D

39

A

B

C

D

40

A

B

C

41

A

B

C

D

Tekst 15
42

A

B

C

43

A

B

C

D

44

A

B

C

D

45

A

B

C

D

Tekst 16
46

............................................................................................................................

47

1 ..........................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................

48

A

B

C

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2006
tijdvak 1
vrijdag 2 juni
9.00 – 11.00 uur

TURKS CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal 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

z 1

Wat is er goed te zien op 5 mei?
A de planeet Venus
B een nieuwe komeet
C een zonsverduistering

Gökyüzünde İzlediklerimiz
Gökyüzünü mayıs ve haziran aylarında önemli
olaylar bekliyor. Kuyrukluyıldız Hale-Bopp’un
geçişinden bu yana, fotoğrafı en rahat bir şekilde
çekilebilecek kuyrukluyıldız adayı olarak gösterilen
C-2001 Q4 kuyrukluyıldızı, 5 mayıstan itibaren kuzey
yarımküreden görülebilecek. 7 mayısta ise Dünyaya
en yakın konumda olacak.
8 Haziran 2004’de gerçekleşecek bir diğer olay ise
121 yıldan bu yana Venüs’ün ilk kez bu kadar
yakından Güneş’in önünden geçecek olması. Geçiş
sırasında Venüs’ün görünen çapı Güneş’inkinin
32.7’de biri kadar olacak. 160 milimetre çapındaki bir
güneş görüntüsü, Venüs’ü Güneş diskinin üzerinde
kolayca izleyebilmek için yeterli olacak. Venüs’ün
geçişi; Avrupa, Afrika ve Asya’dan da görülebilecek. Japonya, Avustralya ve Yeni
Zelanda’dan geçişin başlangıcı izlenirken, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’nın
doğusundaki gözlemciler, Güneş doğarken Venüs geçişinin sadece son evresini
görebilecek.
Ekin
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TEKST 2
1p

{

2

Je wilt in Duitsland naar het toneelstuk “Kürk Mantolu Madonna”.
Æ Schrijf in de uitwerkbijlage de datum op wanneer dit toneelstuk te zien is.
HAFTANIN TAKVİMİ
Güner Yüreklik
Kaiserin-Augusta- Allee34a 10589 Berlin Tel-Fax:
030.344 79 87 e-mail:yuereklik@t-online.de

BREMEN
Ara Güler’in fotoğraf sergisi, 14 Mart gününe kadar Buntentorsteinweg 112 adresindeki Şehir
Galerisi’nde görülebilir.
NÜRNBERG
Loni- Über- Haus: 1000&1 Wort Kabarett “Einmal Türke, immer Türke” 6 Mart günü saat
20.00’de Marthastr. 60 adresinde.
Tafelhalle: 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü; 8 Mart günü saat 19.00 dan itibaren eğlencelerle
kutlanacak. Türkiye – Almanya Filim Festivali, 10 Mart günü saat 20.00’de yapılacak açılış töreni
ve Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak “ adlı filminin gösterimi ile başlıyor. 11- 21 Mart tarihleri arasında
düzenlenen festivalde 10 filim gösterilecek.
BERLİN
Berliner Ensemble: Berthold Brecht’in “Die Heilige Johanna der Schlachthöfe” si 6 Mart günü
saat 20.00’de, William Shakespeare’in “Der Stur”’u 7 Mart saat 19.30’da ve Gotthold Ephraim
Lessing’in “Die Juden”i de 8 Mart günü saat 20.00’de görülebilir. Adres: Theater am
Schiffbauerdamm – Tel.: 030-28 408 – 155
Maxim Gorki Teater: William Shakespeare’in “Romeo und Julia”sı 6 Mart, Berthold Brecht’in
“Die Dreigroschenoper”i 7 Mart günü saat 19,30’da sahnelenecek. Adres: Am Festungsgraben
2, 10117 Berlin – Tel.: 030- 20221 115.
Tiyatrom: 6 Mart günü saat 20.00’de Sabahattin Ali’nin romanından Hülya Karcı’nın oyunlaştırdığı,
Çetin İpekkaya’nın yönettiği “Kürk Mantolu Madonna” sahnelenecek.
Berlin Türk Sosyal Demokratları, 2005 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart günü saat
17.00’de Nehringstr. 26, 14059 Berlin adresindeki dernek lokalinde “Türk Kadını nereye gidiyor?
İrticanın koluna mı, demokrasinin yoluna mı?” başlıklı bir toplantı düzenledi. Konuşmacılar:
SPD’li Berlin Milletvekili Ülker Radziwill ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Nalan Arkat.
INGELHEIM
Mainz Özgürlük ve Dayanışma Derneği, 7 Mart günü saat 18.00’den itibaren Binger Str. 41,
55218 adresindeki Stadtcafe salonunda Dünya Kadınlar Direniş gününü kutluyor.
Mainzer Altenheim: Diyabetliler Dayanışma Birliği, 10 Mart günü saat 19.00’da Altenauergasse 7,
55116 Mainz adresindeki “Mide ve Bağırsak Hastalıkları” üzerine bir toplantı düzenledi.
Topantıya İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Med. Ömer Akbulut konuşmacı olarak katılacak.
PFEFFINGEN
Gasthaus Lamm: Albstadt Türk Okul-Aile Birlikleri kadın Komusyonu, 7 Mart günü saat 14.0019.00 arasında Teodor-Heuff. Str 9, 72461 adresinde eğlenceli zengin bir programla Dünya
Kadınlar Günü Kutlaması düzenledi.
SINDELFINGEN/ ULM
Theater Ulm: Aydın Engin’in yazdığı “Mehmet Dasch, Deutsch Danisch” adlı oyunu 5 Mart günü
saat 20.00’de “Grüss Gott Memet”i ise 7 Mart günü saat 15.00’de Schiller Str.1, 89077
adresinde, izleyebilirsiniz.
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1p

{

3

Je kijkt graag naar komische films.
Æ Welke film kies je? Schrijf het nummer van de film op in de uitwerkbijlage.
1

Hayatımın Çalımı Beckham
Yönetmen: GURINDER CHADHA
Oyuncular: KEIRA KNIGHTLEY
PARMINDER, NAGRA.
Süre: 112 dk.
Türü: Komedi
Filmin web sitesi:
http://www.ben-ditlikebeckha.nl/

2

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule
Yönetmen: PETER JACKSON
Oyuncular: ELIJAH WOOD,
IAN MCKELLEN
Süre: 179 dk.
Türü: Fantezi – Macera
Filmin web sitesi:
htttp://www. lordoftherings.net/

3

Harry Potter Ve Sırlar Odası
Yönetmen: CHRIS COLUMBUS
Oyuncular: DANIEL RADCLIFFE,
EMMA WATSON
Süre: 161 dk.
Türü: Fantezi – Macera
Filmin web sitesi:
http://harrypotter.warnerbros.co.uk/

4

Vidocq
Yönetmen: PITOF
Oyuncular: GERARD DEPARDIEU,
GUILLAUME CANET
Süre: 100 dk.
Türü: Polisiye - Gerilim
Filmin web sitesi:
http://www.vido cq-lefilm.com/
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Jess, Hint kökenli bir kızdır ve ailesi ile
birikte yaşamaktadır. Jess’in tek hayali
futbol oynamak ve Beckham gibi iyi bir
futbolcu olmaktır. Ailesi ise onun kibar ve
cici bir kız olarak hukuk okuması
gerektiğini düşünmektedir. Bir gün Jess,
Jules tarafından keşfedilir ve bölgenin
futbol takımında oynamaya başlar.Olaylar
artık hem komik hem de inanılmaz
derecede garip ilerleyecektir.
J.R.R. Tolkien in Yüzüklerin Efendisi
üçlemesinden uyarlanan Yüzüklerin
Efendisi filminin bu ikinci bölümünde yüzük
kardeşliği üyelerinin, birlik dağıldıktan
sonra başlarına gelenler konu ediliyor.
Frodo ve Sam yüzüğü tek başlarına
Mordor’a götürüyorlar. Yolda onlara
yüzüğün eski sahibi de katılıyor. Sauron
daha da güçlenerek yüzüğü elde
edebilmek için büyük bir savaş başlatıyor.
Harry, Dursley’lerden kurtulup okula
döneceği günü iple çekerken odasında
birdenbire ortaya çıkan ev cini Dobby,
Hogwarts’a gitmemesini, başına bir felaket
geleceğini, onu uyarmak için geldiğini
söyler. Ancak Harry Hogwarts’a döner ve
Dobby’nin söyledikleri gerçek olur.
Hogwarts’taki Sırlar Odası açılır ve
bilinmeyen bir güç herkesi birer birer taşa
çevirmeye başlar. Bu gizemi çözmekte
Harry’ye yine yakın arkadaşları Ron ve
Hermione yardım edeceklerdir.
Film, 19, yüzyılda Fransa da geçiyor. Ünlü
bir dedektif olan Vidocq (Gerard
Dupardieu), seri cinayetler işleyen ve
aynadan bir maske takan katilin
peşindedir. Ancak katili yakalayamadan
öldürülen dedektifin yarım bıraktığı işi,
dedektif hakkında bir yazı hazırlayan
gazeteci Etienne (Guillaume Canet)
araştırmaya başlar ve katile adım adım
yaklaşır.
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TEKST 4

Japonlara yönelik yastıklar kapışılıyor
Japonya'da yaklaşan yılbaşı öncesi, erkekler için
kadın kucağı biçimli 'kucak yastığı' ve kadınlar için
erkek kolu şekilli 'erkek arkadaş kolu yastığı' yok
satıyor.
Sadece Japonya'da satılan ve köpükten üretilen yastıklar,
özellikle yalnız yaşayan Japonlar tarafından tercih
ediliyor.
Gerçek hissi de yaratan yastıklar, şaka hediyesi olarak da
satın alınıyor.

Kucak yastığı ilk gün 3 bin adet satıldı
Kucak yastığının üreticisi Trane KK şirketinin yetkilisi Mistuo Takahaşi, yaklaşık 130
dolara sattıkları kadın kucağı yastığını, yalnız erkeklerin çok sakinleştirici ve teskin
edici bulduklarını söylüyor.
Çıktığı ilk gün 3 bin adet satılan kucak yastığının yanı sıra kadınlara yönelik olarak
Kameo şirketi tarafından üretilen, erkek kucağı ve kolundan oluşan yastık, kadınlar
tarafından ‘gece horlamadığı, yanındakini ezmediği ve sabah da aynı yerde durduğu’
için tercih ediliyor
Erkek arkadaş kolu biçimli yastık da yaklaşık 150 dolara satılıyor.

1p

z 4

Waar zijn de kussens met vrouwen of mannenvorm van gemaakt?
A van opblaasbaar plastic
B van schapenwol
C van schuim
D van vogelveren

1p

{

Æ Door wie worden de kussens vooral gekocht?
Je mag in het Turks antwoorden.

1p

z 6

Wat vinden de mannen van de kussens die de vorm van een vrouwenschoot hebben?
Ze vinden het
A opwindend.
B pijnstillend.
C rustgevend.
D slaapverwekkend.

1p

z 7

Wat kost een kussen dat de vorm van een vrouw heeft ?
A drie dollar
B dertig dollar
C honderddertig dollar
D honderdvijftig dollar

5
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TEKST 5

Düğün
Niye beyaz giyeriz? Mavi giysek ne olur?
Gelin çiçeğinin anlamı nedir ? O gün için
neler şans, neler uğursuzluk getirir ?
Aşağıdaki yazımızda tüm sorularınızın
cevaplarını bulacaksınız.
Düğün Adetleri
1. Eski çağlarda davetliler doğurganlık ve
bereketi temsilen çiftlere taze meyveler
verirdi. Günümüzde bunun yerini çeşitli
hediyeler aldı.
2. Duvak, gelinin güzelliğini saklamak ve onu
kötü ruhlardan korumak amacıyla takılır.
3. Gelin buketini fırlatmak Amerikalılardan
gelen bir alışkanlık. Buketi kapan kişinin en
kısa zamanda evleneceği rivayet edilir.
4. Eski zamanlarda bereket ve doğurganlık
için çiftlerin üzerine buğday ve pirinç atılırdı.
Şimdilerde buğday ve pirincin yerini konfetiler
almış durumda.
5. Nikah töreni sırasında damat gelinin sağ
tarafında durur. Böylece gelini kötülüklerden
ve diğer taliplerinden koruyabilmek için kılıç
tutan sağ eli açıkta kalmış olur!
6. Gelini eşikten kucakta geçirmenin onu yeni
evde gizlenen kötü ruhlardan koruyacağına
inanılır.
7. Eski zamanlarda günün anısına konuklara
verilen hediyeler yerine günümüzde içinde 5
adet badem şekeri bulunan nikah şekerleri
veriliyor. Her bir şeker sağlık, refah, bereket,
mutluluk ve uzun bir hayatı temsil eder.

Nikah Günü
Tören esnasında bir iki damla mutluluk
gözyaşı dökmeniz uğurlu kabul edilir.
İyi şans için damadın nikaha giderken yolda
ilk gördüğü kişiye metal para vermesi tavsiye
edilir.
Törene giderken gelinin yolunun üzerinde
kuzu, kumru, örümcek ya da siyah bir kedi
görmesi iyi şansa, domuz ya da cenaze
görmesi kötü şansa işarettir. Polis, din adamı,
doktor ya da kör birini görmenin de uğur
getireceği söylenmektedir.
Eski Zaman Olur ki…
Kraliçe Victoria zamanından kalma bir
inanışa göre:
Nikah günü üzerinizde eski bir şey
bulundurmalısınız çünkü eski şeyler aile
geçmişinizi temsil eder. Bu eski bir aile
mücevheri ya da annenizin gelinliği olabilir.
Nikah günü üzerinizde yeni bir şey olması iyi
şansı ve zenginliği garantiler. Bu gelinliğiniz
olabilir.
Nikah günü üzerinizde ödünç aldığınız bir
şeyler olması ailenizin hep yanınızda
olacağını hatırlatmak içindir ve genelde bir
mücevherdir.
Nikah günü üzerinizde mavi bir şey olması
sadakati ve bağlılığı temsil eder ve genelde
jartiyere fiyonk olarak tutturulur.
Nikah günü ayakkabınızın içine koyacağınız
gümüş bir altı peni size zenginlik vaad eder.
Ancak son derece rahatsız edici olduğundan
artık bu gelenek yaşamıyor.

Gelinlik
Genelde gelinlik için beyaz tercih edilir ama
başka renk giymek isteyenler için işte ufak bir
gelinlik sözlüğü!
Beyaz: Doğru insanı seçtin, kalbine yaz.
Mavi: Aşkınız gerçek, sıkı tut elini.
Pembe: kaderiniz pek iyi olmayacak.
Kırmızı: Bu evlilik kaderinde olacak bir sızı.
Sarı: Eşiniz yüzünden utanacaksınız.
Gri: çok ama çok uzaklarda yaşayacaksınız.
Siyah: Hiç evlenmemiş olmayı tercih
edeceksiniz.

Ekin
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{

8

Æ Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist?
Omcirkel in de uitwerkbijlage welke beweringen ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn.
1 De bruidegom zit rechts van de bruid om snel op haar voet te kunnen trappen.
2 De bruidssluier is bedoeld om de bruid te beschermen tegen boze geesten.
3 Een zwarte kat die de weg van de bruid kruist, is een slecht voorteken.
4 Het geven van verse vruchten aan de bruid zorgt voor vruchtbaarheid.

1p

{

9

Æ Schrijf in de uitwerkbijlage het eerste en laatste woord op van de zin waarin de
betekenis van het amandelsnoepgoed (Nikah şekeri) wordt aangegeven.

2p

{ 10

In de tekst staan drie verwachtingen van de bruid bij haar huwelijk en vijf kleuren van de
bruidsjurk. Volgens de tekst geeft elke kleur een bepaalde verwachting weer van de bruid
bij haar huwelijk.
Æ Geef in de tabel in de uitwerkbijlage aan wat de kleur van de bruidsjurk zegt over de
toekomst.

1p

{ 11

Æ Wat betekent het zien van een blind iemand op weg naar de trouwerij?
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Æ Welke twee meisjes vragen om advies vanwege problemen die met hun uiterlijk te
maken hebben?
Schrijf de nummers van twee teksten op in de uitwerkbijlage.

Uzman Gözüyle/Aile
1) 'Saçlarımı boyamak istiyorum'
Selam! Ben 13 yaşımdayım ve saçlarımı
boyatmak istiyorum. Saçım siyah ve uçlarını
kızıl yapmak istiyorum. Ama annem izin
vermiyor; daha çok küçükmüşüm. Sizce de
küçük müyüm? Sizce ne yapmalıyım?
Sevgili rumuzsuz Hey Girl Kızı, sanırım
cevabım umduğun gibi olmayacak ve seni de
çok mutlu etmeyecek. Ama belki şu boya işini
bir kez daha düşünmeni sağlayabilirim. Seni
olduğundan büyük ya da iddialı gösterebilecek
şeyleri bu yaşta yaparsan, böyle şeyler için
uygun yaşa geldiğinde ne yapacaksın? Zaman
umduğundan hızlı geçiyor, genç kızlığa adım
attığın bu günlerin ve son çocukluk günlerinin
tadını çıkarman dileği ile, sevgiler
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Bize Yazın
3) 'Ağabeyimle sorunum var'
Selam Hey Girl. Ben 17 yaşımdayım.
Sıkıntılarıma çare bulabileceğinizi
düşündüm. Benim ağabeyimle sorunum
var. Her şey onun askerden geri
dönmesiyle başladı. Her şeyime karışıyor,
özellikle de kıyafetlerime… Beni çok
sıkıyor, lütfen bana ne yapmam gerektiğini
söyler misiniz?
KINIRCIK
Sevgili Kınırcık, ağabeyinin askere
gitmeden önce de bu tip tutumları var
mıydı? Eğer davranış biçimi hep böyle
idiyse işin biraz zor görünüyor. Gerekirse
ailenin diğer fertlerinden de yardım
alabilirsin.

2) 'Annemle bir türlü anlaşamıyorum'
Merhaba, ben 16 yaşımdayım. Altı
yaşımdayken babamı bir iş kazasında
kaybettim. 13 yaşımdayken annem tekrar
evlendi ve şimdi 14 aylık bir erkek kardeşim
var. Bu zamana kadar annemle bir türlü
anlaşamadım ve hala da anlaşamıyoruz.
Annem, babamın ölümüyle çok sarsıldı.
Yaşadıkları aklına geldikçe galiba bana kızıyor
ve bağırıyor.. Üniversite sınavlarına bir senem
kaldı ve ben sırf bu yüzden kendimi derslerime
veremiyorum. Lütfen bana yardımcı olun!
ÇARESİZ

4)'Bana baskı yapıyorlar'
Merhaba, ben okula başladığım günden
beri hiç bir zaman sınıfımın en iyisi
olamadım, bunu da pek kafama takmadım.
Ama bu sene ailem üzerimde acayip bir
baskı yarattı. Ben hiçbir zaman diğerleri
gibi sınıf birincisi falan olamam, olmak da
istemiyorum. Onların baskısı altında,
geçen senelerde iyi olan ders notlarım bile
çok düştü. Şimdi notlarımı onlara
söylemekten korkuyorum. Lütfen bana
yardım edin, çok mutsuzum.
MUTSUZ

Sevgili Çaresiz, problemin ciddi ve acilen
üstünde durulması gereken bir konuymuş gibi
görünüyor. Aradan uzun yıllar geçmiş, artık
herkesin yeni şartlarına alışmış olması
gerekirdi. Ama annenle senin aran düzeleceği
yerde, gittikçe artan ve senin ihtiyacından hayli
farklılaşan bir biçimde bozuluyorsa, bu senin
bundan sonraki hayatın olumsuz bir şekilde
etkileyebilir. Öncelikle, aile büyüklerinden
yardım almanı öneririm. Umarım annen bunu
doğru anlar ve bu yüzden seni suçlamaz.
Şimdiden kolay gelsin.

Sevgili Mutsuz, okul problemleri, aile
içinde sıklıkla sorun yaratabiliyor. Ben
yazdıklarından, ailenin, sınıfının en
çalışkan öğrencisi olmanı bekledikleri
sonucunu çıkarmadım. Sanırım bu sene işi
biraz daha sıkı tutmanı ve bunu onlara
göstermeni istiyorlar. Bu sıkıntının
olumsuz bir kısırdöngüye dönüşmesine
izin vermemelisin. Konuyu, okul rehber
öğretmenin ve babanla bir daha ve kendini
doğru ifade ederek tartışmanı öneririm.!

8
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Wat is het doel van de gouverneur van Rize met betrekking tot ‘Varagele’?
A afschaffen
B beschermen
C verbeteren
D vermeerderen
E zo laten staan

Rize'de 9 bin 575 VARAGELE var
RİZE'de, Doğu Karadeniz bölgesinde ilkel taşıma
aracı olarak kullanılan ve 'Varagele' olarak bilinen
teleferiklerden 9 bin 575 tane bulunduğu saptandı.
Kentin coğrafi yapısı nedeniyle ulaşımın çok zor
şartlarda yapılabildiğini vurgulayan Rize Valisi Enver
Salihoğlu, varagelelerin bir standarda
kavuşturulmasını isteyerek şunları söyledi: "Ancak
eşya taşımak için kullanılabilen bu araçlarda
meydana gelen kazalarda, son 1 yıl içinde 3
insanımızı kaybettik." .Muhammet KAÇAR (DHA)
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TEKST 8

Cem Efsaneleri
Gösterileri ve bir türlü vizyona giremeyen
‘G.O.R.A.’ adlı filmiyle gündeme gelen
Cem Yılmaz’la ilgili söylentilerin ardı
arkası kesilmiyor. İşte ‘Cem Yılmaz’
efsanelerinden bazıları:
Askerden sonra bunalıma girdi
2000 yılında 14 giden Cem Yılmaz,
askerlik dönüşü çok olgunlaştığını, ama
asker dönüşü, kendine daha az güvenen
bir şovmen ortaya çıktı. Örneğin 6 ay
boyunca sahne şovu yapmadı, yeniden
sahne şovuna başladığındaysa da
15 süre “ya şimdi kimse gülmezse”
kaygısı taşıdı.
En çok Sema Şimşek’i sevdi
Şu sıralar Lâl Feray’a âşık olan Yılmaz’ın
yakınları sanatçının gerçek hayatta en
çok, manken Sema Şimşek’i sevdiğini
söylüyor. Yılmaz’ın hayatında 16 bir
yeri olan ve şu sıralar Burak Hakkı’yla evli
olan Şimşek’le ünlü şovmen artık yalnızca
çok iyi iki dost.
‘G.O.R.A.’ bir türlü bitmiyor
Cem Yılmaz, büyük umutlarla başladığı
‘G.O.R.A.’ya bir türlü vizyona sokamıyor.
Film tamamlanmış olmasına rağmen,
BDDK ya da bir başka kurum gelirlerine el
koyar diye böyle bir önlem aldı. Öte
yandan BİS adlı Erol Köse’nin
organizasyon şirketinin 250 milyon liraya
sattığı biletlerden vazgeçip, yeniden BKM
organizasyonu stand-up’larına geri 17 .
Hiç arkadaşı yok...
Sürekli yalnızlıktan yakınan Cem Yılmaz
fazla arkadaşı olmadığını söylüyor. Bir
ara Meltem Cumbul’la yakın arkadaş olan
ünlü şovmen bugünlerde mizah yazarı
Kemal Kenan Ergen ile çok samimi. İşin
garibi, zaman zaman Gülben Ergen’le
18 görüşüyorlar.
Yarışmalarda kız tavlıyor
Bugüne kadar iki güzellik yarışması
sunan Cem Yılmaz, iki yarışmadan da
kızlarla eve dönmeyi başarmış. Kadınlara
karşı oldukça centilmen olan ünlü
komedyenin kız arkadaşlarına hesap

ödetmediği, onları eve bıraktığı ve
korumacı bir yapıda olduğu söyleniyor.
Araba manyağı
Garajından pahalı arabalar hiç eksik
olamayan Cem Yılmaz, lüks ve hızlı
arabalara 19 düşkün... Bazı arabalarını
en fazla bir hafta kullanan Yılmaz’ın
Smart Roadster, Chayenne jeep ve
Ferrari otomobilleri olduğu biliniyor.
Çocuk gibi oyun oynuyor
Arkadaşlarıyla haftada üç dört gün evde
toplanıp Play Station II oynadığını
söyleyen Cem Yılmaz, bu buluşmalarda
özel 20 siparişleri de veriyor. Yılmaz’ın
mönüsünde; çiğ köfte, kaburga, sövürme,
süzme yoğurt ve lahmacun var.
Paragöz
Herkesin sandığı gibi paragöz biri
olmadığını itiraf eden Cem Yılmaz, bu
konuda da şunları söylüyor: “Zengin
değilim, çünkü çalışmak
zorundayım.Cimri de değilim,
arkadaşlarıma sık sık çok değerli
hediyeler alırım. Hatta bir şeyimi beğenen
olduğunda hiç düşünmeden veririm”.
Unutmuyor...
Çok güçlü bir hafızası olan Cem Yılmaz,
hiçbir zaman isimleri ve yüzleri
unutmuyor. Dört sene arayla 21 kere
gördüğü insanları bile tanıyan ünlü
şovmen, ayrıca kendisine yapılanları da
hiçbir zaman unutmuyor ancak içinde
asla intikam duygusu barındırmıyor.
Hürriyet
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

1p

1p

z 14
A
B
C
D

askere
eve
geziye
yola

A
B
C
D

belirsiz
belli
kısa
uzun

z 15

z 16
A ayrı
B beraber
C sıradan

1p

z 17
A
B
C
D

1p

çıktı
döndü
gitti
kaldı

z 18
A beraber
B bile
C sık sık

1p

1p

1p

z 19
A
B
C
D

az
biraz
çok
daha

A
B
C
D
E

bilgisayar
kitap
kıyafet
oyun
yemek

A
B
C
D

bir
iki
üç
dört

z 20

z 21
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TEKST 9

Kim, Nerede, Ne 'Takıyor'?
1 Sezon açıldı; düğünler, nişanlar... Allah bilir kuyumcular
şu ara paraya para demiyorlardır diye düşünüyorsunuz
değil mi? Yanılıyorsunuz. Son ekonomik krizin yaraları
yeni yeni sarılıyor. Kuyumcular "Satışlar çok da iyi
değil." diyorlar. Yine de somurtmak için bir neden yok;
zira dünyada en çok altın ihraç eden ikinci ülkeyiz.
Anadolu'da altın bir süs eşyası ve tasarruf aracı olmanın
ötesinde bir kültürel öğe. Bu yüzden de her yörede farklı
model ve özelliklerde takılar satılıyor. İstanbul’da,
Bursa’da satmayan bazı modeller kırsal bölgede çok iyi
gidebiliyor; çünkü bazen ayarına bazen modeline
yüklenen bir manevi değer söz konusu altında. Bilenine
sorduk; işte Anadolu'nun takı haritası!
2 Anadolulu için altının ayrı bir önemi ve değeri vardır.
Altına az bulunmasının verdiği değerden farklı bir anlam yüklemiştir, Anadolulu. Çünkü o,
en mutlu günün görkemi, kara günün dostudur. Bunun içindir; her Anadolulunun kıyıda
köşede, yastığının altında bir parça altını vardır. Anadolu’nun tarihten de gelen kültürel
zenginliği ve altına verdiği değer altını tasarruf aracı ve takı olmanın ötesinde bir kültür
objesi haline getiriyor. Her yörenin bir altın takı modeli tercihi var. Bu tercihler o yörenin
kültürel ve ekonomik durumunu gösteriyor. Altın denilince akla ilk gelen yer olan
Kapalıçarşı esnafı ile ve ayrıca dünyaya altın takı ihracatı yapan takı firmalarıyla
yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye’nin altın haritasını çıkardık. Bu, altın
madenlerinin yerlerini değil, ağırlıklı olarak nerede hangi model takının tercih edildiğini
gösteren bir harita. Türkiye takı beğenileri konusunda belki de dünyanın en çok çeşidi
olan ülkesi. Türkiye’de her model takı her yerde satmıyor. Doğuda kırmızı ve sarı altın
tercih edilirken daha geleneksel ve klasik modeller beğeniliyor. Gümüşü andıran beyaz
altın Güneydoğu Anadolu’da, Doğu Anadolu ve Karadeniz’de satmıyor. İstanbul, İzmir ve
Ankara kentlerde daha geleneksel kesimde “set” olarak adlandırılan kolye, künye ve
küpeden oluşan takım tercih ediliyor. Genç jenerasyon ise daha modern ve İtalyan tarzı
takılar tercih ediyor. Doğudan batıya gidildikçe modeller sadeleşiyor, altının rengi beyaza
yaklaşıyor. Güney ve batı illerinde turistlerin beğenileri vitrinlerdeki modelleri büyük
ölçüde etkiliyor. İstanbul Kapalıçarşı’da ise her modelin yanı sıra değerli taşlı mücevherler
ve el işçiliği göz kamaştıran geleneksel takılar ağırlık kazanıyor. Değerli taşlı
mücevherlerin yanısıra genellikle doğulu zengin işadamları ve aşiret ağalarının aldığı
değeri bin dolarlarla ifade edilen el işlemesi özellikle Urfanın “akıtması” son derece fazla
satıyor. Doğu Karadeniz geleneksel Trabzon burmasından vazgeçmiyor. Erzincan ise el
işlemesi kolye ve bileziklerden. Doğu ve İç Anadoluda düğünlerin değişmezi, burma
bilezik, altın saat, altın kemer ve kilo kilo çeyrek-yarım altın.
3 Alım gücü biraz daha fazla olan, takıyı tasarruf aracı olarak görmeyenler için ise farklı ve
özgün, bir o kadar da gösterişli olması gerekiyor. Bu daha çok İstanbul, İzmir gibi büyük
kentlerin mücevher alıcıları için geçerli. Mücevher ise Anadolu’da çok fazla satmıyor.
Çünkü Anadolu’da altın daha çok tasarruf aracı olarak tercih ediliyor. Bu sebeple alınan
takı; güzel ve gösterişli olmanın yanı sıra bozdurulduğu zaman değerinden çok fazla şey
kaybetmemeli. İtalya takıda dünyanın bir numarası ve dolayısıyla bir takının İtalyan imzalı
olması satılması için yeterli. Bunun sebebi İtalyanların teknolojilerinin çok iyi olmasının
ötesinde sanatçı ruhlu olmaları ve tasarıma önem vermeleri. Türkiye’de önceden işçilik o
kadar iyi değildi. Şimdi iyileşti. 5 senedir de firmalar tasarımcıyla çalışıyor. Önceden
fuarlardan modeller alınıp taklitleri yapılıyordu. Ama şimdi firmalar kendi özgün
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tasarımlarıyla fuarlarda boy gösteriyor. İtalya’dan sonra dünya ikincisiyiz; bu kaliteli ve
özgün tasarımlarımızla oldu.
4 Bu sene giyimde turuncu, pembe, yeşil gibi canlı ve parlak renkler moda olunca takıda da
bunlara uyacak renklilikte ve cümbüşte tasarımlar ön plana çıkıyor. Yarı değerli renkli
taşlarla süslü sallantılı ve gösterişli kolyeler, küpeler bu senenin takı modası. Yüzükler ise
bol ve renkli taşlı. Düğün sezonu açıldı ve şimdilerde en çok tek taş yüzükler ve düğün
takıları satılıyor. Çeyrek ve yarım altın şu dönemin en çok satanlarından.
GÜLİZAR BAKİ
Zaman

2p

{ 22

In de tekst worden twee criteria genoemd die een rol spelen bij het kopen van het goud.
Æ Schrijf die twee criteria op in de uitwerkbijlage (alinea 1).
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

z 23

“Çünkü o en mutlu günün görkemi, kara günün dostudur.” cümlesinde geçen “o”,
aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır (alinea 2)?
A Altın
B Anadolulu
C İstanbullu
D mücevher

2p

{ 24

Æ Geef in de tabel in de uitwerkbijlage aan welke mensen liever goud kopen en welke
liever edelstenen.

1p

z 25

Welke van de volgende beweringen zijn juist?
1 Altın her zaman için geleneksel değerini koruyor.
2 Altın günün modasına ayak uyduruyor.
A 1 is juist
B 2 is juist
C beide zijn juist

1p

{ 26

Op vier plaatsen in Turkije kun je met de hand gemaakte gouden armbanden kopen.
Æ Schrijf één plaats op in de uitwerkbijlage.

1p

z 27

“Takı haritası” ile ne ifade edilmek isteniyor?
A Altın madenlerinin yerini belirten harita
B Altın ve mücevher takıların yapıldığı yerleri
C Çeşitli takıların tercih yerlerini
D Değerli taş madenlerinin yerini belirten harita

1p

z 28

Türkiye takı kalite sıralamasında hangi yerdedir?
A birinci
B dördüncü
C ikinci
D üçüncü
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TEKST 10
1p

z 29

Wat wordt in het onderstaande krantenbericht duidelijk?
Dat mannelijke verpleegkundigen,
A de laatste zijn die hun diploma hebben behaald.
B eerst de kaarsjes moesten aansteken.
C gemakkelijker aan werk kunnen komen.

Erkek hemşireler diplomayı mumla aldı
Haliç Üniversitesi’nde 245 mezuna kep giydirilip,
diploma alırken, Hemşirelik Yüksekokulu’nun erkek
mezunları dikkati çekti. Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’ndaki diploma töreninde ellerindeki
mumları Florence Nightingale’i simgeleyen bir
kostüm giyen öğrencinin elindeki şamdandan
yaktıktan sonra diploma aldılar. Hemşirelik
Yüksekokulu mezunu Ahmet Ertuğrul ve Hüseyin
Mısırlı, okuldan son mezun erkek hemşire adayı
oldular. Erkek hemşireler devlette iş
bulamayacaklarını bildikleri için özel sektöre
başvuracaklarını söylediler.
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TEKST 11
1p

z 30

Waarom willen de mensen geen supermarkt bij de tempel?
Omdat
A die groter zou worden dan de tempel zelf.
B dit niet goed is voor andere verkopers.
C dit niet goed is voor de waarde van de tempel.

Tapınak mı,
market mi?
Cava, Endonezya
Borobudur, dünyanın en büyük
Budist tapınağı olarak biliniyor.
Endonezya’nın Cava adasındaki
1200 yıllık tapınak, ülkenin en
çok turist çeken mekanlarından
biri. Hükümet, Borobudur’un tam
yanına “Cava Dünyası” adlı
büyük bir süpermarket inşa
etmeye karar verince kıyamet
koptu. Cava valisi, bunun iyi bir
fikir olduğunu düşünüyor. Çünkü
şu anda tapınağın girişini
işportacılar dolduruyor. Valiye
göre modern bir süpermarket,
çok daha güzel bir görüntü
oluşturacak. Ancak yerel halk,
bir süpermarketin, tapınağın
kutsal değerini azaltacağı
görüşünde. Süpermarket
meraklıları bir süre daha
beklemek zorunda, çünkü bu
proje şimdilik askıya alındı.
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TEKST 12
1p

z 31

Welke van de volgende beweringen zijn juist?
1 Alle twee de teksten gaan over vervuiling.
2 Alle twee de teksten gaan over de oplossing van de problemen.
A 1 is juist
B 2 is juist
C 1 en 2 zijn beide juist

Doğa Ve Uzay
İnsanoğlu elli yıldan beri her türlü aracı
uzaya gönderiyor. İlk olarak Sputnik’in
1957 yılında fırlatılışından bu yana
4000’i aşkın uydu ve uzay istasyonu
gönderildi. Bu da dört günde bir, uzaya
uydu fırlattığımız anlamına geliyor.
Uzayda şu anda 10 cm’lik 9000 nesne,
tehlikeye karşı sürekli olarak
gözetleniyor. Bunların %94’ü çöp; ve
sadece 540’ı (% 6’sı) çalışan uydu
konumundadır. Yani, toplam olarak 300
tona yakın eski uzay aracı,
gezegenimizin etrafında dönmeye devam ediyor. Bu atıklar, yeryüzüne düşerek tehlike
saçabilecekleri gibi, yörüngede dolaşan ve işler durumdaki haberleşme uydularını da
etkiliyorlar.

Okyanus Ve Yaşam
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
raporuna göre dünya denizlerindeki
oksijensiz alanların sayısı 150’ye çıktı.
Denizlerdeki oksijensiz bölgeler
balıkların ve diğer canlıların yaşamını
tehlikeye sokuyor. Bu bölgeler;
kanalizasyon, otomobillerden çıkan
egzoz gazı, tarım ilaçları ve çevre
kirliğinin neden olduğu azotun aşırıya
kaçmasından kaynaklanıyor. Araştırmaya göre belirlenen toplam 150 ölü bölgenin
146’sının Avrupa ve ABD’nin Atlantik kıyılarında bulunduğunun altını çizen yetkililer, bu
bölgenin 1 ila 117 kilometre kare arasında değişen genişliğe sahip olduğunu ve acil
tedbir alınmazsa yakın gelecekte bu sayının artacağını söylediler.
Ekin
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TEKST 13
2p

{ 32

Æ Schrijf in de uitwerkbijlage de titels op van twee boeken die over “lokum” geschreven
zijn.

1p

{ 33

Æ Schrijf in de uitwerkbijlage de naam op waaronder “lokum” wereldwijd bekend is
geworden.

Sarayın Lokumcusu Hacı Bekir
Osmanlı’nın Şekercibaşısı Hacı Bekir aslen
Kastamonulu. Ancak şekerciliğe İstanbul’da
çıraklıkla adım atıyor. Çıraklık, kalfalık derken,
1777 yılında kendi dükkanını açmasıyla ustalık
dönemi başlıyor.
Dükkanını açtığı günlerde en ünlü şekerleme
lokum ve akideymiş. Yapımında bal ve pekmez
kullanılıyormuş.
Eski ve yeni Hacı Bekir
Bahçekapı’daki “dar cepheli dükkan”da (Bugünkü
Milli Piyango İdaresi’nin tam karşısı) satılan Türk
lokumlarının en iyisi, Prens Misbah Haydar’ın “Arabesk” adlı kitabında yazdığına göre;
kaymak katmanlarıyla yapılan ya da şam fıstıklı ve fındıklı olanıymış.
Misbah Haydar, kitabında Avrupalı’nın talihsizliğine değinmeden de geçmiyor: “Ne var
ki bu lokumların en iyilerini ancak birkaç Avrupalı tatmıştır.”
Hacı Bekir lokumlarından hoşlanan sadece padişahlar değil. Şekerlemelerinin ün
salmasında, prenslerin, yazarların ya da ressamların etkisi de var. Rum yazar Maria
Yordanidu, “Loksandra” adlı romanında, çocukluğunun İstanbul’undaki Hacı Bekir’den
şöyle söz ediyor: “Nefesin muhallebi ve gül şerbeti kokuyor ve narin boynun Hacı
Bekir lokumu gibi, senin her sözün revani tatlısı gibi tatlı ve ballı, Ayvansaray lokması
gibi mis kokulu.”
Hacı Bekir’in bugünkü sahibi Doğan Şahin. Aslında bugün de düne göre değişen bir
şey yok. Şahin’in ifadesine göre sadece Padişahların yerini milletvekilleri almış. Bir de
artık “müdavimleri” olan yabancılar.
Bu “müdavimliğin” hikayesi de ilginç. Yüz yıl kadar önce Hacı Bekir’in dükkanını
ziyaret eden ve lokumlarını çok beğenen bir turist, İngiltere’ye bir kutu lokum
götürünce, “Turkish Delight” dünya çapında ün kazanmış.
http://www.bigglook.com/biggistanbul/eskiist/lokum.asp
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TEKST 14

Bir hafta neden 7 gün?.. İşte ilginç bilgiler...
Haftanın neden 7 gün olduğundan, en çok söylenen şarkının ne olduğuna, mezara
çiçek koyma geleneğinin nereden geldiğine kadar pek çok soru, artık bir internet
sitesinde cevap buluyor.
AA muhabirinin yaptığı araştırmaya göre, www.sevginehri.net adlı internet sitesi,
gündelik hayatta sıkça karşılaşılan ve genellikle de kaynağı düşünülmeyen bilgilerin
ilginç ayrıntılarına yer veriyor.
Sitede, ''İlginç Bilgiler'' başlığı altında ilk sırada, 1 Nisan şakasının nereye
dayandığı anlatılıyor. 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles, o güne kadar kullanılan
takvimin ilk günü 25 Mart olmasına karşın, Miladi Takvim uygulamasını başlatarak,
yılın ilk gününü 1 Ocak olarak ilan etti.
Takvim değişikliğine karşı çıkan bir kesim, bu karara tepki göstererek, yılın ilk
gününü, eskiden olduğu gibi 25 Mart'ta kutladı. Devrimci kralın taraftarları ise bu
durumu kabul etmeyen kişileri esprili bir şekilde eleştirmek için, Miladi Takvim'de 25
Mart'a rastlayan 1 Nisan gününü ''Aptallar Günü'' ilan etti ve o gün ilginç partiler
düzenledi. O günden itibaren dünyanın birçok yerinde 1 Nisan, şaşırtıcı şakalar
yapılan gün haline geldi.
Sitede, Çinlilerin yiyeceklerini çubukla yemesi, Çin'de geçmişte masa bulma
güçlüğü nedeniyle bir ellerine içinde yemek bulunan tabağı alıp, diğer elleriyle de
yemek yemek zorunda kalmaları ve hızla artan nüfus nedeniyle yemeklerin daha fazla
kişiye yetmesi için, çubukla alınabilen küçük parçalara bölünmesine bağlanıyor.
Çinlilerin gözlerinin çekik olması ise Orta Asya ve Uzak Doğu'da yaşayan pek çok
millet gibi, buzul çağında daha kuzey kesimlerde yaşaması ve göz kapağı
sarkmasının yüzyıllar boyunca genetik özellik haline gelmesiyle ilişkilendiriliyor.
Sitede, eski Mısır Firavunu Tutamkamon'un, Milattan önce 1346 yılında ölümünün
ardından mezarının halkı tarafından çiçeklerle donatılması, günümüzde mezar
ziyaretlerinde çiçek konulması geleneğinin başlangıcı olarak ifade ediliyor.
Dünyanın en çok söylenen şarkısının ''Happy Birthday To You'' olduğuna da yer
veren sitede, haftanın neden 7 gün olduğu sorusuna da cevap veriliyor. Bu konuda
yer alan açıklamaya göre, ilk çağlarda bilinen 5 gezegen ile ay ve güneşin sayısının
toplam 7 etmesi, bu sayının gizemli ve uğurlu sayılmasına neden oldu. İlk olarak
Babil'de bir hafta 7 gün olarak belirlendi ve haftanın 7 gün olması günümüze kadar
değişmedi.
Milliyet
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1p

z 34

Wat was oorspronkelijk de eerste dag van het nieuwe jaar?
A 1 april
B 1 januari
C 25 maart

1p

z 35

Waarom zijn Chinezen met stokjes gaan eten?
A omdat het eten in kleine brokjes verdeeld werd
B omdat ze geen mes en vork hadden
C omdat ze niet met twee handen wilden eten

1p

{ 36

Æ Schrijf in de uitwerkbijlage op of scheve ogen, volgens de tekst, alleen bij Chinezen
voorkomen. Schrijf ja of nee op.

1p

z 37

Hoe oud is de gewoonte om bloemen op een graf te leggen?
A meer dan 3500 jaar
B meer dan 1346 jaar
C precies 1346 jaar

1p

z 38

Hoe vaak is in de loop der tijd voorgesteld om het aantal van 7 dagen in de week te
veranderen?
A één keer
B geen enkele keer
C vaak
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TEKST 15

1

2

Ünlü şarkıcı Madonna, "Abdi'nin Maceraları" adlı
kitabını yayınladı. Kitapta çok eski zamanlarda,
kumların ve dağların göz alabildiğine uzandığı
uzak bir ülkede yaşayan Abdi'nin maceraları
anlatılıyor.
Kitabın konusu kısaca şöyle: Uzak bir ülkede kendi
halinde yaşayan Abdi'ye bir gün çok önemli bir görev
verilir. Kraliçenin doğum günü için hazırlanan,
dünyanın en güzel ve en değerli kolyesini saraya
götürecektir. Ancak yol zorluklarla doludur. Küçük
Abdi maceradan maceraya koşarken, zorluklar
karşısında yılmadan mücadele etmeyi ve olayların
gerçekte göründüklerinden farklı olabileceğini
öğrenir. Türkçesi iletişim yayınları tarafından
yayınlanan kitabı, tüm kitapçılarda bulabilirsiniz.

3

Madonna'nın kaleme aldığı beş öykülük dizi, eşzamanlı olarak yayımlanan en büyük
uluslararası kitap projesi olma özelliğini taşıyor. Dünya çapında 100 ülke ve 30 dilde
aynı anda satışa sunuluyor.

4

Kitapların gelirleri yardım kuruluşlarına
Madonna kitaplarının gelirlerini çocuklar için çalışan yardım kuruluşlarına bağışlıyor.
Ünlü şarkıcının Güney Asya'daki Tsunami felaketinin yaralarını sarmak için Unicef
aracılığıyla yüklü bir bağış yaptığını da ekleyelim.

5

Madonna'nın kitaplarından bazıları
İngiliz Gülleri: İAynı okula giden on bir yaşındaki beş kız çocuğunun öyküsü. Nicole,
Grace, Amy ve Charlotte, yapışık kardeşler gibi bütün vakitlerini bir arada geçirirken,
sınıf arkadaşları Binah'ı aralarına almak istemezler. Bunun tek nedeni, herkesi kendine
hayran bırakan Binah'ın güzelliğini kıskanmalarıdır. Ancak bir gece, davetsiz bir iyilik
perisi rüyalarına girip onları bir oyuna davet edince, arkadaşlığın ve hoşgörünün
değerini kavrayacak, peşinden de Binah'a kucak açacaklardır.

6

Bay Peabody'nin Elmaları: Happville kasabasında öğretmen olan Bay Peabody, aynı
zamanda beyzbol takımının koçudur. Bir gün maçtan sonra manavdan aldığı elmanın
parasını ödemeyen Bay Peabody'i gören Tommy bunu tüm kasabaya yayar. Fakat
Tommy gerçeği bilmemektedir...

7

Yakov ve Yedi Hırsız: Bir zamanlar iki dağ arasına sıkışmış küçük bir köyde, Yakov
adında bir ayakkabıcı yaşardı. Atölyesinin penceresinden, etrafındaki doğal güzellikleri
-muhteşem ormanları, berrak ırmakları ve uzakta yükselen, tepeleri karla kaplı dağlarıhayranlıkla seyrederdi. Kitap, Yakov ve Yedi Hırsız’ın maceralarını anlatmaktadır.
www.doguscocuk.com.tr/kitap
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1p

z 39

Wat is de taak van Abdi in het boek “Abdi’nin Maceraları”?
A prinses beschermen
B verdwaalde ketting zoeken
C verdwaalde prinses zoeken
D verjaardagscadeau wegbrengen

1p

z 40

Hoeveel boeken heeft Madonna in totaal geschreven?
A 3 boeken
B 4 boeken
C 5 boeken
D 6 boeken

1p

z 41

In
A
B
C
D

1p

z 42

Wat is fout volgens alinea 3?
A De serie bestaat uit 6 boeken.
B Dit is het grootste internationale boekenproject.
C Het boek verschijnt in 30 verschillende talen.
D Het boek wordt in 100 landen tegelijk uitgegeven.

1p

z 43

Welk ander boek van Madonna, gaat net als “Abdi’nin Maceraları” over een avontuur?
A İngiliz Gülleri
B Bay Peabody’nin Elmaları
C Yakov ve Yedi Hırsız

600013-1-639o*
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welke alinea staat een korte samenvatting van haar nieuwe boek?
alinea 2
alinea 3
alinea 5
alinea 6
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:

{

A B C D

of

{
X{

A B C D

{{
XX

of

A B C D

B

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
1

A B C

TEKST 2
2

....................................................................................................................................................

TEKST 3
3

....................................................................................................................................................

TEKST 4
4

A B C D

5

....................................................................................................................................................

6

A B C D

7

A B C D

TEKST 5
8

1
2
3
4

juist
juist
juist
juist

onjuist
onjuist
onjuist
onjuist

9

....................................................................................................................................................

10
Wit

Geel

Rood

Grijs

Blauw

Echte liefde
Juiste keus
Schaamte over je partner
11

....................................................................................................................................................

TEKST 6
12

....................................................................................................................................................
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TEKST 7
13

A B C D E

TEKST 8
14

A B C D

15

A B C D

16

A B C

17

A B C D

18

A B C

19

A B C D

20

A B C D E

21

A B C D

TEKST 9
22

1 .................................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................................

23

A B C D

24
goud/altın
Mensen
Mensen
Mensen
Mensen

uit
uit
uit
uit

edelstenen/mücevher

“Doğu Anadolu”
“İstanbul”
“İzmir”
“Güney doğu Anadolu”

25

A B C

26

....................................................................................................................................................

27

A B C D

28

A B C D

TEKST 10
29

A B C
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TEKST 11
30

A B C

TEKST 12
31

A B C

TEKST 13
32

1 .................................................................................................................................................
2 .................................................................................................................................................

33

....................................................................................................................................................

TEKST 14
34

A B C

35

A B C

36

....................................................................................................................................................

37

A B C

38

A B C

TEKST 15
39

A B C D

40

A B C D

41

A B C D

42

A B C D

43

A B C
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