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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 geïnteresseerd in de limousine die door Ferrari is uitgebracht.  
In hoeveel seconden bereikt de in de tekst genoemde limousine 100 km per uur? 
A 4 seconden 
B 5 seconden 
C 6 seconden 
D 7 seconden 
 
 
Dünyanın en hızlı limuzini 
 
Süratin simgesi Ferrari, ABD'de zenginler için yeni bir limuzini piyasaya sürdü. 
Limuzinin içinde tuvalet, mutfak, yatak, buzdolabı, televizyon ve bunun gibi ev 
eşyaları bulunuyor. Yapımı tam beş yıl süren bu limuzin yedi saniyede yüz 
kilometre hıza ulaşabiliyor. Ferrari limuzinin iç kısmının sarsılmaması için de 
özel bir sistem kullanmış. Ayrıca otomobilde turbo, nitro ve bunun gibi 
hızlandırıcılar da mevcut... Görünüşe bakılırsa zenginlerin yeni gözdesi Ferrari 
limuzin olacak. Bu muhteşem otomobilin fiyatı ise on milyon dolar ve bunu 
alabilecek kişinin garajında en az dört Ferrari daha olması gerekiyor.
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Tekst 2 
 

1p 2 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 3 
 
 

Salıncakta 'evet' dediler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yaşayan  
Jiang Dezhang-Tie Guangju çifti, gökyüzünde asılı bir  
salıncakta dünya evine girdi. Aynı cam temizleme  
firmasında çalışan maceraperest çift, şöyle bir açıklama  
yaptılar: “Yüksek binalarda temizlik yapmaya alışkın olduğumuz  
için böyle bir tören yapmayı tercih ettik." Salıncakta birbirlerine  
evlilik yemini eden çiftin nikahına, ailelerinin ve arkadaşlarının  
dışında yüzlerce meraklı da tanıklık etti. 

 
 

1p 3 In welk land speelt het verhaal zich af?  
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 4 Bij wat voor bedrijf werkt het bruidspaar? 
A bij een bemiddelingsbureau 
B bij een computerbedrijf 
C bij een glazenwassersbedrijf 
D bij een reisbureau 
 

1p 5 In de tekst legt het bruidspaar uit waarom ze elkaar op een hoge schommel het 
jawoord hebben gegeven. 

 Schrijf in je uitwerkbijlage het eerste en het laatste woord op van de zin 
waarin ze dat aangeven. 
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Tekst 4 
 

1p 6 Je gaat binnenkort op excursie naar İzmir. Je wilt alvast weten hoeveel een 
metrokaartje daar voor een leerling kost.  

 Schrijf in je uitwerkbijlage de prijs van zo'n kaartje op. 
 
 
Türkiye'nin metroları    
 
Türkiye yeraltından yolcu taşımacılığıyla 1875'te, Avrupa ülkeleriyle aynı yıllarda 
tanışmıştı. Hamlenin devamı gelmedi. 
 
Yaklaşık 130 yıl sonra yeniden metro coşkusunu yaşıyoruz. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa metrolarının toplam uzunluğu 72 kilometreye, toplam günlük yolcu 
sayısı 750 bin kişiye ulaştı. Yapımı süren, planlanan hatlarla birlikte bu sayılar 
katlanarak artacak. Henüz sekiz hattın kesiştiği, şehrin dört bir yanına metro 
kalkan istasyonlarımız yok ama bizim de sanat galerili, alışveriş merkezi 
bağlantılı metro duraklarımız var. İşte dört büyük kentin karşılaştırmalı metro 
hatları. 
 

 İSTANBUL ANKARA BURSA İZMİR 

Açılış Karaköy Tünel 1875  28 Aralık 1997  

 

16 Haziran 2002 

 

22 Mayıs 2000 

Vagon sayısı 114 

 

108  48  45  

Trenlerin bir 

yılda kat ettiği 

mesafe 

3 milyon 162 bin 120 

kilometre  

100 bin kilometre 5 milyon 521 bin 

709 kilometre 

 

1 milyon 509 bin 832 

kilometre 

Trenlerin 

maksimum hızı 

80 km/saat 80 km/saat 70 km/saat 80 km/saat 

Kapasitesi Saatte 240 bin kişi Saatte 70 bin 

yolcu 

Saatte 6.477 

yolcu, günlük 

193.149 yolcu 

Vagonlar oturarak 

44, ayakta 204 yolcu 

taşıyabiliyor. 

Hat sayısı ve 

toplam uzunluğu 

4 hat, 29 km. Bir hat, 14,6 km.  2 hat, 17,6 km. 

 

1 hat, 11,5 km.  

Bilet fiyatı 

- Tam bilet 

- Öğrenci bileti 

 

1,30 YTL 

0,80 YTL  

 

 

1,50 YTL 

0,65 YTL  

 

 

1,50 YTL 

0,65 YTL  

 

 

1,25 YTL  

0,45 YTL  
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Tekst 5 
 
 
Yemeksepeti.com'da hızlı büyüme 
 
 
 
Türkiye'nin ilk ve en büyük online yemek siparişi 
sitesi yemeksepeti.com, kurulduğu günden bu 
yana büyümesini sürdürüyor.  
 
 
 
 

1  2007 yılı sonuçlarına göre kayıtlı kullanıcı 
sayısını bir hayli artıran yemeksepeti.com, üye restoran sayısını da yükseltti. 
Günde aldığı sayısız siparişle binden fazla kişiye hizmet veren 
yemeksepeti.com, önemli bir rekora imza atarak işlem hacmini de %150 artırdı. 
Bu artışta akşam saatlerinde evden verilen siparişlerdeki büyük artış ciddi 
anlamda pay sahibi oldu. ADSL'in yaygınlaşması ile beraber 2010 yılında ciddi 
bir artış bekleniyor. 
 

2  Türkiye'nin en gelişmiş ve ilk online yemek siparişi sitesi olan 
yemeksepeti.com, 2000 yılında faaliyete geçti. Yemeksepeti.com ülkemizdeki 
paket servis anlayışına çok daha verimli ve hızlı bir alternatif getirdi. Türkiye 
çapında yaygın hizmet vermeyi kendine amaç edinen yemeksepeti.com, tüm 
İnternet kullanıcıları ve ilgili restoranlara, İnternet'ten yemek siparişi verebilme 
ve alabilme olanağı sağlıyor. 2008 yılında 850 restoran ve 130 bin kayıtlı üyeye 
sahip olan yemeksepeti.com, 1 milyon sipariş aldı. 
 

3  Yemeksepeti.com, Microsoft ve DorukNet tarafından geçtiğimiz yıl üçüncüsü 
düzenlenen Altın Örümcek Web Yarışması'nda "E-Ticaret" ve "Servisler" 
kategorilerinde birinci olurken, organizasyonun en büyük ödülü olan "Türkiye'nin 
En İyi Web Sitesi" ödülünün de sahibi oldu. Günde aldığı 3.500 siparişle yaklaşık 
10 bin kişiye hizmet veren yemeksepeti.com, İnternet üzerinden sunduğu 
hizmetin yanı sıra SMS yoluyla ve Digiturk’ün 525. kanalından da sipariş kabul 
ediyor. 
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1p 7 Waaraan is de snelle groei van Yemeksepeti.com te danken? 
Aan bestellingen vanuit 
A bedrijven 
B huizen 
C scholen 
D ziekenhuizen 
 

1p 8 Wanneer heeft er een grote toename in de bestellingen plaats gevonden? 
A 's ochtends 
B 's middags 
C 's avonds 
D 's nachts 
 

1p 9 In welk jaar is de site Yemeksepeti.com opgericht? 
A 2000 
B 2007 
C 2008 
D 2010  
 

1p 10 In welke alinea staan de uiteindelijke doelstellingen van Yemeksepeti.com? 
A alinea 1 
B alinea 2 
C alinea 3  
 

1p 11 Volgens de tekst kun je behalve via internet op nog twee andere manieren 
bestellen. 

 Welke twee zijn dat? 
Schrijf deze op in je uitwerkbijlage. 
 



 913-0101-a-BB-1-o 8 lees verder ►►►

Tekst 6 
 

 
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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1p 12 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 13 Schrijf in je uitwerkbijlage op wat volgens de tekst behalve een hoefijzer ook 
geluk brengt. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 14 Schrijf in je uitwerkbijlage op wat er volgens de tekst gebeurt als je je schoenen 
verkeerd om aantrekt. 
 

1p 15 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 7 
 
 

 
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. 
Madrit'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 16 Waartegen protesteren de herders? 
A tegen de hoge belastingen 
B tegen de luchtverontreiniging 
C tegen de verstedelijking 
D tegen hun lage lonen 
 

1p 17 Uit hoeveel landen doen herders mee aan de protestbijeenkomst? 
A 15 
B 32 
C 125 
 

1p 18 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 19 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 20 Hoelang gebruiken ze de oude bergpaden/herderspaden al? 
A 125 jaar 
B 875 jaar 
C 1562 jaar 
 



 913-0101-a-BB-1-o 12 lees verder ►►►

Tekst 8 
 
 
İspanyol şarkıcı Monica Molina'dan Türkiye'ye büyük jest 
 

1  Monica Molina, AA muhabirine verdiği demeçte, 
ilk kez dört yıl önce konser vermek için geldiği 
Türkiye'ye ve Türk insanına hayran olduğunu 
söyledi. Son albümünde İstanbul'da çekilen 
fotoğraflarını kullanarak "Türkiye'ye güzel jest 
yaptığımı düşünüyorum" diyen Monica, fotoğrafların 
CD'ye 'çok güzel yansıdığı' kanısında olduğunu 
belirtti. 
 

2  Molina, tüm arkadaşlarının ve müzik çevresinin neden bu fotoğrafları 
kullandığını sorduğunu, kendisinin de büyük zevkle onlara Türkiye'yi anlattığını 
belirtti. İspanyol şarkıcı, "Fotoğrafları kullanmak Türklere borcumdu" sözlerini 
açıkladı: "Türkiye'de de bir dinleyici kitlem olduğunu bilmek çok mükemmel, 
güzel bir his. Türkiye'de bu ortamı yakaladığım için ayrıca çok gururluyum. Bunu 
başarı olarak görüyorum, çünkü tamamen farklı bir dil konuşuyoruz. Halkla 
iletişim kurmakta büyük zorluklar oluyor. Buna rağmen müzik o kadar 
olağanüstü, sihirli bir şey ki, nedenini bilmeden o iletişimi kurabiliyorsunuz. 
Müziğimin her ne kadar Akdeniz insanı için yakın olduğunu bilsem de, Türkiye'de 
konser vermek başlangıçta benim için sürprizdi." 
 

3  Türk şarkıcılar arasında birlikte konser verdiği Leman Sam ve Sezen 
Aksu'yu tanıdığını belirten Molina, Türk müziğiyle ilgili düşüncelerini de dile 
getirdi: "Beni büyülüyor, özellikle enstrümanları. 20-25 kişinin bir sahnede farklı 
enstrüman çalması İspanya'da düşünülemeyecek birşey. Ayrıca 
düşünüldüğünde İspanya için çok pahalı bir şey. Türk müziğinin zenginliği beni 
etkiliyor." 
 

4  Bir yıl içinde yepyeni şarkılardan oluşacak yeni albüm çıkaracak Monica, "Bir 
gün sizden Türkçe şarkı dinleyebilecek miyiz?" sorusuna, "Kesinlikle, yakın 
gelecekte Türkçe şarkı söyleyeceğim. Hayal etmeye gerek yok, gerçekleşmek 
üzere olan bir proje. Çok fazla şarkı var. Seçip ne türde yapacağımıza karar 
vereceğiz" cevabını verdi. 
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1p 21 Hoelang geleden heeft Monica Molina haar eerste concert gegeven volgens de 
tekst in Turkije? 
A één jaar 
B twee jaar 
C drie jaar 
D vier jaar 
 

1p 22 In welke alinea vertelt Monica Molina iets over haar Turkse luisteraars? 
A alinea 1 
B alinea 2 
C alinea 3 
D alinea 4  
 

1p 23 Met welke twee mensen heeft Monica Molina concerten gegeven? 
Schrijf die namen op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 24 Waardoor is Monica Molina zo onder de indruk van de Turkse muziek? 
A door de onderwerpen van de liedjes 
B door de verschillende muzieksoorten  
C door het gebruik van Turkse muziektonen 
D door het gebruik van veel instrumenten 
 

1p 25 Wat gaat Monica Molina in haar eerstvolgende muziekalbum opnemen, volgens 
de tekst? 
A Turkse gedichten  
B Turkse liedjes 
C Turkse melodieën 
D Turkse motieven 
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Tekst 9 
 
 

Türk kumaşına ilgi 
 
Türk tekstil sektörü gittiği her ülkede yaptığı organizasyon, 
moda ve defileler ile büyük ilgi çekiyor. Bunlardan bir yenisi 
ünlü kumaş firmalarının katılımı ile 27 Ağustos tarihinde 
"Kiev-Fashion" adı ile Ukrayna'da başladı. 
 
Moda sektörünün en önemli işverenleri olan Türk 
kumaşçılar, Meridyen Fuarcılık şirketinin organizasyonu ile 
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de buluştu. Kumaş sektörünün 
160 güçlü firmasının katıldığı fuarda Ukraynalı alıcıların yanı 
sıra Rusya, Azerbeycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan 
gelen alıcılar Türk kumaşlarına büyük ilgi gösterdiler. Türk 
kumaşçılar Kiev'de verimli iş bağlantıları yaptılar. Fuar 
içerisinde beş gün boyunca yapılan defilelerde, Türk kumaşlarından yapılan konfeksiyon 
ürünlerinin tanıtımını yapan Ukraynalı mankenler ziyaretçilerden büyük alkış aldı. Ser 
Kumaşçılık şirketinin sahibi Hakan Tankut, fuarın final günü podyuma çıkarak Ukraynalı 
mankenlerle Türk bayrağını açtı.
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1p 26 Welk bedrijf heeft de modeshow georganiseerd? 
A Kiev-Fashion 
B Meridyen Fuarcılık 
C Ser Kumaşçılık 
 

1p 27 Hoeveel dagen heeft het festival geduurd? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 28 Uit welk land komen de modellen die de Turkse ontwerpen dragen? 
A Azerbejdjan  
B Oekraïne 
C Rusland 
D Turkije 
 

1p 29 Wat voor iemand is Hakan Tankut? 
A een ambassadeur  
B een bedrijfseigenaar  
C een ontwerper 
D een organisator 
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Tekst 10 
 

"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 30 Wat is de functie van Orhan Öztürk (alinea 1)? 

Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 31 Hoe lang heeft men gemiddeld per dag slaap nodig volgens Orhan Öztürk? 
A Dat hangt van het seizoen af. 
B Dat verschilt per persoon. 
C negen en een half uur 
D zeven en een half uur 
 

2p 32 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. 
 

1p 33 Wat voor soort bed wordt er voor een goede nachtrust aanbevolen? 
A een breed bed 
B een hard bed 
C een hoog bed 
D een zacht bed 
 

1p 34 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 11 
 

1p 35 Je bent voor het vak economie bezig met een werkstuk over de inkomsten van 
ambtenaren uit verschillende landen. Je bent ook geïnteresseerd in die van 
Turkije. 

 Hoeveel ambtenaren verdienen in Turkije minder dan vijfhonderd YTL? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 
 
Memur maaşları 
 
Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, devletin gelir ve giderlerini günlük 
olarak izlemek için  bir proje başlatıldı. Bu proje kapsamında, devlet 
memurlarının gelir durumları ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda Muhasebat Genel 
Müdürlüğü'ndeki bilgi işlem merkezine 920 bin 754 memurun bilgi yüklemesi 
tamamlandı. Kalan memurların kayıtlarının da kısa süre içinde yüklenerek 2 
milyon dolayındaki devlet memuruna ilişkin her türlü bilginin ortaya çıkarılacağı 
belirtildi. 
Bu verilere göre, memurların on bir binden fazlası beşyüz YTL'dan az para 
kazanıyor. Yüzde 98.6'sının ise yoksulluk sınırında bulunduğunu gösteriyor.  
 

Beşyüz liranın altında alan 11 bin 220 memur var 

Maaş dilimleri Toplama oranı % 

500 YTL'nin altı 1.21 

500-700 YTL arasında 36.44 

700-900 YTL arasında 41.27 

900-1.200 YTL arasında 18.15 

1.200 - 1.500 YTL arasında 1.49 

1.500-2.000 YTL arasında 0.69 

2.000 YTL'den fazla 0.75 

Toplam 100 
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Tekst 12 
 

1p 36 In welk opzicht zijn mieren bijzonder volgens de tekst? 
A Ze kunnen elkaar goed zien. 
B Ze kunnen heel goed ruiken. 
C Ze kunnen heel hard lopen. 
D Ze kunnen kennis overdragen. 
 

1p 37 Hoe noemt men de beschreven methode van samen voedsel opzoeken? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden  
 
 

Karıncalar 
 
 
İngiliz bilim adamları, kendi cinslerinden diğer hayvanlara 
bilinçli olarak eğitim veren tek türün karıncalar olduğunu 
keşfetti. Bristol Üniversitesi'nde iki yıldır süren araştırmalarda 
karıncaların, birbirlerine yiyecek toplama yollarını öğrettiği 
ispatlandı.  
 
Buna göre 'tandem koşusu' denen bir yöntemi kullanan 
karıncalar, daha önce bir yiyecek kaynağı bulan 
öğretmenlerini takip ediyor. Yiyeceğin yerini öğrenen karıncalar, lidersiz de bölgeyi 
bulabiliyor. Nature Dergisi'nde yayımlanan araştırmayı yürüten Prof. Nigel Franks şunları 
söylüyor: "Öğretmen yolu gösterirken peşindekilerle arasını açmıyor. Ara açılırsa 
bekliyor. 4 kat yavaş ilerliyor, ama yolu ezberletiyor." 
 

 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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