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Turks CSE GL en TL

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

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

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

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

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

2

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

A
B
C
D
1p

3

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

1p

4

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

2p

5

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

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

2p

6

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

eigenschap
a eindeloosheid
b onschuld
c productiviteit
d vernieuwing

1p

7

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

1p

8

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

1p

9

Wat voor kleur vinden mensen met veel zelfvertrouwen het mooist?
A groen
B rood
C wit
D zwart
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Tekst 4
Bayramlar hayatı idrak etme ve yenilenme fırsatı sunar
Günümüz insanı, daha iyi yaşamak ve mutlu olmak için, modern
hayatın sunduğu her şeye sahip olma yolunda hızla ilerliyor.
Bu uğurda aklını-fikrini, sağlığını, enerjisini ve vaktini harcıyor.
Maddî anlamda daha iyi şartlarda yaşıyor, hayat standartları her
geçen gün 10 . Buna paralel olarak refah seviyesi
yükselmiyor. Çok çalışıyor, çok tüketiyor ama ruhen yorgun ve
zayıf. Hayatı bir bütün olarak değerlendirmeye, muhasebe etmeye ne cesaret edebiliyor ne
de zaman bulabiliyor.
İşte bayramlar, hayatın rutinini kırıp, biraz soluklanmak, her şeyi yeniden düşünmek, farklı
şeyler yapmak ve yenilenmek için nice 11 gebedir. Fakat insan bu fırsatlardan, fark
edebildiği ölçüde istifade edebilir. Bayramı en iyi şekilde değerlendirmek, güzelliklerinden
istifade etmek için ‘bayrama özel’ bir hayat programı çıkarmak ve zorlanarak da olsa bunu
uygulamak gerekir. Çünkü alışkanlıklardan kurtulmak kolay olmayacaktır. Peki bayramın bize
sunduğu fırsatlar nelerdir?
Aile bağımızı güçlendirme fırsatı verir: Yoğun iş ve okul hayatı sebebiyle anne, baba ve
çocuklar akşama kadar birbirini göremiyor. Aile fertlerini akşam da, birbiri ardına başlayıp
biten diziler, başına oturulduğunda kalkılamayan internet ve oyunları bekliyor. İyi planlanan
bayram, bu kısır döngüyü kırar, aile fertlerini ortak paydada buluşturur. Coşkulu, heyecanlı ve
unutulmaz 12 yaşanır.
Sevilen insan olma fırsatını kaçırmayın: Sevgi, insanın değerli bir varlık olduğunu hissettiren
bir iksirdir. İnsan daha bebekken çevresi tarafından sevilmeye başlar. Eğer kendisini seven
insanlara karşı 13 olur, onların ziyaretlerine gider, gönüllerini alırsa bu sevgi devam eder.
İnsan ancak, ailenin, akrabaların ve dostların karşılıksız sevgisiyle tatmin olur. Bu yüzden,
bayramı bayram yapan bu dinamiklerdir.
Yalnızlıktan kurtulma imkânı bulursunuz: Bayram vesilesiyle dostlarımızla tekrar irtibat
kurmak, bizi daha huzurlu, daha güçlü ve ümitli kılacaktır. Gönülden sohbet edeceği,
dertleşeceği, fikir alışverişinde bulunacağı dostlara sahip olan insan, daha huzurlu, ümitli ve
problemler karşısında daha 14 .
Bencillik ve hırstan kurtulabilirsiniz: Kurban kesmeyenlere et vermek, imkânı olmayanlara
giyim-gıda yardımı yapmak, en güzel yemeklerle donattığı sofrasını paylaşmak, bencillik ve
hırsın ilacıdır. Böylece bencillik ‘biz’e, hırs da şükre dönüşür; insan da gerçek huzuru bulur.
Paylaşmanın ve bereketin manası daha iyi anlaşılır, insan da sorumluluk şuuru kazanır.
İnsanlar arasındaki ilişkilerde, ilahi ölçüler yerine nefis kaynaklı benlik hâkim olduğu için,
sudan sebeplerle dargınlıklar oluşur. İnsanlar, bir hatasından dolayı dostuna, akrabasına,
hatta ana-babasına küsüp irtibatı koparabilir. Herhangi bir sebeple kızıp da 15 veya
öylesine görüştüğünüz birileri varsa, bu bayram sizin için bir fırsattır. Böylece hem
rahatlarsınız, hem de o insanların gönüllerini alır, dostluklarından mahrum kalmazsınız.
Kronik sorunlara çözüm fırsatı bulabiliriz: Yardımlaşma deyince sadece maddî konular akla
geliyor. Hatta içinden çıkamadığı bir problemi olan bir kişiye, yardımcı olmaya çalıştığınızda
“Akıl vereceğine para ver.” demesi, her şeyin 16 hallolacağına dair inancın varlığını
gösteriyor. Bir kişinin aylardır hatta yıllardır kendi başına çözemediği bir sorunu, başka biri
çözebilir veya çözüm yolunu gösterebilir. Bayram sohbetlerinde insanlar samimi ortam
hissederlerse birbirine açılır, dertleşir. Belki sorun olarak görmedikleri konularda bile yeni
açılımlar yakalayabilir.
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Hayata bakışımızı güncelleyebiliriz:
Günümüz insanları 17 , yaşlılık, ölüm, maddî-manevî iflas gibi durumlara düşenlerden
uzak durmaya çalıştığı gibi, hayatın manasını idrak etmiş bilge insanlardan da uzak duruyor.
Bu durum, modern hayatın tek seçenekli mutluluk ve haz endeksli yaşama öğretisinden
kaynaklanıyor. Aslında hayatın farklı merhalelerindeki insanlarla beraber olmak, gerçek
hayatı idrak etmeye vesiledir.

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

1p

1p

1p

1p

1p

10
A
B
C
D

değerlendiriliyor
değişiyor
düşüyor
yükseliyor

A
B
C
D

fırsatlara
garipliklere
iyiliklere
kötülüklere

A
B
C
D

anlar
aylar
haftalar
yıllar

A
B
C
D
E

kıskanç
sevdalı
sevimli
vefalı
yabancı

A
B
C
D

güçlüdür
hızlıdır
kararsızdır
zayıftır

A
B
C
D

gittiğiniz
hatırladığınız
küstüğünüz
sevmediğiniz

11

12

13

14

15
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1p

1p

16
A
B
C
D
E

çalışmakla
inançla
parayla
sabırla
sağlıkla

A
B
C
D

cimrilik
hastalık
sağlık
zenginlik

17
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Tekst 5
Yel Değirmenleri
Orta Çağ’da yoğun olarak karşımıza çıkan yel değirmenlerinin, su ve hayvan
değirmenlerine göre daha karışık bir yapısı vardır. Bu yüzden istenilen düzeyde
çalışması çok uzun bir süre almıştır.
Batı Anadolu’da ve Ege adalarında bulunan çok eski değirmen kapılarının
üzerindeki taşların yapılış tarihleri incelendiğinde, bu yel değirmenlerinin 1850-1870
yıllarına ait oldukları görülecektir.
Ülkemizde, 1950-1970 yıllarına kadar çeşitli onarımlar sayesinde, kullanılmış olan
bu değirmenler, ilerleyen yıllarda işlevlerini motor gücüne bırakarak tarihteki
yerlerini almışlardır.
Yel değirmeninin yuvarlak kısmı, tümüyle
makine görevi yapar. Değirmenin sabit yapı
parçaları (taş duvarlar) bu daireselliği tamamlar.
Değişen rüzgârın yönüne karşı; mekanizma ve
pervanelerin çevrilmesi ancak dönme özelliğine
sahip bir çatı ile mümkün olabilmektedir.
Değirmenin büyük bir kısmı, hareket halinde
çalışan, çok sayıdaki parçalardan oluşmaktadır. Hareket eden parçalar zamanla
aşınır, kırılırlar. Bu nedenle; gerektiğinde yenilenebilmesi için, tüm parçalar sökülüp
takılma özelliğine sahiptir.
Batı Anadolu’da yel değirmenlerini rüzgâra açık deniz kıyılarında görmekteyiz.
Değirmenler sert havalarda 1 saatte 20 teneke (320kg/sa) buğday öğütebilecek bir
güce sahiptir. Unu boşaltma, çuvallama işlemi göz önüne alındığında; bir iş
gününde ortalama 120 teneke tahıl öğütülmekte idi.
Yel değirmenlerinin çarkı dairesel şekildedir. Bu çarklar, 22-25 cm kesit
kalınlığındaki sert ağaçtan yapılan dört ana parçanın birleştirilmesiyle oluşturulur.
Batı Anadolu kıyılarında, Limni ve Midilli adalarındaki değirmen kalıntılarında
görülen değirmen taşları; açık renkli, gözenekleri keskin uçlu ve çok serttir.
Yel değirmenlerinde iki adet taş vardır. Alttaki taş sabit, üstteki taş ise hareketlidir
(döner taş). Öğütülen buğday, dönmeden dolayı, un halinde çeperlere savrulur.
Büyük sabit taş kenarındaki unun taşmasını önleyen kavis şeklindeki tahta
sayesinde, elde edilen un, un kanalı vasıtasıyla bir alt kata ulaştırılır. Buradan da bir
bez boru vasıtasıyla çuvallara doldurulur.
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1p

18

Hoe kom je erachter hoe oud een bepaalde windmolen is?
A Dat kun je zien aan de mate van slijtage.
B Dat kun je zien aan het type windmolen.
C Dat staat boven de toegangsdeur.
D Dat staat op het plafond van de windmolen.

1p

19

Waarom zijn de traditionele windmolens tegenwoordig niet meer in gebruik?
A Het gebruik van windkracht is achterhaald door de machine.
B Er is geen behoefte meer aan molens, die alleen maar koren malen.
C Er worden geen onderdelen meer voor gemaakt.

1p

20

Waarom moet een windmolen heen en weer kunnen draaien?
A om de wieken in beweging te kunnen krijgen
B om een windmolen binnen te kunnen gaan
C om met de wind mee te kunnen draaien

1p

21

Hoeveel vaten graan kan een windmolen per dag verwerken?
A
20
B
25
C 120
D 320

1p

22

Waar is het molenwiel van gemaakt?
hout
ijzer
steen

A
B
C
1p

23

Hoeveel molenstenen heeft een windmolen?
A één
B twee
C drie
D vier
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Tekst 6

Orhan Pamuk
Orhan Pamuk, 1952 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi Robert Koleji’nde bitirdi,
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde üç yıl mimarlık eğitimi gördü. 1976’da İstanbul
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. 1974’ten sonra edebi alanda yazmaya
başladı. İlk romanı olan Cevdet Bey ve Oğulları ile 1979’da Milliyet Yayınları Roman
Yarışması’nı kazandı. 1982’de yayımlanan bu kitap, aynı zamanda 1983 yılında
Orhan Kemal Roman Ödülü’nü de aldı. Aynı yıl ilk baskısı çıkan Sessiz Ev ile 1984’te
Madaralı Roman Ödülü’nü ve bu kitabın Fransa’da çıkan çevirisiyle de 1991’de
Avrupa Keşif Ödülü’nü (Prix de la Découverte Européenne) kazandı. 1985’te
yayımlanan tarihi romanı Beyaz Kale,
Pamuk’un ününü yurt içinde ve yurt dışında
genişletti. 1990’da yayımlanan Kara Kitap,
çağdaş Türk edebiyatının en fazla tartışılan
romanlarından biri oldu. Pamuk, 2006’da
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk Türk
yazarı olarak tarihe geçti. Avrupa ve ABD’deki
bazı üniversitelerde ders verdi. Halen ABD’de
yaşıyor.
Orhan Pamuk Romancılığı
Benim Adım Kırmızı (1998) ‘post modern roman’ olarak değerlendirilmektedir.
Eleştirmen Yıldız Ecevit, Orhan Pamuk’u Okumak adlı kitabında, onun avangard,
öncülük eden romancılığını değerlendirmektedir. Özellikle Beyaz Kale, Kara Kitap,
Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı’dan yola çıkarak, bize kendisini ve olayların
gelişimini anlatır. Aynı şekilde edebiyat tarihçisi Jale Parla da Don Kişot’tan
Günümüze Roman adlı kapsamlı yapıtında, Benim Adım Kırmızı’dan hareketle, Orhan
Pamuk’un yapıtlarını karşılaştırmalı edebiyat bağlamında irdeler. Parla’ya göre
Pamuk, ‘Türk romanının önemli bir dönemecinde adını altın harflerle yazdıran bir
yazar’dır. Doğu-Batı sorunsalıyla estetik düzeyde hesaplaşmaya yönelen Ahmet
Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay gibi önemli yazarlardan birisidir Pamuk; bu sorunsalı
kültürel ve felsefi içerimleriyle edebiyatına taşımış, özellikle Kara Kitap’ta bu tema
bağlamında önemli, çok katmanlı bir edebi metin örneği sergilemiştir.
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1p

24

Met welk boek heeft Orhan Pamuk, zowel in het binnenland als in het
buitenland, bekendheid gekregen?

1p

25

Welk boek van Pamuk is een van de meest bekritiseerde boeken uit de Turkse
literatuur?
A Benim Adım Kırmızı
B Beyaz Kale
C Cevdet Bey ve Oğulları
D Kara Kitap
E Sessiz Ev

3p

26

Welke prijzen heeft Pamuk achtereenvolgens gekregen?
Zet deze prijzen in de juiste volgorde, van vroeger naar later. Schrijf de juiste
letter achter de juiste prijs op in je uitwerkbijlage.
a Avrupa Keşif Ödülü
b Madaralı Roman Ödülü
c Milliyet Yayınları Roman Yarışması Ödülü
d Nobel Edebiyat Ödülü
e Orhan Kemal Roman Ödülü

1p

27

Hieronder staan drie uitspraken over Orhan Pamuk:
1 Hij heeft op een universiteit in Istanbul lesgegeven.
2 Hij is de eerste Turk die de Nobelprijs heeft gewonnen.
3 Hij woont op dit moment in Amerika.
Welke uitspraken zijn volgens de tekst juist?
A 1 en 2 zijn juist
B 1 en 3 zijn juist
C 2 en 3 zijn juist
D 1, 2 en 3 zijn juist
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Tekst 7
e-Pasaport hakkında
190’ın üzerinde üyesi bulunan ve ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü (ICAO) tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca, üye ülkelerin en geç 1 Nisan 2010
tarihi itibariyle Makinede Okunabilir Pasaport (MOP) üretimine başlamaları gerekmektedir.
Makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportların ise tüm dünyada 24 Kasım 2015 tarihi
itibariyle yürürlükten kaldırılması ICAO tarafından öngörülmektedir.
‘Makinede Okunabilir Pasaportlar’da,
klasik pasaportlardan farklı olarak
kimlik sayfasının alt kısmında her
biri 44 karakterden oluşan ve özel
okuyucu cihazlarla okunabilen iki
satırlık bir alan bulunmaktadır.
Pasaportun kimlik sayfasında çıplak
gözle görülebilen bilgiler ‘Makinede
Okunabilir Alan’ adı verilen bu
alanda da bulunmaktadır.
‘Çipli pasaport’, ‘biyometrik pasaport’ ya da ‘elektronik pasaport’ olarak da bilinen
e-Pasaportlar ise eski tip pasaportların kimlik sayfalarında bulunan pasaport numarası, ad,
soyad, uyruk, doğum tarihi, kimlik no, düzenleyen makam, düzenlenme ve geçerlilik tarihi vb.
kişisel kimlik ve pasaport bilgilerinin yanı sıra içinde fotoğraf, parmak izi, imza gibi biyometrik
verilerin saklanabildiği yongalı (çipli) pasaportlardır. e-Pasaportlar esasında Makinede
Okunabilen Pasaportların bir türü olmakla birlikte, Makinede Okunabilir Pasaportlar‘dan daha
ileri düzeyde güvenlik katmanlarına sahiptir.
Ülkemizde, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle e-Pasaport uygulamasına geçilmiştir. Tüm
dünyada e-Pasaportların kullanıma girmesine ve bu sayede belge güvenliğinin artmasına
bağlı olarak, giderek artan sayıdaki ülkelerde sınır geçişlerinde otomatik pasaport
okuma/tanıma sistemleri kullanılmakta ve böylece pasaport kontrol işlemleri hızlanmaktadır.
Ülkemizde de e-Pasaport kullanılmasıyla vatandaşlarımızın seyahatleri bundan böyle daha
süratli ve kolay hale gelecektir. Örneğin sınır geçişlerinde isim benzerliğinden
kaynaklanabilen gecikmeler ortadan kalkacaktır.
e-Pasaport düzenlemesi, ülkemizin AB ile uyum sürecinde de önemli bir kademe teşkil
etmektedir.
Halihazırda kullanılan ve makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportlar geçerlilik
süreleri boyunca ve ancak 24 Kasım 2015 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten sonra
makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportlarla seyahat etmek mümkün
olmayacağından, e-Pasaport başvurusunda bulunulması gerekecektir.
Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız e-Pasaport almak için 81 İl ve 110 İlçe Emniyet
Müdürlüğü bünyesinde halen hizmet veren toplam 191 başvuru merkezine; yurt dışında
yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubelerine
veya Başkonsolosluklarına başvurabilirler.
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Diplomatik pasaport başvuruları ise yurt içinde Dışişleri Bakanlığına, yurt dışında
Büyükelçiliklere ve Başkonsolosluklara yapılacaktır.
Başvurusu tamamlanan ve tanzim edilen e-Pasaportlar yurt içinde doğrudan başvuru
sahiplerinin adreslerine gönderilecek; yurt dışında ise başvurunun yapıldığı Büyükelçilikte
veya Başkonsoloslukta imza karşılığında teslim edilecektir.
e-Pasaport üretiminin her aşamasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
vatandaşlarımızın kişisel kimlik bilgilerini herhangi bir sahtekarlık girişimine karşı güvence
altına alan ICAO standartlarıyla uyumlu ileri teknolojiler kullanılacaktır. Yazılımı İçişleri ve
Dışişleri Bakanlıklarının bilgi işlem birimleri tarafından gerçekleştirilen başvuru kabul sistemi
aracılığıyla alınan bilgiler, şifreli veri haline dönüştürülerek, güvenlikli bağlantılar üzerinden
fiziki güvenliği sağlanmış merkezi tanzim birimlerine iletilecek, e-Pasaportların ilgili
sayfalarına ve yongaya (çipe) yazılacaktır.
e-Pasaportlar hangi yaşta olursa olsun tüm bireyler için şahsi olarak düzenlenmektedir. Bu
nedenle, e-Pasaportlarda refakat hanesi bulunmamaktadır.
Umuma mahsus e-Pasaportlar; en az 6 ay olmak üzere 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve daha uzun
süreli olarak düzenlenebilecektir. Hususi damgalı e-Pasaportlar dört sene için; hizmet
damgalı e-Pasaportlar dört seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine
göre tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere düzenlenecektir.
e-Pasaportlarda uzatma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, e-Pasaportun süresi
dolduğunda yeni bir başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492
Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Değerli Kağıtlar Kanunu
Genel Tebliği ile Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.
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1p

28

1p

29

Wat is volgens de tekst het verschil tussen een e-paspoort en het huidige
paspoort?
A het aantal bladzijden en de afmetingen
B het gebruik van speciale karakters
C het gebruik van speciale pasfoto’s
D het gebruik van verschillende kleuren
Wat staat er volgens de tekst onder andere op de chip van het e-paspoort?
kleur ogen, handtekening, pasfoto, burgerservicenummer
kleur ogen, vingerafdruk, pasfoto, burgerservicenummer
lengte, pasfoto, vingerafdruk, burgerservicenummer
pasfoto, burgerservicenummer, vingerafdruk, handtekening
vingerafdruk, lengte, handtekening, pasfoto

A
B
C
D
E
1p

30

1p

31

Wanneer is het e-paspoort in Turkije ingevoerd?
Schrijf het op in je uitwerkbijlage.
Wat zijn volgens de tekst de voordelen van een e-paspoort voor Turkije?
Burgers gaan veiliger reizen.
Burgers hebben geen visum meer nodig voor EU-landen.
Burgers kunnen sneller en makkelijker door de douane.
Kinderen tot 12 jaar mogen bij de ouders op het paspoort.

A
B
C
D
1p

32

Waar moet je in Turkije een diplomatiek paspoort aanvragen?
A bij de ambassade
B bij de politie
C bij het ministerie van Binnenlandse Zaken
D bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

2p

33

Welke van de onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke
onjuist?
Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan in je uitwerkbijlage.
1 De kosten van het e-paspoort worden vastgesteld door het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
2 Het ‘Hususi damgalı e-Pasaport’ is maximaal vier jaar geldig.
3 Het is mogelijk om een e-paspoort te verlengen als het verlopen is.
4 In het e-paspoort mogen geen kinderen bijgeschreven worden.
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Tekst 8
Yazı: Melih Uslu - Fotoğraf: Ahmet Bilal Aslan

Doğal Enerji Rafting
Coğrafi özellikleri ve zengin parkur seçenekleriyle Türkiye tam bir rafting ülkesi. Nehirlerin
çağladığı ilkbahar ayları adrenalin yüklü bu doğa sporunu yapmak için en ideal zaman.
Akarsu yatağının ve su akışının uygun olduğu yerlerde özel tasarlanmış şişme botlarla
yapılan nehir krosu olarak tanımlamak mümkün raftingi. Doğanın kucağında heyecan dolu
dakikalar yaşamak istiyorsanız bu spor tam size göre. İşte püf noktaları ve en iyi parkurlarıyla
rafting hakkında her şey.
Macera Dürtüsü
Rafting botuyla köpük köpük sularda süzülürken vadiler, kanyonlar geçer; zaman zaman sert
dönüşlerle karşılaşırsınız. Her anınızda doğanın dilini duyumsarsınız. Bedeniniz adrenalin
yüklenir. Dalgalı sular altınızda olanca hızıyla akıp giderken yapacağınız tek şey, botunuzun
burnunu dik tutup, bedeninizi enerjiyle dolduracak bu eğlenceli sporun doyasıya tadını
çıkarmaktır. Özel bir uzmanlık ve fiziksel kondisyon gerektirmeyen bu aktiviteye sağlık
sorunu olmayan ve heyecana dayanıklı herkes katılabiliyor. Elbette zorluk derecesi yüksek
parkurlarda deneyim sahibi olmak şartıyla ... Son yıllarda macera turizmi alanında en hızlı
gelişen doğa sporlarının başında gelen rafting için Türkiye’nin sahip olduğu olanaklar hayli
fazla. Rafting sporu sayesinde ülkemizin sahil dışındaki iç kısımları da turizmle tanışıyor ve
bu spordan gelir elde ediyor. İdeal debi ve beslenme
rejimleri nedeniyle yılın 12 ayı rafting yapılabilen Türkiye
nehirlerinde bu heyecanlı spor için en iyi zaman ilkbahar
ayları.
Bunlara Dikkat!
Buz gibi nehir sularına düşme olasılığınızı göz önünde
bulundurarak, kolay su tutmayan giysi ve ayakkabılar tercih
etmenizde yarar var. Zor parkurlarda ilave olarak, su ve
rüzgâr geçirmeyen, ıslandığında bile sıcak tutan malzemeler ve kask bulundurmak gerekli.
Tüm gün açık havada kalacağınızı göz önüne alarak güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı
koruyucu kremler ve şapkalar kullanmalısınız. Ayrıca çantada yedek tişörtler bulundurmak
her zaman için yararlı. Rafting botlarının devrilme ihtimali son derece az olsa da suya
düştüğünüzde yapacağınız ilk şey, panikten uzak durmak. Sonraki adımda kendinizi su
üzerinde tutmaya ve kollarınızı ya da küreğinizi havada tutarak yerinizi işaret etmeye
çalışmalısınız. Botunuz yakınsa, küreğinizi uzatıp takım liderinin sizi bota çekmesine
yardımcı olabilirsiniz. Eğer bottan uzaklaşmışsanız, ayaklarınızı akıntının yönüne doğru
uzatıp kollarınızla dengeyi sağlamaya çalışın. Böylece hem başınızı kayalara karşı korumuş
olacak hem de önünüzü görebileceksiniz. Takım liderleri ve rehberler, ulaşım
organizasyonundan nehir güvenliğine, iş bölümünden malzeme teminine kadar rafting
seyrinin bütün aşamalarından sorumlu. Takım liderleri; botu ve grubu yönlendiren, karar alan
ve uygulayan, kurtarma, ilk yardım, bakım, tamirat ile nehir okuma konularında özel eğitim
görmüş, farklı karakterlerdeki nehir koşullarında deneyim kazanmış kişilerden oluşuyor.
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Seyir öncesi sporculara verilen brifing, kürek çekme teknikleri, nehirdeki riskler, komutlar,
yüzme prensipleri ve ekip ruhunun önemi gibi konuları kapsıyor.
Köprülü Kanyon
Antalya’ya bağlı Beşkonak mevkiindeki Köprüçay Rafting Merkezi, ünlülerin favorisi. Köprülü
Kanyon Milli Parkı içerisindeki akarsu, az akıntılı ve dalga boyu en fazla 30 santim. 12
kilometrelik iki farklı parkura sahip çayda, yer yer sert dönüşler heyecanı artırıyor. Rafting
sonrası cip safari ve dağ evinde konaklama Köprüçay’ın cazibelerinden.
ÇORUH NEHRİ
Dünyanın en iyi rafting parkurları arasında gösterilen Artvin yakınlarındaki nehirde zorluk
dereceleri farklı parkurlar var. Nehrin Bayburt-Yusufeli arasında kalan bölümünde
uluslararası yarışmalar düzenleniyor. Toplam uzunluğu 160 kilometreyi bulan parkurları
tamamlamak için bir haftaya yayılan kamp programları öneriliyor.
Fırtına Vadisi
Rize’nin doğa harikası Fırtına Vadisi, zorluk dereceleri farklı olan yaklaşık 20 kilometrelik bir
parkura sahip. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, WWF’nin koruma listesindeki vadinin yakın
çevresini Doğu Karadeniz’in en güzel yaylaları süslüyor. Orta ve zor kategorisinde parkurlara
sahip vadi, Kaçkar Dağı tırmanışları için de başlangıç noktası.
Dalaman Çayı
Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi turizm merkezlerine yakınlığı nedeniyle her yıl on binlerce
rafting tutkununu ağırlayan akarsu, Muğla sınırlarında. Asırlık köprülerin altından geçen
sporcular eşsiz manzaraları görebiliyor. Uzunluğu 12 kilometreyi bulan parkurda zorluk
derecesi farklı iki ana etap var. Kolay etap, ilk kez deneyenlere göre.
Dünyada Rafting
Rafting, sadece 60 yıllık mazisi olan genç bir spor dalı. II. Dünya Savaşı’nda ABD’li
askerlerin Pasifik Savaşları’nda ilk kez kullandıkları lastik botlar savaştan sonra ordu fazlası
olarak satılıyor. Rafting sporu işte bu botların nehirlerde safari amacıyla kullanılmaya
başlanmasıyla ortaya çıkıyor. ABD’de kısa sürede popüler bir spor haline gelen rafting bugün
milyonlarca kişi tarafından yapılıyor. Bugün ABD’nin 15’e yakın önemli nehrinde her yıl, iki
milyona yakın rafting turu yapılıyor ve bu nehirlerin çoğunda her yıl yapılan rafting turu sayısı
200-300 bin arasında. Bir rafting botunda yaklaşık 8 kişi olduğu düşünüldüğünde, bu ülkede
yılda 15 milyona yakın kişinin rafting turuna katıldığı ortaya çıkıyor.
Rafting sporu dünyada Uluslararası Rafting Federasyonu (IRF) çatısı altında örgütlenmiş
durumda. Dünyanın en önemli rafting yarışması olan Dünya Rafting Şampiyonası IRF
tarafından 2 yılda bir organize ediliyor.
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1p

34

Metne göre rafting kimler için uygun bir spordur?
A sağlıklı olan herkes için
B yalnızca deneyimli kişiler için
C yüksek kondisyona sahip kişiler için
D yüzme bilenler için

1p

35

Raftingin ülke turizmine en büyük katkısı nedir?
A iç kesimlerin de turizmle tanışması
B sporcuları ülkemize çekmesi
C turizme yatırımları artırması
D yabancı turist sayısını artırması

2p

36

Welke van onderstaande spullen heb je nodig als je gaat raften en welke niet?
Kruis aan ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.
1 duikbril
2 handschoenen
3 helm
4 water doorlatende schoenen
5 zonnecrème

1p

37

Aşağıdaki parkurlardan hangisinde uluslararası yarışmalar düzenlenmektedir?
Çoruh Nehri
Dalaman Çayı
Fırtına Vadisi
Köprülü Kanyon

A
B
C
D
1p

38

Metne göre ABD’de her yıl yaklaşık olarak ne kadar rafting turu yapılıyor?
A
2 milyon
B
8 milyon
C 15 milyon
D 60 milyon
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Tekst 9
Bor Madeni
İçeriklerinde farklı oranlarda bor oksit
(B2O3) bulunduran maddelere bor
minerali denir. Ülkemizde bor
mineralleri en çok tinkal, kolemanit,
üleksit maddelerinde mevcuttur.
Bor madeni nükleer, askeri, uzay,
elektronik, nanoteknoloji, kimya,
seramik, otomotiv, metalurji ve inşaat
sektörü gibi birçok alanının yanı sıra
en çok cam sektöründe
kullanılmaktadır.

verimlilik arttırılır. Kahve, tütün,
pamuk, zeytin, şeker pancarı gibi
bitkiler için susuz boraks ve boraks
pentahidrat içeren gübreler kullanılır.
Uygun çeşitte ve uygun miktarda bor
mineralleri, bitkilerin kök ve
yapraklarının gelişmesine ve meyve
vermesine yardımcı olur. Bu konuda
yetkili kişilerden tavsiye alınıp, uygun
gübre karışımları sayesinde yüksek
bir verimlilik elde edilebilir.

Türkiye, dünya bor rezervlerinin
yaklaşık %70’ine sahiptir. Türkiye’den
sonra sırasıyla ABD, Rusya ve Çin
gelir. Türkiye’deki bor mineralleri bir
devlet kuruluşu olan Eti Maden
İşletmeleri tarafından işletilmektedir.
Bor minerali cama şu özellikleri
katmaktadır: ısıya dayanıklılık, üretim
sırasında çabuk erime, ışığı kırma ve
yansıtma, darbe ve çiziklere karşı
dayanıklılık.
Ayrıca, emaye yapımında da
kullanılan bor minerali, emayenin
akışkanlığını ve doyma ısısını
düşürür. Emayenin yapısına genelde
sulu boraks katılır. Emaye, metallerin
paslanmasını önler. Kimya
endüstrisinde kullanılmasının yanı
sıra, silah yapımından mutfak
eşyalarına kadar birçok alanda
kullanılır.
Deterjan ve sabunlara katılan bor
mineralleri, onlara mikropları yok
edici ve yumuşatıcı bir etki katar.
Boraks dekahidrat yumuşatıcı etki
katarken, sodyum perborat
beyazlatıcı etki katmaktadır.
Birçok bitkinin farklı oranlarda besin
maddesini bor maddesi oluşturur. Bu
nedenle gübrelerin yapısına bor
mineralleri katılarak
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Bor mineralleri günümüzde:
• ahşap kaplama
• antifriz
• cam elyafı
• fiber optik
• hava yastıkları
• inşaat, çimento
• kozmetik
• manyetik cihazlar
• metalurji
• nükleer araştırma ve uygulamalar
• roket yakıtları
• sağlık
• yağlar
• yakıt pilleri
• yanmayı önleyici maddeler ve
benzeri birçok alanlarda
kullanılmaktadır. Bu sebeplerden
dolayı bor madeni stratejik bir
öneme sahiptir.
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1p

39

Parçaya göre bor madeni en çok hangi alanda kullanılmaktadır?
A cam
B elektronik
C seramik
D tarım

1p

40

Dünyada en çok bor rezervleri hangi ülkede bulunmaktadır?
A Amerika
B Çin
C Rusya
D Türkiye

1p

41

Hoe heet het bedrijf dat ‘bor’ verwerkt?
Schrijf de naam van het bedrijf op in je uitwerkbijlage.

1p

42

Metallerde emayenin kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
çizikleri önlemesi
emayenin paslanmayı önlemesi
ısıya dayanıklılık sağlaması
metallere çeşitli renkler verebilmesi

A
B
C
D
1p

43

Door welke drie eigenschappen is ‘bor’ van groot belang voor de
wasmiddelenindustrie?
Schrijf de drie eigenschappen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

44

Gübrelere neden bor mineralleri katılır?
A besinlere farklı bir tat kattığı için
B daha ucuz olduğu için
C verimliliği arttırdığı için
D yasal bir zorunluluk olduğu için
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10
1p

45

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

Bilmeniz Gereken 10 Şey!

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

2

3
4

5

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

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

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 11
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46

Je hebt op Hurriyet.com.tr gelezen dat er een fotowedstrijd over
klimaatverandering is. Je kunt online je stem uitbrengen.
 Schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden van de
zin op waarin dat staat.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ YAKALA
İklim değişikliğini Türkiye gündemine taşıyacak fotoğraf yarışması
Hurriyet.com.tr - Kültür Sanat ve Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği Kültür
Müsteşarlığı ortaklığıyla 15 Haziran’da başladı. Fotoğraflar ön elemeden geçti
ve şimdi sıra sizde.
Türkiye’de iklim değişikliğine dikkat çekmek üzere
düzenlenen yarışmanın en büyük amacı, farkındalık
yaratarak insanları konuyla ilgili düşünmeye,
öğrenmeye ve bilgilenmeye sevk etmek. İklim
değişikliği denince akla ilk gelen buzullar üzerindeki
kutup ayısı görüntüsünün, Türkiye insanı üzerinde
herhangi bir davranış değişikliği oluşturacak güçte
olmadığı saptamasından yola çıkarak, iklim
değişikliğinin Türkiye’yi nasıl etkilediğini gözler önüne
sermek üzere düzenlenen fotoğraf yarışması Hurriyet.com.tr, Kültür Sanat’ın
gücünü arkasına alıyor.
İngiltere Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, özel jüri değerlendirmesinde birinci olan
yarışmacılara 1500 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncülere ise 750 TL para ödülü
verilecek. Ayrıca ön elemeden geçen 53 fotoğrafı da siz okuyucular oylayacaksınız
ve en çok oyu alan fotoğraf sahibine de Hürriyet.com.tr - Kültür Sanat özel ödülü
olan Canon EOS 450D model profesyonel fotoğraf makinesi kazandıracaksınız.
Yapmanız gereken tek şey oylama sayfasında fotoğrafları incelemek ve sadece bir
fotoğrafı seçmek.
Yarışmada dereceye girenler, Eylül ayında düzenlenecek olan ödül töreni ile
ödüllerini jüri üyelerinin elinden alacaklar. Yarışma finalinin ardından tüm bu
fotoğraflar bir sergi haline getirilecek ve sergi Türkiye turuna başlayacak.

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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