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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Je bent op 15 juli geboren. 
 Wat is jouw bloem volgens de “bloemen horoscoop”? 

Je mag ook in het Turks antwoorden. 
 
 

ÇİÇEK HOROSKOPU 
 

Doğum tarihinize göre çiçeğinizi merak ediyor musunuz? 
 
22 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde doğanlar 
Çiçeğiniz: Lale: Lale erkeği şüphesiz Don Juan'dır. Hiçbir şeyi umursamaz. Lale kadını 
enerjiktir. Kendine güveni sonsuzdur. Bu kadınların eşleri mutsuz olurlar. 
 
2 Temmuz - 12 Temmuz tarihlerinde doğanlar 
Çiçeğiniz: Nilüfer: Su, hava ve toprak - üçü bir arada. Çok değişken bir kişiliğe 
sahiptir. Yaşam onun için kolaydır. Zorlukların üstesinden gelir. Sıkıntılarından çabuk 
kurtulabilir. 
 
13 Temmuz - 23 Temmuz tarihlerinde doğanlar 
Çiçeğiniz: Menekşe: Herkesin gözleri onun üzerindedir. Genelde gölgede saklanır. 
Ama gerekirse güneşe çıkar ve ihtiyacı olan şeyi elde eder. Hafife alınmamalıdır! 
 
24 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde doğanlar 
Çiçeğiniz: Yaban gülü: Dikenlidir. Çıplak elle tutulamaz. Tabii bu dikenler onun iyi 
korunmasını sağlar. Kendini iyi savunur ve koşullara ayak uydurmasını bilir. 
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TEKST 2 
 

2p  2 Je hebt zelf een lekker gerecht gemaakt waarvan je het recept graag in dit blad 
gepubliceerd wilt zien. 

 Schrijf in de uitwerkbijlage op, op welke twee manieren je contact met hen kunt 
opnemen. 

 
RENKLİ GÜL BÖREK 
 
Bu sayımızdan itibaren yemek sayfalarımızı, siz sevgili okuyucularımızla birlikte 
oluşturmaya çalışacağız. Her ay bir okuyucumuzun evine konuk olup, birlikte yeni tatlar 
keşfedeceğiz. 
Siz de "Birlikte pişirelim" diyorsanız, bizi 010-291 91 91 numaralı telefondan arayabilir 
ya da elektronik posta adresimize info@ekinonline.com mesaj yollayabilirsiniz. 
 
Malzemeler 
3 adet yufka 
3 yemek kaşığı sıvı yağ 
1 adet havuç 
3 adet pırasa 
150 gram beyaz peynir 
3 adet taze soğan 
1 tatlı kaşığı kırmızı biber 
50 gram erimiş margarin  
biraz çörek otu 
tuz ve karabiber 
2 adet yumurta sarısı (üzeri için) 
 
YAPILIŞI  
Ispanakları ayıklayıp, küçük küçük doğrayın ve teflon tavada kavurun. Daha sonra 
beyaz peyniri rendeleyip, kavurduğunuz ıspanakları karıştırın.  
Havucun kabuğunu soyup, rendeleyin. Pırasa ve taze soğanları da ince ince kıyın. Bir 
tencere içinde 3 yemek kaşığı sıvı yağ kızdırdıktan sonra, pırasa ve soğanları kavurun. 

Sebzeler renklerini alınca, rendelediğiniz havuçları ve 
tuz ve karabiberi ekleyip, geniş bir tabağa alın. Daha 
sonra, ıspanaklı peyniri kavurduğunuz sebzelere ilave 
edip, soğumaya bırakın. 
Yufkaları tezgah üzerinde bütün olarak üst üste açın 
ve dörde kesip, sıvı margarinle yağlayın. Arasına 
harcı koyup, sigara böreği şeklinde sarın. Daha sonra 
da rulo şekline getirip, kalan ucunu altına sıkıştırın. 
Tepsiyi yağlayıp, börekleri dizin. Üzerine yumurta 
sarısı sürün ve biraz çörek otu serpiştirin. 175 
derecelik fırında 30-35 dakika, üstü iyice kızarıncaya 
kadar pişirin. Afiyet bal şeker olsun. 

 Ekin 
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TEKST 3 
 

1p  3 Je wilt een advertentie plaatsen in het tijdschrift ‘Kadın Gözüyle’. 
 Naar welk telefoonnummer moet je bellen? Schrijf het telefoonnummer op in de 

uitwerkbijlage. 
 

 
KADIN GÖZÜYLE 
HER AY SİZE ÖZEL 

 
Yıl: 2 Sayı: 11 Ocak 2003 

Sahibi / Uitgever: Stichting Kardelen 
 

Yayın Yönetmeni / Eindredactrice: Özay Gökse EFE 
 

Halkla Ilişkiler / Public Relations: Ayla Kara 
 

Tasarım Grafik / DTP & Vormgeving: Cihan Sorgucu 
 

Dergi ve Reklam Temsilcilerimiz 
Vertegenwoordiging: 

 
Den Bosch-Brabant: Sînem Öz  0655 57 14 61 

Amsterdam: Pınar Tekin 0641 37 30 77 
Enschede: Şükrü Akyar 0629 26 43 46 

Utrecht:  Serhan Efe – Ali Sevük 0302 99 29 97 
Zwolle: Ebru Torunlar 0621 40 55 46 

Rot. – Den Haag: Gönül Elalmış 0703 62 60 94 
Vlaardingen: Sibel Koet 0624 86 93 26 

 
Katkıda bulunanlar: 

Psikolog: Zeliha Akyar, 
Avukat: Remziye Efe, 

Hukuk Danışmanı: Leyla Öz 
Şükrü Akyar, 

Psikolog: İlknur Yılmaz, 
Doc.Dr: Nebil Göksu, 

Jeo. Müh: Şenol Özmutlu 
 

Yönetim Merkezi 
 

kadın Gözüyle Bakış Dergisi 
’s-Gravenzandelaan 1 

2512 JH Den Haag 
Tel.: 070 362 60 94 
Mob.: 0641 31 41 91 
Fax. 070 330 08 29 

 
e-mail: kadingozuyle@hotmail.com 

 
Reklam ve ilanlarınız için: 070 362 60 94 

 
 Dergimizde yayınlanan yazılardan, yazarlar sorumludur, yazılar ancak izin alınarak  

ve kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir. 
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TEKST 4 
 

1p  4 Je bent derde geworden in de karikatuur wedstrijd. 
 Krijg je ook een prijs? Zo ja, schrijf in de uitwerkbijlage op wat, zo nee, schrijf in de 

uitwerkbijlage nee. 
 
Karikatür yarışmasına başvurular başladı  
 
Uluslararası Cemal Nadir Karikatür Yarışması’na 
başvurular başladı.  
Bursalı karikatürist Cemal Nadir Güler adına 13 yıldır 
gerçekleştirilen yarışma, bu yıl uluslararası düzeyde 
üçüncü kez düzenleniyor.  
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İdris Uysal, 
yarışmanın Orhan Holding, Bursa Rotary Kulübü ve 
Karikatürcüler Derneği'nin katkılarıyla düzenlendiğini 
açıkladı.  
 
Yarışmanın amacı  
Yarışmanın amacı ise Güler'i anmak ve karikatür s
sevdirmek.  

anatını 

İdris Uysal, geçtiğimiz yıl 23 ülkeden 405 yarışmacının katıldığı yarışmaya, bu yıl 
rekor sayıda katılım beklediklerini de açıkladı.  
 
Katılım koşulları  
Konu kısıtlamasının olmadığı yarışmaya katılmak isteyenler, daha önce bir yarışmada 
ödül almamış en fazla A4 ebadındaki eserlerini, 14 nisana kadar ‘BURFAŞ, Yakın 
Çevre Yolu İkinci Km Soğanlı-Bursa’ adresine gönderebilecekler.  
 
Yarışmada, birinci 1.500, ikinci 1.000, üçüncü 500, mansiyon alan üç eser de 200 
ABD doları ile ödüllendirilecek.  
 
Ödül töreni, 7 mayısta Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılacak. Eserler, mayıs ayı 
sonunda ise İstanbul Aksanat Merkezi'nde sergilenecek. 
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TEKST 5 
 
 

Kış mevsiminde aşırı sıcak banyo zararlı... 
 

 1  Kışın nemin azaldığı kuru ortamda, çok sıcak banyo ile kese ve liflenmenin deride 
zımpara etkisi yarattığı bildirildi. 

 2  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yazar, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kış mevsiminde havanın soğuması nedeniyle aşırı sıcak suyla banyo 
yapma isteği doğduğunu söyledi. 

 3  Sıcak suyun bu mevsimde cildi hırpaladığını belirten Prof. Dr. Yazar, şunları 
söyledi: ''Uzun yaz ve devam eden sonbaharda, derinin direk karşı karşıya olduğu 
atmosfer şartları ve özellikle nem, kış mevsiminde giderek azalmakta ve sert 
rüzgarların da eklenmesiyle kuru bir ortama dönüşmektedir. İnsanlar günlük telaş ve 
uğraşları nedeniyle çoğunlukla bu önemli değişimin farkında olmazlar. Yaz ve 
sonbahar mevsimlerinde, havadaki nem, derinin kendi kimyasında da mevcut olan asit 
ve lipit koruyucu mantoları takviye ederek, derinin tahrişini, hırpalanmasını 
önlemektedir. Ayrıca yazın denize ve havuza girmek buna yardımcı olur.'' Kış 
mevsiminde değişen atmosfer şartları nedeniyle derinin nem desteğini kaybettiğini 
belirten Prof. Dr. Yazar, şunları kaydetti. 

 4  ''Kışın insanlar tarafından zevkle uygulanan, çok sıcak sulu banyolar, özellikle de 
kese ve liflenme kabus haline dönüşmektedir. Bunu deriye uygulanan zımpara etkisine 

benzetebiliriz. Hastalar, kemer hizalarında, 
kol ve bacaklarda ve özellikle çorap lastiğinin 
bulunduğu bölgelerde pire ısırması ya da 
iğne batmasına benzer kaşıntıların bu tür 
banyodan kaynaklandığının farkında 
değiller.'' Daha çok orta yaş ve üzerindeki 
kişilerde rastlanan şikayetin asıl sebebinin, 
deri kuruluğu olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Yazar, kış mevsiminde çok sıcak 
suyla banyo yapılmamasını, kese ve lif 
uygulanmamasını istedi.
 
 Milliyet 
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1p  5  Welke reden wordt er gegeven voor de wens om ’s winters een erg warm bad te 
nemen? 

 
1p  6 Waarom wordt het warme bad in de winter afgeraden? 

A Omdat de huid van de mensen beschadigd wordt. 
B Omdat men dan sneller ziek kan worden.  
C Omdat men het koud heeft als men weer naar buiten gaat. 
 

1p  7 Waarom merken de mensen de verandering van hun huid niet? 
A Omdat de zomer en de herfst erg lang duren. 
B Omdat het weer langzaam verandert. 
C Omdat ze bezig zijn met hun alledaagse dingen. 
D Omdat ze daar niet op letten. 
 

1p  8 In welke twee alinea’s wordt het gevolg van een erg warm bad in de winter letterlijk 
genoemd? 
A in alinea 1 en 2 
B in alinea 1 en 4 
C in alinea 2 en 3 
D in alinea 3 en 4  
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TEKST 6 
 

1p  9 Hoe komt het dat 25 van de 40 leerlingen dezelfde achternaam hebben? 
A Het is puur toeval; er is geen echte reden voor. 
B Omdat de meeste dorpelingen familie van elkaar zijn. 
C Omdat de naam ‘Polat’ heel populair is in het dorp Bingöldek. 
 

1p  10 Wat voor probleem levert dit op voor de school? 
A De leraren halen vaak de leerlingen door elkaar. 
B Deze situatie leidt tot grote gedragsproblemen. 
C Deze situatie veroorzaakt administratieve fouten. 
 
 

40 öğrenciden 25'inin soyadı aynı 
 

Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Bingöldek 
Köyü İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilerin 
yarısından fazlasının soyadı aynı...Muş'ta 
sıkça rastlanılan, aynı soyadı taşıyan 
akrabaların oluşturdukları köylerden birisi 
olan Bingöldek'de, okuldaki öğrencilerin 
yarısından fazlasının soyadı Polat.  
Toplam 40 öğrencinin eğitim gördüğü 
okuldaki öğrencilerin 25'inin soyadının Polat 
olması, okuldaki işlemlerde bazı k
da yol açıyor. 

arışıklıklara 

Okulun öğretmenlerinden Eyüp Eroğlu, bütün öğrencilerin tek sınıfta olduğunu 
belirterek, “Öğrencilerin çoğunun soyadının aynı olması kayıtlarımızda yer yer 
sorunlar yaşamamıza neden oluyor. Bu durumu bildiğimiz için işlemlerimizi daha 
hassas yürütüyoruz” dedi. 
Köy Muhtarı Nurettin Özdemir ise soyadı farklı olan çocukların da aslında diğerleriyle 
akraba olduklarını, ancak onların dedelerinin, soyadı kanunu çıktığında farklı bir 
soyadla kayıtlarını yaptırdıklarını öne sürdü.  
Bu arada, Bingöldek İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilerin çoğunluğunun soyadının 
Polat olması nedeniyle, okul, köyde sık sık ”Polatlar'ın Okulu” şeklinde anılıyor. 
 
 Hürriyet 
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TEKST 7 
 

1p  11 Wat voor soort relatie bestaat er tussen de twee alinea’s? 
A bewering en toelichting 
B oorzaak en gevolg 
C probleem en oplossing 
D twee tegenovergestelde meningen 
 
 
'Lise Giriş Sınavı stresinden nasıl kurtulurum?' 
Ben seneye Lise Giriş Sınavına gireceğim ve dolayısıyla önümüzdeki eğitim yılını 
sürekli ders çalışarak geçireceğim. Üstelik hedefim de çok yüksek. Fakat ben sosyal 
yaşamayı, arkadaşlarımla birlikte olmayı, tiyatro ve sinemaya gitmeyi, sergi gezmeyi ve 
benzeri şeyleri çok sevdiğim için sosyal yaşamıma vakit ayıramayacağım için çok 
üzülüyorum. Bu dönemi strese girmeden, her an patlamaya hazır bir sinir bombası 
olmadan nasıl geçirebilirim? Yardım ederseniz inanın çok sevinirim. 
 
NEŞELi VE SEVECEN 
 
Öncelikle, yüksek hedefler yerine, gerçekten kendi potansiyelini göz önünde tutarak, 
gerçekçi hedefler belirlemelisin ki, hedeflerine ulaşabilesin. Yani başarı için gerçekçi 
olmalısın. Sosyal yaşamına tamamen ara vermeden, belki eskisine göre biraz daha 
kısıtlayarak devam edebilirsin. Çünkü bundan tamamen vazgeçmen, seni daha başarılı 
kılmaz. Başarı için formülün; ulaşabilir gerçekçi bir hedef belirlemek, düzenli, planlı ve 
sürekli bir çalışma stratejisi uygulamak biraz da sevdiğin şeylere vakit ayırmak olmalı. 
Bütün bunları yapabileceğin, tüm aktivitelerini içeren bir program takvimi hazırlarsan, 
sorun yaşamazsın. 
 
 www.heygirl.com.tr/uzman 
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TEKST 8 
 
 
Boyu uzayan kozmonot uzayda hapis kaldı 
 
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dört aydır görev 
yapan Rus kozmonot Salizhan Şaripov'un boyu sıfır 
yerçekimi yüzünden her geçen gün biraz daha 
uzuyor! 
Omurgası doğal kıvrımını kaybettiği için düzleşen 40 
yaşındaki kozmonot, kendisini dünyaya getirecek 
uzay aracına sığamadığı için dünyaya dönemiyor. 
Şaripov kendisini ufaltarak koltuğuna sığmasını 
sağlayacak "penguen kostümü" adlı dalgıç kıyafetine 
benzer bir kostüm giyecek. Bu kostüm, omurganın 
düzelmesini ve belli kas gruplarının sıkılaşmasını 
sağlayacak. 
1980'li yıllarda geliştirilen 'penguen kostümü', 
kozmonotların omurgasının düzelmesini ve belli kas 
gruplarının sıkılaşmasını sağlıyor. Rus Bilimler 
Akademisi Tıp Sorunları Enstitüsü'nden doktor Valeri 
Bogomolov, aynı sorunu yaşayan Amerikalı 
astronotların kostüm giymektense spor yaparak 
boylarının uzamasına engel olmaya çalıştıklarını, 
fakat bu yöntemin pek başarılı olmadığını söyledi. 
 
 www.doguscocuk.com.tr/bilim 
 
 

1p  12  Wat is de reden dat kosmonaut Şaripov met de dag langer wordt? 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p  13 Waarom doen de kosmonauten het pinguïnkostuum aan? 
A om hun ruggengraat te beschermen 
B om hun spieren te versterken 
C om in de stoel te passen 
 

1p  14 Waarom kan Şaripov niet terug naar de aarde? 
Omdat hij, 
A niet meer in het kostuum past. 
B niet meer in het ruimteschip past. 
C rugklachten heeft gekregen. 
 

1p  15 Wie heeft het kledingstuk ‘Penguen Kostümü’ gemaakt? 
A de Amerikanen 
B de Russen 
C niet duidelijk, wie 
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TEKST 9 
 

2p  16  Welke van de volgende beweringen volgens de tekst zijn juist en welke zijn onjuist? 
Omcirkel in de uitwerkbijlage welke beweringen ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn. 
1 Davids en Emre zijn ploeggenoten van elkaar. 
2 Davids heeft al een contract getekend met Beşiktaş. 
3 Davids speelt in spitspositie op het veld. 
4 Davids heeft meer doelpunten gemaakt bij Ajax. 
 
 

Davids'e gel çağrısı 
 
Emre Belözoğlu'ndan vazgeçen Beşiktaş, İnter'deki takım 
arkadaşına teklif götürdü, olumlu yanıt aldı.  
Emre out, Davids in 
Emre Belözoğlu'ndan vazgeçen Beşiktaş, temsilcimizin 
Inter'deki takım arkadaşı Hollandalı Edgar Davids'ten 
"Olumlu" yanıt aldı.  
Türkiye'ye Sıcak  
Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeksizin devam 
eden Beşiktaş'ta yeni hedef Edgar Davids. Inter'de forma 

giyen temsilcimiz Emre Belözoğlu'nun transferinden vazgeçen siyah-beyazlıların, 
dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Davids ile temasa geçtiği ve Hollandalı yıldızdan 
olumlu yanıt aldığı ifade edildi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yeni sezonda 
Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 
'Inter'de Mutsuzum'  
Inter ile 2007'ye kadar sözleşmesi olan Hollandalı yıldız, İtalyan ekibinde mutsuz 
olduğunu söylemiş ve ayrılabileceğinin sinyalini vermişti. Davids 1991-1996 yılları 
arasında Hollanda'nın Ajax takımında 105 maçta oynadı ve 20 gol attı. Bir yıllık Milan 
macerasından sonra 7 yıl Juventus formasını terleten Davids, 159 maçta oynadı ve 8 
gol attı. Yarım sezon Barcelona'da oynayan Davids, ardından Inter'e gitti ama 
beklediğini bulamadı. 
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TEKST 10 
 
A'dan Z'ye Özcan Deniz  
 

 1 Asmalı Konak'ın Seymen Ağa'sını A'dan Z'ye inceledik ve
bakın neler elde ettik! Ankara'da doğdu. Aslen Ağrı'lı olan
Özcan Deniz, 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a 
yerleşti.Büyük tirajlara ulaşan ve Özcan Deniz’in ünlü 
olmasını sağlayan ilk albümünün adı, “Meleğim”. 

 
 

 

 2 Cem Özer, Şebnem Dönmez, Haluk Bilginer gibi ünlü 
isimlerin de rol aldığı “Neredesin Firuze” filmi, Özcan 
Deniz’in yaşamından bir kesit sunuyor. Gizemli Firuze’yi 
Demet Akbağ’ın canlandırdığı filmin ocak ayında gösterime girmesi bekleniyor. Üstelik 
Özcan Deniz’in de rolü olduğu filmin metin yazarı da yine sanatçının bizzat kendisi. 
Çoban Yıldızı, “Aslan Gibi”, albümlerinden bazıları. “Leyla” ise 2002 yılında çıkardığı son 
albümü. 
 

 3 Doğum tarihi 1972. Erken yaşta okulu bıraktı. 13 yaşındayken İzmir’de şarkı söylemeye 
başladı. 16 yaşında Antalya’da şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirdi. 17 yaşında 
İstanbul’a geldi. Burada bir süre pavyonlarda şarkı söyledi. 
Felsefeye ve uzay bilimlerine ilgi duyuyor ve bu konulardaki kitapları okumaktan çok 
hoşlanıyor. 
 

 4 Günümüz arabesk sanatçıları Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses gibi isimleri cesareti ile 
geride bırakan Özcan, popülaritesinin doruğundayken saçlarını sarıya boyatıp eşcinsel bir 
türkücüyü oynadı. Hayran kitlesinin genişlemesini sağlayan, “Beyaz Kelebeğim” ve “Yalan 
mı” albümleri oldu. 
Internetten onunla ilgili bilgi edinmek için, http://www.kalannet.net/WEB/OzcanDeniz 
adresini ziyaret edebilirsin.  
İstanbul’dan 18 yaşında ayrılan Özcan, Almanya’nın München kentine gitti. Müzik 
yapımcısı Yaşar Yağmur ile tanıştı. Böylece ilk albümünü çıkarttı.  
 

 5 Jölesiz kamera önüne çıkmayan Özcan, “Asmalı Konak” filminin çekimleri için saçlarını 
kazıttı. Bu yüzden bir süre bereyle sahne almak zorunda kaldı. 
“Kolay Para” , “Yalan” (TV), “Aşkına Eşkiya” (TV), rol aldığı çalışmalardan bazıları. 
La Pnairie marka göz kremi ve nemlendirici ürünler kullanan Özcan, erkeklerin 
delikanlılığa sığmaz kültüründen sıyrılması gerektiğini savunuyor. Cildi yağlı olduğu için, 
yağı dengeleyici ürünler kullanıyor. Vücut bakımı, nemlendirici ve peeling derken en az 7-
8 çeşit üründen faydalanıyor. 
Özcan Deniz’in batıl inançları var.          bir bardak yere düşüp kırılmadığında onu kırmak 
gerektiğine inanıyor. Yoksa uğursuzluk getirirmiş. 
 

 6 Pavyonda şarkı söylerken bir dansöze aşık oldu. O sıralarda henüz 16 yaşındaydı. 
Dansöz olan Dilara adındaki ilk aşkı ise 25 yaşındaydı. 
Resim yapıyor, yazdığı hikâyeleri senaryolaştırılıyor, müzikte dünyaya açılmak için 
çalışmalar yapıyor, oynadığı film kısa bir süre sonra vizyona giriyor ve önümüzdeki sezon 
kendi yazdığı hikâye için kamera karşısına geçiyor. Kısacası o, dolu dolu sanat yapıyor. 
 

 7 Seymen Ağa karakteriyle karşımıza çıktığı “Asmalı Konak” dizisinde, Ürgüp’ün en zengin, 
en tuttuğunu koparan, en büyük ağasını canlandırdı.  
Şarkı söylediği pavyonda polisler geldiği zaman mutfağa saklanıyordu. Çünkü o yıllarda 
henüz 13 yaşındaydı. Polisler gidince kendini yine sahneye atıyordu. 
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Tarkan’ın uzatmalı sevgilisi Bilge Öztürk’ün kardeşi, Tarkan ile Özcan Deniz arasında 
yasak bir aşk olduğunu iddia etti. (ayy biz gazetelerin yalancısıyız) Bu aşkın tohumlarının 
ABD’de atıldığı ve iki sanatçının New York’ta sık sık buluştuğu iddia edildi. 
Uzun bir ilişkimiz oldu ve benim için çok özeldi. Hala tadı bende saklı” diyen Özcan 
Deniz’in eski sevgilisi Ebru Destan, yaşadıkları aşkın üzerine çıkabilecek bir ilişki 
yaşayamadığını söyledi.
 

1p  17 Waar is Özcan Deniz geboren? 
A Ağrı 
B Ankara 
C Aydın 
 

1p  18 Wat is een relatie tussen Özcan Deniz en de film ‘Neredesin Firuze’? 
Özcan Deniz 
A heeft met deze film een prijs gewonnen. 
B heeft deze film geregistreerd 
C heeft het scenario van de film geschreven. 
 

1p  19 Welk soort boeken vind Özcan Deniz leuk om te lezen? 
A boeken over filosofie en astronomie 
B boeken over muziek en films 
C spannende boeken en thrillers 
 

1p  20 Hoe oud was Özcan Deniz toen hij als zanger voor het eerst begon te werken? 
A 13 
B 16 
C 17 
D 18 
 

1p  21 Uit welke alinea blijkt dat Özcan Deniz goed voor zichzelf zorgt? 
A alinea 3 
B alinea 5 
C alinea 7 
 

1p  22 Wat is juist volgens alinea 4? 
A Hij heeft de rol van een homoseksuele man gespeeld. 
B Hij heeft veel samengewerkt met M. Kırmızıgül. 
C Op 17 jarige leeftijd ging hij naar Duitsland. 
 

1p  23 Kies bij de open plek, in alinea 5, het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Bazen 
B Kısaca 
C Örneğin 
 

1p  24 Welke term is van toepassing op Özcan Deniz volgens alinea 6? 
A ongeduldig 
B veelzijdig 
C verlegen 
D vriendelijk 
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TEKST 11 
 

1p  25 Wat wordt duidelijk uit het onderzoek? 
A dat 350 talen al verdwenen zijn 
B dat de talen sneller verdwijnen dan vogels 
C dat het Spaans de meest gesproken taal is 
 
 

Yok Olan Diller 
Dünyada konuşulan diller, yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya. Yapılan bir 
araştırmaya göre dillerin, kuşlardan ve 
memelilerden daha hızlı yok olduğu 
ortaya çıktı. Bugün dünyadaki toplam 
6,809 dilin 350'si, 50'şer kişiden bile az 
insan tarafından konuşuluyor. 46 dil ise 
sadece birer kişi tarafından konuşuluyor. 
Dünyada en çok konuşulan diller ise 
Çince, İngilizce ve İspanyolca. 
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TEKST 12 
 

1p  26 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 
 
 

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

1p  28 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  29  Schrijf in de uitwerkbijlage op of scheve ogen, volgens de tekst, alleen bij Chinezen 
voorkomen. Schrijf ja of nee op. 

 
1p  30 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  31 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 14 
 
 

 1 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. 
 

 2 Kitabın konusu kısaca şöyle: Uzak bir ülkede kendi 
halinde yaşayan Abdi'ye bir gün çok önemli bir g
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 İletişim Yayınları tarafından 
yayınlanan kitabı, tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. 
 

örev 

 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: Aynı 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 dağları- 
hayranlıkla seyrederdi. Kitap, Yakov ve Yedi Hırsız’ın maceralarını anlatmaktadır.
 
 www.doguscocuk.com.tr/kitap 
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1p  32 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  33 Hoeveel boeken heeft Madonna in totaal geschreven? 
A 3 boeken 
B 4 boeken 
C 5 boeken 
D 6 boeken 
 

1p  34 In welke alinea staat een korte samenvatting van haar nieuwe boek? 
A alinea 2 
B alinea 3 
C alinea 5 
D alinea 6 
 

1p  35 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  36 Welk ander boek van Madonna, gaat net als “Abdi’nin Maceraları” over avontuur? 
A İngiliz Gülleri 
B Bay Peabody’nin Elmaları 
C Yakov ve Yedi Hırsız 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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TEKST 15 
 

2p  37  Schrijf in de uitwerkbijlage de titels op van twee boeken die over “lokum” geschreven 
zijn. 

 
1p  38  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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