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Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
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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 Je vriendin in Istanbul wil na haar eindexamen als secretaresse gaan werken. 
 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 sekreterlik 
Pozisyon  sekreterlik 
Firma adı Baydan Ayakkabıcılık 
Çalışma şekli hafta içi her gün 
Cinsiyet bayan 
Yaş aralığı 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 
 

 



 GT-0101-a-11-1-o 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 

1p 2 Bij welk lichaamsdeel hebben wetenschappers de liefde gemeten volgens de 
onderstaande tekst? 
A hart 
B hersenen 
C maag 
D ogen 
 

1p 3 In de tekst worden twee soorten van liefde onderzocht. 
 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.

 
 
 
 



 GT-0101-a-11-1-o 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

1p 4 Wat was er zo opvallend aan de telefoonrekening in kwestie? 
A De brief was als grap bedoeld. 
B De naam van de geadresseerde klopte niet. 
C Het adres ontbrak. 
D Hij was niet aangetekend maar gewoon verstuurd. 
 

1p 5 Wat is de functie van Kafur Ordu? 
A directeur van het postkantoor 
B eigenaar van een gsm-winkel 
C telecom-medewerker 
D voorzitter van een instantie 
 
 
 
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. 
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Tekst 4 
 

2p 6 Volgens Peckham Rye zegt de kleur van de stropdas wat voor iemand je bent. 
 Welke kleur hoort bij welke eigenschap volgens de tekst? 

Geef op je uitwerkbijlage met een kruisje aan welke eigenschap bij welke kleur 
hoort. 
 
 

 
Kravatını doğru seçen işi kapar 

 
Kravatını doğru seçen işi kapıyor. Kravat üreticisi Peckham Rye'na göre, iş görüşmesine 
giderken, mor bir kravat seçerseniz bu kibirli olduğunuzun işareti olarak algılanabilir, ya da 
pahalı, dokuma bir kravat mülakatçıyı ‘ezebilir’. Yani kravatınızın rengi ve tipi kişiliğiniz 
hakkında önemli ipuçları veriyor. 
 
Ankara- Kravat üreticisi Peckham Rye'ın hazırladığı stil 
rehberinde, kravatın rengi ve tipinin onu taşıyanla ilgili 
büyük ipuçları verdiği belirtildi. 
Telegraph gazetesinde yayımlanan habere göre, mor 
kravat ‘kibir ve gösterişe’, kahverengi bir kravat ise 
‘güvenilir’ olduğunuza işaret ediyor. Sarı kravat 
takanlar göze çarpmaya hevesli ve farklı olmaktan 
korkmuyorlar. 
Kırmızı kravat ‘tutkulu’ bulunurken, lacivert kravatlar 
sükuneti yansıtıyor. İlgi görme ve beğenilme isteğinin 
ifadesi olduğu için, pembe renk önerilmiyor. 
Peckham Rye yetkilisi David Walker, bir iş görüşmesine giderken seçilecek kravat 
konusunda uyarıda bulunuyor. 
Walker, "Mülakata giderken asla pahalı, parlak renkli, iddialı dokuma kravat 
takmayın, bu sizinle görüşme yapan kişi üzerinde ezici bir üstünlük yaratmanıza yol 
açabilir. Daha tutucu olan baskılı bir kravat takılmalı." diye konuştu. 
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Tekst 5 
 
Şifalı meyve… 
 
Zayıflatan 5 süper yiyecekten birisi... Kokusu bile zayıflamada etkili. 
Hangi meyveden mi bahsettik? İşte cevap: 
 

 
 
Greyfurt kilo vermek isteyenler için çok yararlı. Dünyaca ünlü 
Prof. Dr. Mehmet Öz bile greyfurtun zayıflamada etkisini şu sözlerle 
anlatıyor: 
“ABD’de hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar, greyfurt kokusunun 
iştahı kapattığını ortaya çıkarttı. Uzmanlar greyfurt kokusunun, karaciğer 
üzerinde bir etkisi olduğunu ve bu etkinin kilo vermeyi kolaylaştırdığını 
saptadı.” 
 
Yine ABD’de yapılan bir çalışmada; diyetlerinde greyfurt meyvesi ve greyfurt 
suyu kullanan gönüllülerde kilo kaybı ve zayıflama görülmüştür. Kilo vermek 
isteyen 100 obez gönüllüden bir gruba üç ay süresince normal beslenme 
programlarında her yemekten önce yarım greyfurt meyvesi, diğer bir gruba 
bir bardak greyfurt suyu verilmiş. Üçüncü gruba ise hiç greyfurt verilmemiş. 
Süre sonunda yarım greyfurt yiyenlerin 1,5 ile 4,5 kilogram, greyfurt suyu 
içenlerin ise 1,5 kilogram civarında kilo verdikleri, buna karşılık hiç greyfurt 
almayanlarda 250 gram gibi çok düşük bir kilo kaybı sağlayabildikleri 
görülmüş. 
 
Etki olarak greyfurtun insülini baskılaması ileri sürülüyor. İnsülin 
baskılanınca kişi kendini tok hissediyor, daha az yemek yemek ihtiyacı 
duyuyor. 
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1p 7 Bij wie is vastgesteld dat alleen al de geur van grapefruit de eetlust vermindert? 
A bij dieren 
B bij dikke mensen 
C bij kinderen 
 

1p 8 Met welk dieet zijn de proefpersonen het meest afgevallen? 
A een dieet met onuitgeperste grapefruit 
B een dieet met uitgeperste grapefruit 
C een dieet zonder grapefruit 
 

1p 9 Wat gebeurt er als de aanmaak van insuline onderdrukt wordt? 
A de eetlust blijft gelijk 
B de eetlust neemt af 
C de eetlust neemt toe 
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Tekst 6 
 

Adem’le Havva elmayı Şanlıurfa’da yemiş! 
 
Alman arkeolog Klaus Schmidt’e göre kutsal kitaplarda adı geçen ‘Garden of Eden’ 
bulundu. 
 
Schmidt “14 bin yıllık bu höyük, şimdiki adıyla Göbekli Tepe, aslında Adem’le Havva’nın 
yaşadığı ‘Cennet Bahçesi’ olarak anılan kutsal mekandır.” diyor. 
 
Şanlıurfa’da arkeologları şoke edecek düzeyde önemli kalıntıların bulunduğu Göbekli Tepe 
hakkında çok sansasyonel bir iddia ortaya atıldı. Hayatını buradaki kazılara adayan Alman 
arkeolog Klaus Schmidt, piramitlerden 7 bin 500 yıl önce inşa edildiği tespit edilen bu 
mekanın kutsal kitaplarda adı ‘Garden of Eden’ ya da ‘Cennet Bahçesi’ olarak geçen ve 
Adem ile Havva’nın yasak elma ağacının meyvesinden yiyerek kovuldukları yer olduğunu ileri 
sürdü. 

1994’te sürüsünü otlatan bir çoban, 
Şanlıurfa’nın 15 km kuzey doğusundaki 
Göbekli Tepe’de dikdörtgen şeklinde üzerinde 
oymalar olan taşlar buldu ve bunları yetkililere 
götürdü. İstanbul’daki Alman Arkeoloji 
Enstitüsü görevlisi Klaus Schmidt, bölgeye 
giderek incelemelere başladı. Kazılarda 
şimdiye dek çıkarılan 45 adet T şeklindeki taş 
anıtın üzerinde yabani domuz, ördek, yılan, 
aslan, balık ve avcılık yapan insan figürleri 
var. Daha yüzlerce taş anıtın çıkarılmayı 

beklediği bölgenin, tapınak olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. 
 
Eski metinler doğruluyor 
 
Uzmanlara göre Göbekli Tepe tam 14 bin yaşında; yani piramitlerden 7 bin 500 yıl daha eski. 
Schmidt’e göre artık çorak olan Göbekli Tepe, bir zamanlar çok bereketli bir bölgeydi. Ancak 
insanlık, çevrenin bozulmasına yol açarak bu cennetin yok olmasına sebep oldu. Göbekli 
Tepe’de bulunan taşlar, M.Ö. 8000’de programlı bir şekilde toprağa gömüldü. Bunun sonucu 
olarak çobanın üzerinde dolaştığı yapay tepeler oluştu. 
 
Bilim adamlarına göre Göbekli Tepe’nin Adem ve Havva’nın yaşadığı ‘Cennet Bahçesi’ 
olduğuna ilişkin kanıtlar şöyle: 
− İncil’in “yaradılış” bölümünde cennet bahçesinin Asur’un batısında olduğu yazıyor. 

Göbekli Tepe de burada. 
− ‘Cennet Bahçesi’nin 4 nehirle çevrelendiği, bunlardan ikisinin de Fırat ile Dicle olduğu 

biliniyor. 
− Asur tabletlerinde Beth Eden adlı bir medeniyetten bahsediliyor. Göbekli Tepe’nin 

bulunduğu yer tarif ediliyor.  
− Tevrat’ta da bahçenin şimdiki Suriye’nin kuzeyinde olduğu belirtiliyor.  
− ‘Eden’ kelimesi Sümerce ‘ova’ anlamına geliyor. Göbekli de Harran Ovası’nın hemen 

içinde yer alıyor. 
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Uzmanlar heyecanlı 
 
İngiliz ‘Daily Mail’ gazetesinin konuştuğu bilim adamları, “Medeniyetten ve her şeyden önce 
Göbekli Tepe vardı”, ifadesini kullandılar. İşte bölgeyi inceleyen uzmanların tepkileri:  
 
− Stanford Üniversitesi’nden Ian Hodder: “Göbekli Tepe tarihle ilgili bildiğimiz her şeyin 

değişmesine sebep olacak.” 
− Witwatersrand Üniversitesi’nden David Lewis Williams: “Göbekli Tepe tarihin gelmiş 

geçmiş en büyük arkeolojik keşfi.” 
− Reading Üniversitesi’nden Steve Mithen: “Burası insan aklının anlamakta zorlanacağı 

kadar olağanüstü.” 
− Alman arkeolog Klaus Schmidt: “Tüm kanıtlar gösteriyor ki burası insanlığın doğduğu yer. 

Göbekli Tepe, Adem’le Havva’nın yaşadığı Cennet Bahçesi’ndeki bir tapınaktı.” 
 
 
1p 10 Wat is de huidige naam van ‘Cennet Bahçesi’? 

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

1p 11 Klaus Schmidt kalıntıların bulunduğu yer hakkında hangi iddiayı ortaya attı? 
A Adem ile Havva bu mekana sürüldüler. 
B Adem ile Havva bu mekanda doğdular. 
C Adem ile Havva hiçbir zaman bu mekanda yaşamadılar. 
D Adem ile Havva’nın yasak elma yedikleri yer burasıdır. 
 

2p 12 Welke afbeeldingen stonden er volgens de tekst op de gevonden stenen? 
Schrijf vier van de zes afbeeldingen op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 13 Oymalı taşları ilk kim buldu? 
A arkeologlar 
B çiftçi 
C çoban 
D çocuklar 
 

1p 14 ‘Höyük’ nasıl oluştu? 
A deprem sonucu 
B insanların toprak yığması sonucu 
C tufan sonucu 
D yanardağ püskürmesi sonucu 
 

1p 15 Aşağıdaki tepki hangi uzmana aittir? 
“Göbekli Tepe tarihin gelmiş geçmiş en büyük arkeolojik keşfi.” 
A David Lewis Williams 
B Ian Hodder 
C Klaus Schmidt 
D Steve Mithen  
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Tekst 7 
 

70'lerden gelen albüm 
 
Göksel, çocukken zevkle dinlediği, sonra da dolaba girip 
bağıra çağıra söylediği şarkıları “Mektubumu Buldun Mu?” 
adlı albümünde topladı. Aslında onun ‘eski’ye sevgisi 
sadece şarkılarla da sınırlı değil; “Eskiye ait her şeyi 
seviyorum. 80’ler sonrası tüketim dünyasını, bugünün kirli 
dünyasını sevmiyorum. 70’lerde yaşamayı tercih ederdim. 
İnsanların o zamanlar idealleri, amaçları vardı.” diyor. 
 
Şirin Güven 
 
70’lerden kalma İspanyol paça bir pantolon, bukleli kabarık 
saçlar, içe sokulan gömlekler... Daha da önemlisi insanı 
gerçekten 70’lere götüren o unutulmaz şarkılar... Göksel, altıncı 
albümü “Mektubumu Buldun Mu?” ile 70’li yılları bugüne taşıdı. 
Yani bu kez kadife perdeli gazinodaki buğulu ses Göksel’in... 

 
 Böyle bir proje yapmaya nasıl karar verdiniz? 
 Aslında senelerdir yapmayı arzu ettiğim bir projeydi bu; ama, hep kendi şarkılarım ağır 
basıyordu. ‘Sonra Avrupa Müzik’, “Eski şarkıları eskisine yakın bir anlayışla kaydedelim. 
Senin sesine çok yakışır.” deyince gerisi geldi. 
 
 Şarkıları nasıl seçtiniz? 
 Bir arşiv araştırması yaptık ve beş bin şarkının içinden seçtik. Parçaları sevmeme ve 
kimliğimle örtüşmelerine önem verdim. 
 
 Dinleyicileriniz bu albüme şaşıracaklar mı sizce? 
 2001’de Günün Birinde, Ayrılık  ve Niyet’i söylemiştim ve onlar da epey ses getirmişti. 
Hep böyle bir beklenti vardı, o tadı istiyordu dinleyici zaten. 
 
 Bu albümle çocukluğunuza dönüp neden şarkıcı olmak istediğinizi hatırladığınızdan 
bahsediyorsunuz... 
 Evet, ben her zaman şarkı söylemeyi çok sevdim. Hatta evdekiler rahatsız olduğu için 
kendimi dolabın içine kapatırdım; ama, yine söylerdim. Arşiv araştırması yaparken çocukken 
zevkle dinlediğim şarkıları buldum. O zamanlar sadece yorumcuydum, başlangıç noktamı 
hatırladım yani. Sonradan şarkı yapmaya başladım, o da ayrı bir keyif verdi. 
 
 Şarkılardan en çok hangisini söylemek ayrı bir zevk verdi size? 
 “Ağlamak Güzeldir” beni çok etkiledi; çünkü Sezen’e karşı ayrı bir hayranlığım var.  
 
 Dolabın içinde bağıra çağıra şarkı söylediğiniz günleri hatırlatan bir parça var mı 
peki? 
 Ajda Pekkan’ın şarkıları. Hayatımdaki ilk kasetim Ajda Pekkan’ınkiydi. Doğum günümde 
armağan edilmişti. 
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 Şarkıların 70’li havasına uygun giyiniyorsunuz... 
 Evet, ama ben hep böyle giyiniyordum; kıyafetlerim ikinci el kıyafetlerdi zaten. Eskiye ait 
olan her şeyi seviyorum. 80’ler sonrası tüketim dünyasını, bugünün kirli dünyasını 
sevmiyorum. 70’lerde yaşamayı tercih ederdim. İnsanların o zamanlar idealleri, amaçları 
vardı. Bu eskilere tutkum haliyle kılık kıyafetime de yansıyor.  
  
 Şarkı söyleme aşkınız üniversitede felsefeyi bırakıp şan eğitimine başlamanıza da 
neden olmuştu... 
 Ben insan psikolojisiyle çok ilgiliyim. İnsanları irdelemeyi, duygularını incelemeyi 
seviyorum. Lisedeyken hayatım bununla geçiyordu, psikolog olmak istiyordum. Tercihlerimin 
ilki olan psikolojiyi küçük bir farkla kaçırıp Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümüne girdim. O 
zamanlar onun ne kadar değerli olduğunu fark edemedim. İngilizce de olduğu için zorlandım. 
Bir yandan da inanılmaz derecede şarkı söyleme tutkusu içinde olduğum için zamanla şarkıcı 
tarafım, müzikal yönüm ağır bastı. 
 
 Konservatuvara niye gitmediniz? 
 Ben pop söyleyeceğimi biliyordum. Şimdi yine özel üniversiteler var; ama, o zamanlar hiç 
yoktu. Sadece opera eğitimi alabiliyordum. Onun yerine; ben dışarıdan, konservatuvardan 
değerli hocalarla çalışarak, pop şarkıcılığına yöneldim. 
 
 Bu kadar çok sevdiğiniz mesleğinize ilişkin ne gibi hedefleriniz var? 
 Ben hiçbir zaman yolumdan sapmadım, başka şeye merak sarmadım. İşim konusunda 
takıntılıyım, inanılmaz detaycıyım; ama, başarı için gerekli bunlar. Sahnede olmayı çok 
seviyorum. ‘Hayatta en mutlu olduğum yer sahne’ diyebilirim. Bu projeyi çok daha büyük 
sahnelere taşımak istiyorum. Hayalim, büyük sahnelerde, eskisi gibi büyük orkestralar 
eşliğinde söylemek. Güzel dekorlarla... Hep özendiğim bir şeydi bu; tam klasik bir şarkıcı 
olmak yani... 

 
 

1p 16 Göksel heeft een nieuw album uitgebracht met de naam ‘Mektubumu Buldun 
Mu?’. 

 Het hoeveelste album is dit van Göksel? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 17 ‘Mektubumu Buldun Mu?’ adlı albüme başlama kararını Göksel neden sonra 
verdi? 
A ailesinin ısrarından sonra 
B Avrupa Müzik’in teklifinden sonra 
C dinleyicilerinden aldığı isteklerden sonra 
D Sezen Aksu’nun ısrarından sonra 
 

1p 18 Göksel son albümü için parça seçerken, onları sevmesinin yanısıra, başka neye 
dikkat etti? 
A bestecilerin isimlerine 
B dinleyici isteklerine 
C kimliğine uygun olmasına 
D parçaların melodilerine 
E şarkıların duygusal olmalarına 
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1p 19 Göksel küçükken neden dolabın içinde şarkı söylermiş? 
A ailesini rahatsız etmemek için 
B dikkatini daha iyi topladığı için 
C oldukça utangaç olduğu için 
D sesi dolapta daha iyi çıktığı için 
 

1p 20 Als klein meisje zong Göksel liedjes van een bekende zangeres. 
 Wie is deze bekende zangeres? 

Schrijf haar naam op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 21 Göksel neden 70’lerin kıyafetlerini giyiyor? 
A 70’ler yeniden moda olduğu için 
B annesinin kıyafetlerini çok sevdiği için 
C eski zamanlara olan özlemi için 
D son albümünün tanıtımı için 
 

1p 22 Wat wilde Göksel worden toen ze op school zat? 
Schrijf het op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 23 Göksel’in aldığı eğitim hakkında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? 
Göksel 
A bir süre psikoloji okudu. 
B felsefe bölümünü bitirdi. 
C konservatuar eğitimi aldı. 
D özel müzik eğitimi aldı. 
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Tekst 8 
 

Uzaklar Yakın, Yakınlar Uzak 
 
Oturduğum yerden gördüğüm Boğaz Köprüsü'nün ışıkları gözümü alırken hafif bir 
meltem esintisi    24   . 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    25    
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    26    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    27   , 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    28   . 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    29   , 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 24  
A düşünüyorum 
B görüyorum 
C hissediyorum 
D kokluyorum 
 

1p 25  
A gurur 
B nefret 
C sevinç 
D utanç 
 

1p 26  
A ceza 
B ders 
C korku 
D ödül 
 

1p 27  
A coşkulu 
B çocuksu 
C duygusal 
D yabancı 
 

1p 28  
A bilin 
B duyun 
C sorun 
D yazın 
 

1p 29  
A amaç 
B başlangıç 
C düşünce 
D sonuç 
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Tekst 9 
 

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 30 De stad Harar (Ethiopië) was volgens de tekst één van de belangrijkste plaatsen 
uit de begintijd van de islam. 

 Uit welke twee gebeurtenissen blijkt dat?  
Schrijf deze twee gebeurtenissen op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 31 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 32 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 33 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 34 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 35 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 
 



 GT-0101-a-11-1-o 18 lees verder ►►►

Tekst 10 
 
 

Güney'den dünyaya açılan liman (İçel) 
 
Bir zamanlar Kleopatra ile Antonius'un 
aşkına tanıklık etmiş Mersin. Çeşitli bitki 
türleri açısından Türkiye'nin üçüncü ili 
olan güzel kent, Güney'den dünyaya açılan 
kapımız aynı zamanda. Yolunuz mutlaka 
buraya düşmeli ve Narlıkuyu'da balık, 
şalgam suyu eşliğinde Tantuni ve 
Dondurmacı Halil'den de cezerye 
yemelisiniz. 
 
“Toroslar'ın eteğinde gülümseyen balıkçıl kuşunun başındaki tüy gibisin Mersin, 
murtların çıkardığı güzel kokular, gelenleri hayran bırakıyor. Mersin, mucizevi 
bereketli toprakları, gelişen ticareti ile dünyadaki yerini alacaktır.” Madame 
Arthus'un 1917 yılında söylediği bu sözler geleceğin Mersin'ini anlatıyordu sanki. 
100 yıl önce Doğu Akdeniz'de Avrupai bir kent olarak adını duyuran Mersin, ancak 
19. yüzyıl ortalarında gelişme sürecine girmiş ve İçel'in merkezi olmuş.  
Osmanlı döneminde önemli bir liman kenti olan Mersin; Yahudilerin havra 
ayinlerinin, Hristiyanların kilise çanlarının ve Müslümanların ezan seslerinin 
birlikte yükseldiği; düzenli sokaklarıyla ve kesme taş duvarlı evleriyle Anadolu 
kentlerinden farklı bir görünüm sergiliyordu. Rıhtımdaki pamuk balyaları, oraya 
buraya koşuşturan işadamları, tramvayda, kafelerde farklı dillerden konuşan 
insanlarıyla gerçekten Avrupai bir kent görünümündeydi. 1886'da Amerika, 
Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere 12 ülkenin 
konsolosluklarının bulunduğu bu liman kenti, I. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyo-
ekonomik dinamizmini kaybetti. 
Bu durgunluk 1960'lı yıllardan sonra yerini hızlı ve çarpık büyümeye bıraktı. 
Modern Mersin Limanı, silo, merkez ve Tarsus civarında oluşan büyük sanayi 
tesisleri, yeni açılan işyerleri yerleşim alanını daha da genişletti. Popülist 
politikaların da körüklediği çok katlı binalar 150 yıllık geçmişi günümüze taşıyan 
tarihi dokuyu da yuttu; kent dokusu harap oldu. 
Kıyı şeridinde yürüyoruz. Denizin doldurulmasıyla elde edilmiş alanlarda yükselen 
yeni ve büyük yapılara ve sahil şeridine bakıp hayıflanıyoruz. 1930'lu yıllarda yalı 
konumundaki Katolik Kilisesi, Taşhan, Alanya Hanı, Gümrük İskelesi Meydanı 
(bugünkü Ulu Çarşı) denizden yaklaşık beş yüz metre içeride, yüksek yapıların 
ardında kaybolup gitmiş. Banklardan birinde soluklanırken yaşlı bir Mersinli 
amcayla tanışıyoruz. “Bu oteller (kentin orta yerinde yükselen gökdelen otelden 
söz ediyor), iş hanları, ticarethaneler Osmanlı döneminde aynı işleri gören 
binaların, yani tarihi dokunun üzerinde yükseliyor kızım. Bazı evler restore edildi 
ve yeniden yaşama kavuşturuldu; ama yeterli değil. Atatürk Müzesi, İçel Sanat 
Kulübü ve Victoria Evi kurtarılanlar arasında.” Darısı şu anda harebe şeklinde 
olan diğer tarihi binalara. 
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1p 36 Madam Artus’a göre Mersin dünyadaki hakettiği yerini ne ile alacaktır? 
A bereketli toprakları ve ticaretiyle 
B değişik kültür ve çok dilli toplumuyla 
C denizi ve dağlarıyla 
D tarihi yapıları ve gökdelenleriyle 
 

1p 37 Waaraan kun je zien dat er drie religies naast elkaar bestonden in Mersin? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 38 Voor de Eerste Wereldoorlog had Mersin in sociaal en economisch opzicht een 
Europees karakter. 

 Geef er twee voorbeelden van. 
Schrijf de twee voorbeelden op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 39 Parçaya göre 1960’lı yıllardan sonra Mersin neden zarar görmüştür? 
A Avrupaya özentiden 
B çarpık kentleşmeden 
C denizin doldurulmasından 
D gelişen ticaretten 
E liman kenti olmasından 
 

1p 40 1960'lı yıllardan sonraki hızlı büyüme Mersin’e aşağıdakilerden hangisini 
kazandırdı? 
A Atatürk Müzesi 
B gümrük iskelesi meydanı 
C İçel Sanat Kulübü  
D modern Mersin Limanı 
E Victoria Evi 
 

1p 41 “Sahil şeridine bakıp hayıflanıyoruz.” Bu parçada hayıflanmak hangi anlamda 
kullanılmıştır? 
A gururlanma 
B kibirlenme 
C sevinme 
D üzülme 
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Tekst 11 
 
“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 biletlerin, 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 42 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 43 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 44 Uit welke plaats vertrekken de meeste vluchten voor de feestdagen? 
A Antalya 
B Bodrum 
C Istanbul 
D Izmir 
 

1p 45 Welke luchtvaartmaatschappij ziet een toename van buitenlandse vluchten met 
de feestdagen? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
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Tekst 12 
 

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. 
 

 
 



 GT-0101-a-11-1-o 23 lees verder ►►►

1p 46 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 47 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 48 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. 
 



 GT-0101-a-11-1-o 24 lees verder ►►►

Tekst 13 
 

1p 49 Je bent heel benieuwd naar West-Amerika. Je wilt graag de stad zien die 
bekend staat als de ‘gouden’ stad. 

 Wat is de naam van deze stad? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 
Batı Amerika Turu 
Tur Programı : 
 
Gün 1: 26 NİSAN 
İSTANBUL / NEW YORK / LOS ANGELES  
 Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Delta Hava Yolları kontuarı önünde 
sabah 10:30’da buluşma. Check in, pasaport ve gümrük işlemleri yapılacaktır. 
Saat 12:30’da Delta Hava Yolları’na ait DL 73U sefer sayılı uçak ile New York’a 
hareket. Yerel saat ile 16:50’de New York’a varış. Kısa bir aktarmanın ardından 
saat 18:00’de Delta Hava Yolları’na ait DL 421U sefer sayılı uçak ile Los 
Angeles’a hareket. Saat 21:40’ta Los Angeles’a varış. Havalimanında bizleri 
bekleyen özel aracımız ile otelimize transfer. Geceleme otelimizde.  
 
Gün 2: 27 NİSAN 
LOS ANGELES 
 Otelde sabah kahvaltısı. Dinlenmek ve çevreyi tanımak için serbest zaman. 
Arzu edenler ekstra olarak düzenlenecek olan ve kesinlikle kaçırmamanızı 
tavsiye ettiğimiz Universal Film Stüdyoları turuna iştirak edebilirler. Bu turda 
dünyanın en ünlü filmlerinin bire bir boyutlarda yaratılan film platolarında filmin 
içinde olacak ve filmi sanki gerçekmiş gibi yaşayacaksınız. Bununla birlikte film 
hilelerini ve şovları izleyebileceğiniz park görülecektir. Geceleme otelimizde.  
 
Gün 3: 28 NİSAN 
LOS ANGELES / LAS VEGAS 
 Sabah yapılacak kahvaltıdan sonra özel aracımız ile havalimanına transfer. 
Check in işlemlerinden sonra Southwest Airlines’a ait …..sefer sayılı uçak ile 
saat…..’de kumarhaneler ve oteller cenneti Las Vegas’a hareket. Havalimanında 
bizi karşılayacak özel aracımızla otelimize transfer. Odaların dağılımından sonra 
dinlenmek için serbest zaman. Akşam Las Vegas’ı ışıklar altında görme fırsatını 
yakalayacağımız Las Vegas şehir turuna çıkacağız… Geceleme otelimizde.  
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Gün 4: 29 NİSAN 
LAS VEGAS / SAN FRANCISCO 
 Sabah kahvaltımızı ettikten sonra, Las Vegas Havalimanı’na transfer. 
Southwest Airlines’a ait … sefer sayılı uçak ile saat … ’de , California’nın en 
güzel ve düzenli şehirlerinden olan San Francisco’ya hareket. Saat.. ’de San 
Francisco Havalimanı’na varış. Havalimanında bekleyen özel aracımızla San 
Francisco’yu tanıtan yarım günlük panoramik şehir turu. Bu turumuz esnasında 
Civic Center, Golden Gate Bridge, Balıkçı Rıhtımı ve Çin mahallesi görülecek 
yerler arasındadır. Şehir turundan sonra otelimize yerleşme ve dinlenmek için 
serbest zaman. Arzu edenler (ekstra) The Cliff House Restoran’da, okyanusu 
kuşbakışı izleyerek akşam yemeklerini yiyebilirler. Geceleme otelimizde.  
 
Gün 5: 30 NİSAN 
SAN FRANCISCO /  İSTANBUL 
 Sabah kahvaltısından sonra alışveriş yapmak, çevreyi tanımak ve dinlenmek 
için serbest zaman. Arzu edenler rehberlerinin ekstra olarak düzenleyeceği ‘altın 
şehir’ olarak bilinen Sacramento & Napa Vadisi turuna katılabilirler. Sacremento 
şehrini tanıtan panoramik turdan sonra Amerika’nın en meşhur şaraplarının 
yapıldığı Napa Vadisi’nde bulunan yüzlerce şarap mahzeninden birkaçını 
gezme, şarap ve şarapçılığı öğrenme şansını bulacaksınız. Turdan sonra otele 
transfer. Geceleme otelimizde.
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