Examen VMBO-GL en TL

2013
tijdvak 1
donderdag 16 mei
13.30 - 15.30 uur

Turks CSE GL en TL

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

Dit examen bestaat uit 52 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

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

Trança Şiş
Mercan ailesinden Ege'nin ünlü balığı trança diplerde gezinir, avlanması zordur.
Kıpkırmızı rengi, kocaman kafası ve kuvvetli çenesiyle harika bir balıktır. Kafa
kısmından çok güzel çorba olur, ikiye yarıp ızgara da yapabilirsiniz. Buğulaması,
fileto ızgarası, fırında sebzelisi çok güzel olur. Ama en makbulü şiş şeklinde
pişirilmesidir. Çok lezzetli beyaz ete sahiptir.
Kullanılan Malzeler
(1-1,5 kg) trança balığı
kiraz domates
yeşil biber (hafif acı olabilir)
taze defne yaprağı
Sos için:
3 küçük taze defne yaprağı
1 limon suyu
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
1 bardak süt
bir diş kıyılmış sarımsak
deniz tuzu
iri çekilmiş karabiber
Hazırlanışı
Kafa ve vücut pulları dikkatlice temizlenmiş balığın içi ve dışı güzelce yıkanıp
kurulanır. Balığın filetosu çıkarılır, derisi yüzülür ve iri parçalar halinde şişlik
doğranır. İnce parçalar ikiye katlanarak şişe dizilebilir. Balığın kafa, kılçık ve
derisi daha sonra balık suyu hazırlamak için buzluğa atılabilir. Balık parçaları,
sosun içine koyulup buzdolabında birkaç saat dinlendirilir.
Kiraz domates, yeşil biber, defne yaprağı ve balık sırasıyla şişlere dizilir. Kömür
ateşinde yüksek ısıda, dışını hafif kızarmış, içini bol sulu bırakacak şekilde,
hızlıca pişirilir. Elma patates kızartması veya közlenmiş patatesle birlikte sıcak
olarak servis edilir.
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Tekst 2

Villa Aşina
Aşina Sokak, özel
tasarımıyla küçük otelimizin
içinden geçerek, Akdenizli
avlumuza ulaştırıyor sizleri.
Terlemiş olarak geldiniz,
valizlerinizi güler yüzlü
personelimize teslim
ederek, yol yorgunluğunu
üstünüzden atmak üzere
oturdunuz bahçemize;
Simi'yi ve Akdeniz'i
seyrederek buz gibi
içeceğinizi yudumladınız. Her bir köşesi sürprizlerle dolu lobimizden geçerek,
sizler için tertemiz hazırlanmış ve hepsi birbirinden farklı döşenmiş on yedi
odamızdan birine çıktınız, üstünüzü değiştirmek üzere.
Deniz kıyafetlerinizi giyip, yemyeşil çimlerin üzerinde palmiyelerle gölgelenmiş
havuzumuza attınız kendinizi. Kulaçlarınızı atarken 3 yüzdüğünüz hissine
kapıldınız. Bir tepenin üstünde ama sanki denizin içindesiniz, aynı göz
seviyesindesiniz.
Beş çayında Aşina Aşevi'nin ikramı olan lezzetli kurabiyelerin, çöreklerin kokusu
avluya ve bahçeye yayıldı. Bu kokular hafifçe esen rüzgâra karışarak, bir
geçmişe savuruyor size; aşina olduğunuz akraba evlerine, bir bugüne getiriyor;
tatile, Villa Aşina'ya…
Akşamüstü keyfinin devamında liman sokağına indiniz; belki de denize…
Akşam yemeğinde Bülent Bey'in özenli balık sofraları bekliyor sizleri. Gecenin
devamında şezlonglara uzanırsanız eğer, yıldız haritasını aklınıza getirmeye
çabalamayın hiç. Çünkü o göklerden göz kırpıyor sizlere, tane tane
okuyabilirsiniz hepsini, bir o kadar berrak, bir o kadar pırıl pırıl.
Gecenin keyfi doyumsuz bahçemizde, ancak güneşi selamlayan sabahı
karşılamak da bir o kadar güzel. İsminin anlamıyla bütünleşen odanıza çekilmek
istiyorsanız eğer, iyi geceler hepinize ve aşina rüyalar…
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1p

2

1p

3

Wat doen de gasten bij hun aankomst in de tuin van Villa Aşina?
A krant lezen
B tafeltennissen
C uitrusten
D zwemmen
Welk van de onderstaande woorden past het best in de tekst op plek 3?
denizde
gölde
havuzda
nehirde

A
B
C
D
1p

4

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

1p

5

Wat wordt er met 'bir o kadar pırıl pırıl' bedoeld?
A maan
B ster
C zee
D zwembad
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Tekst 3
1p

6

Wat is Tarot volgens de tekst?
Een kaartspel
A dat gebruikt wordt voor waarzeggerij.
B dat voortkomt uit het gewone kaartspel.
C over het verleden van de mensen.
D van de koninklijke familie in het oude Egypte.

1p

7

Waar gaan de kaarten van Minor Arcana over?
A over grote geheimen
B over kleine geheimen
C over verboden geheimen

Tarot Nedir?
Tarotun ortaya çıkış tarihi ve kelime anlamı ile ilgili söylenenler hep bir
varsayımdan ibarettir ve kökeni net olarak bilinmemektedir.
Bazı varsayımlara göre 'Tarot' sözcüğünün
kökeni, Eski Mısır'da 'Kral Yolu' anlamına gelen
'Ta-rosh' kelimesine dayanır. Başka bir rivayete
göre ise Latince 'çark' anlamında olan 'rota'
kelimesinden türetilmiş bir şifredir. Bu kelime,
yaşamın doğumdan ölüme kadar dönen bir
çark olduğunu simgeler.
Tarot, Orta Çağ'ın sonlarına doğru ortaya
çıkmış olduğu tahmin edilen ve insanlık
tarihinin bilinen en eski kehanet yöntemlerinden biridir. Yetmiş sekiz
karttan ve iki ana bölümden oluşmaktadır. Tarot destesini elli altı karttan
oluşan küçük sırlar serisi (Minor Arcana) ve yirmi iki karttan oluşan büyük
sırlar serisi (Major Arcana) oluşturur.
Tarot falında bulunan kartların anlamları yorumcudan yorumcuya
değişmektedir. Bu kartlar hem görünen ve bilinen hem de bilinmeyen gizli
olay ve durumları tanımlar. Olayların ne zaman gerçekleşeceği hakkında
bilgi verir. Kartlar bizi belli başlı konularda uyarır ve aynı zamanda teşvik
eder. Aslında çoğu zaman farkında olduğumuz ama göz ardı ettiğimiz
şeyleri de açığa çıkarır.
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Tekst 4
Domates
İngiltere'deki Rowett Enstitüsü'nde yapılan
klinik deneyler, domatesin içindeki
doğal jelin pıhtılaşmayı önlediğini ve
vücuttaki kan dolaşımını düzenlediğini
gösterdi.
Bilim adamları, renksiz ve tatsız jelin çeşitli
gıdalara eklenerek tüketilebileceğini ve bu
jelin bir meyve suyunun içinde zaten
kullanıldığını söyledi. AB sağlık yetkilileri,
jelin tıbbi değerini kabul ettiler ve jelin ambalajlı ürünlerde kullanımına izin
verdiler.
Domatesin faydaları
Cildi Koruyor: Yapılan bir araştırmada, güneş yanıklarından şikayetçi ve güneşe
karşı hassas cilde sahip olan bir grubun günlük beslenmelerine domates eklendi.
Akdeniz'de yaygın olan bu tarz bir beslenme düzeni uygulayanların ciltlerinin, on
hafta sonunda güneşin UV ışınlarına karşı daha dirençli olduğu belirlendi.
Yaşlanmaya Karşı Savaşıyor: Domates, serbest radikalleri önleyici likopen ve
beta karoten içerir. Bazı hücrelerde, serbest radikaller DNA'ya % 42'ye varan
hasarlar verir. Domates, az miktarda zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde,
yaşlanmaya karşı vücudu güçlendiriyor.
Kan Basıncını Düşürüyor: Tostlarınızın içine domates ekleyin. Kan basıncınızı
düşürmeye yarar. Yüksek tansiyondan şikayetçi bir grup hasta üzerinde yapılan
bir araştırmada, hastaların günlük besinlerine domates eklendi. Sekiz hafta süren
araştırmada her gün domates tüketen hastaların büyük tansiyonunun on derece
düştüğü ve küçük tansiyon değerlerinin de dört derece düştüğü gözlendi.
Gribi Önlüyor: Karotenler (likopen ve beta karoten) gibi, sebze ve meyvelerden
elde edilen, koruyucu pigment değerleri düşük olan insanların, günlük domates
tüketmesi öneriliyor. Bakteri ve virüslerle savaşmaya yardımcı olan karoten
bileşikleri çok önemlidir. Günlük domates ihtiyacınızı bir bardak domates suyu ile
giderebilirsiniz. Göreceksiniz, soğuk algınlığı ve gribe karşı vücudunuz çok daha
dirençli olacaktır.
Kolesterolü Kontrol Ediyor: Günde bir domates, sizin kalp ve damar sorunlarınıza
karşı olan savaşınızda en güçlü dostunuz olabilir. Günlük domates yemeye
başladıktan sonraki dört hafta içerisinde HDL (iyi) kolesterol seviyeniz % 15 artar.
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1p

8

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

1p

9

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

1p

10

Binnen hoeveel weken na het dagelijks eten van tomaten, neemt het
cholesterolgehalte toe?
A één week
B vier weken
C acht weken
D tien weken
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Tekst 5
1p

11

In de tekst staat dat wetenschappers in Zwitserland een nieuwe techniek
hebben ontwikkeld met laserstralen.
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin
waarin dit staat.

1p

12

Wat is de belangrijkste voorwaarde om het te laten regenen volgens de
tekst?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.

1p

13

Welk resultaat hebben de wetenschappers behaald met de laserstralen?
Zij kunnen het
A niet laten regenen, want de deeltjes zijn daar nog te klein voor.
B niet laten regenen, want de lasers kunnen de luchtvoertuigen nog niet
in.
C wel laten regenen, want deze methode is geslaagd.
D wel laten regenen, want zij kunnen de luchtvochtigheid beheersen.

Kuraklığa çözüm: Lazerle yağmur
yağdırmak!
Bilim insanları, birkaç yıldır test ettikleri
'lazer ışınlarıyla yağmur yağdırma'
tekniğinin başarılı sonuçlar verdiğini
bildirdi.
Yöntem, dünyanın su sıkıntısı çeken
bölgeleri için yeni bir umut oldu. İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nden
fizikçi Jerome Kasparian'ın önderliğindeki araştırma ekibi, lazerle nemi
kontrol edebilen bir teknik geliştirdi. Araştırma sonuçları, dün bilim dergisi
Nature Communications'ta yayımlandı. Cenevre'deki Rhone Nehri
bölgesinde kızılötesi lazerlerle deneyler yapan ekip, değişik sıcaklıklarda,
farklı nem oranlarında ve çeşitli atmosferik durumlarda, ışınların mikron
(milimetrenin binde biri) boyutunda su damlacıkları oluşturduğunu keşfetti.
Lazer, yüzde yetmiş oranında nem oluşturabilirken, gerçek bir yağmur
yağması için gerekli yüzde yüz oranına henüz ulaşabilmiş değil.
Araştırmada önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Jerome Kasparian,
"Ancak halen gerçek bir yağmur yağdırmayı başaramadık. Lazer, bulut
içerisinde su damlacıklarının oluşmasını ve hatta onların büyümesini
sağlıyor. Yağmurun yağabilmesi için bu zerreler on ile yüz kat daha büyük
olmalı" dedi. Kasparian, lazerlerin hava araçlarına yerleştirilmesine gerek
olmadığını, yerden gökyüzüne yansıtılan ışınların kilometrelerce
yükseklikte etkili olabildiğini kaydetti.
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Tekst 6
Damlataş Mağarası - Alanya

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

14

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

1p

15

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

1p

16

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

1p

17

Schrijf twee van de vier elementen op, die goed zijn tegen astma volgens
de tekst.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 7
İş stresi
Çalışma saatleri, vardiya usulü çalışma, fiziksel tehlike varlığı, sorumluluk fazlalığı,
işsizlik korkusu gibi bir çok neden insanları gerilim içinde tutar.
İş ortamındaki sorunlar
Vardiya usulü çalışma; kan şekerini, vücut ısısını ve zihinsel verimliliği etkiler. İş
motivasyonunu azaltır. İş ortamındaki sorunlar, nöro-psikolojik ritim bozulması, ülser,
şeker hastalığı, tansiyon gibi bir çok psikosomatik hastalığı da alevlendirmektedir.
Zaman baskısı, hata yapma korkusu, güvenliğin az olması, stresi 18 . Bazen aşırı
güvenlik, özellikle de nükleer çalışma gibi riskli ortamlar, beyni daha çok yorar. İş
yerinde kulak koruyucusu kullanımı insanda tecrit olma, tehdit altında olma
duygularını harekete geçirir.
Aşırı çalışan insanların, acil ve beklenmedik durumlarda karar verme kapasiteleri
azalmaktadır. Yorgunluk, sinirlilik, baş ağrısı, çabuk ağlama, uyku düzeninin
bozulması, yalnız kalma isteği, iştahsızlık, çarpıntılar, mide-bağırsak hastalıkları,
alerjiler, romatizmal ağrılar gibi psikosomatik belirtilerde, belli bir artış yaşanmaktadır.
Kurum içindeki rol
Kişinin görevinin sınırlarının belirsizliği, kapasitesinin
üzerinde 19 olması veya kapasitesinin altında terfi
etmiş olması, kaygı düzeyini yükseltir. Kısa zamanda
çok para kazanmak ve daha yüksek bir sosyal konuma
ulaşmak için, yoğun rekabet bedel ödettirecektir. Bedeli
kaybeden kadar kazanan da öder. Bu 20 adı 'İş
stresi'dir.
İş stresinde ailenin rolü
Aile ortamındaki etkenler, iş içindeki etkenlerden ayrı düşünülemez. Ailevi sorunlar,
maddi güçlükler, kişiler arası ilişki sorunları, iş yerinde kendini güvende hissetmeme
birer stres kaynağıdır.
Özellikle aileden ve işletmeden gelen talebin çatışması ancak, bireyin kişiliği ile
aşılabilir. Kocasına destek vermeyi görev olarak düşünen bir eş, eşinin iş başarısını
arttıracaktır.
Aile yuvasında güvende, rahat olmak, iş dışında evi bir 21 olarak görmek iş
stresini azaltır. İyi bir eş, altı çizilmemiş bir anlaşma ile evin iç sorumluluğunu alır. Bu
kocasının başarısını arttırır. Eşlerin her ikisinin de çalıştığı aile modelinde yeni
sorunlar eklenmektedir. Özellikle Türk aile modelinde kadın hem iş hem ev
sorumluluğunu beraber götürmektedir. Annelik, ev hanımlığı ve çalışma hayatı kadını
daha çok yıpratmaktadır. ABD'de yapılan araştırmalar boşanan çiftlerde artışın
nedenini, yeni aile modeline bağlamaktadır. ABD'de de erkekler çalışan bir eşle
evlendiklerinden dolayı oluşan kendi rollerindeki değişimi 22 etmektedir. Yani evin
iş sorumluluğunu kadından bekleme eğilimi fazladır. Bu da tartışma ve gerilim
kaynağı olmaktadır. Eşlerin her ikisinin çalışmak zorunda olduğu çalışma
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modellerinde, aile dışı yardım önem kazanır. Böyle bir yardım yoksa tarafların
sorumlulukları paylaşmaları gerekir.
İş ilişkileri ve stres
Bir çalışma grubunda iyi ilişkilerin kurulması kişi sağlığı ve iş veriminde önde gelen bir
etmendir. Üste saygı gösterilmemesi yani önemsenmeme, 23 bir davranış içinde
olmama, sevgi sıcaklığının bulunmaması gerilim duygularına yol açar.
Yöneticinin adil olmaması, yeteneklere ve katılımcılığa gereken önemi vermemesi,
teknik bilgi ve donanıma uygun davranmaması, karar verirken, kendi başına kararlar
vermesi, iş yerindeki gerilimi artırır. İş yerinde çalışanların zor anlarında destek
görmemeleri, sürekli bir rekabet içinde olma, işle ilgili kaygılarının paylaşılmaması
stres kaynağı olmaktadır. Sıkıntı, depresyon, psikosomatik hastalıklar böyle
durumlarda 24 olarak artmaktadır.
Büyük ve ideal yöneticiler, çalışanların farklılıklarını korurken, onları aynı amaç
etrafında bir bütün olarak çalışabilmelerini sağlayanlardır.
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

18
A
B
C
D

artırır
hafifletir
hatırlatır
unutturur

A
B
C
D

araştırma yapmış
iş yapmış
kazanç elde etmiş
terfi etmiş

A
B
C
D

bedelin
ödülün
rekabetin
tanımın

A
B
C
D

misafirhane
otel
pansiyon
sığınak

A
B
C
D

göz ardı
kabul
kulak ardı
sorun

A
B
C
D

açıkça
dostça
düşmanca
gizlice

A
B
C
D

belirgin
gizli
orantılı
yavaş

19

20

21

22

23

24
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Tekst 8
'Çingene Kızı' Mozaiğine ilginç kimlik!
Zeugma Antik Kenti'ni sular altında
kalmaktan kurtarmak için binlerce kişi
seferber oldu. Kentteki harabelerin
kurtarılması sırasında bulunan 'Çingene
Kızı' mozaiği için de bir nüfus cüzdanı
hazırlandı. Kimlikteki bir ifade ise oldukça
ilginçti.

'Gaziantep'in Tarihte Dünü Bugünü' adlı panelde, kentin simgesi haline gelen
'Çingene Kızı' mozaiğini bulan gruptaki arkeologlardan Gaziantep Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıfat
Ergeç, izleyicilere bir sürpriz hazırladı.
Zeugma'nın Gaziantep için önemini anlatan Ergeç, "1998 başlarında Zeugma
kazılarında grubumuzun bulduğu en önemli eserlerden birisi Çingene Kızı
mozaiğiydi. O dönemde Çingene Kızı'na birçok isim konulmaya çalışıldı. Kimi
'Zeugma Kızı', kimi de 'Bizim Kız' dedi. Ama Çingene Kızı, Gaziantep ile o kadar
çok özdeşleşti ki, Bakkallar Odası'nın bile logosu oldu. Onu çok sevdik ve artık
nüfusumuza geçirdik" dedi.
Hazırlanan kimlikte; Çingene Kız için baba adı 'Türkiye', anne adı 'Anadolu',
doğum yeri 'Zeugma Belkıs', doğum tarihi 'Ekim 1998', nüfusa kayıtlı olduğu yer
'ili: Gaziantep, ilçesi: Nizip, hane: Gaziantep Müzesi', medeni hali 'Bekar' yazıldı.
Çingene Kızı'nın kimliğini, bir Avrupa ülkesinde gördüğü eser için düzenlenen
belgeden esinlenerek hazırladığını belirten Ergeç, "Zeugma Mozaik Müzesi
tamamlandı ve mozaikler oraya taşındı. İstenirse bu kimlik Çingene Kızı için
kullanılabilir. Hatta, son derece önemli başka bir eserimiz olan Mars Heykeli için
de benzeri bir kimlik hazırlanabilir" önerisinde bulundu.
Gaziantep'in simgesi
Tarihi ve doğal kaynaklara sahip çıkma adına, dünyanın en önemli sivil toplum
hareketi çalışmalarından birinin ardından acil kurtarma kazılarının başlatıldığı
Zeugma Antik Kenti'nden, sayıları on binleri bulan günlük yaşamda kullanılan
eşya çıkarıldı.1987'den bu yana sürdürülen kazılarda yaklaşık 2 bin metrekare
mozaik, dünyada başka örneği bulunmayan savaş ve barışı simgeleyen Savaş
Tanrısı Mars ve Güzellik Tanrıçası Afrodit'in bronz heykeli, 120 metrekare duvar
resmi (Fresk), dört bin bronz sikke ve yüz bin mühür baskı (Bulla) bulundu.
Mozaiklerden, restorasyonu tamamlanan yaklaşık bin 500 metrekaresi geçen
günlerde Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı. Bu mozaikler yakında yeni
yerlerinde gezilebilecek. Zeugma Müzesi'nde en iyi yeri Zeugma'nın yanı sıra
Gaziantep'in de simgesi olan Çingene Kızı mozaiği alacak. Bazı kaynaklar
1988'de mozaik avcıları tarafından bir bölümü tahrip edilip yurt dışına kaçırılmak
istenirken bulunan Çingene Kızı mozaiğine konu olan kişinin Yer Tanrıçası
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olduğunu söylüyor. Diğer kaynaklar tanrıların anası Gaia olduğunu belirtirken, bir
başka grup arkeolog ise tasvir edilen kişinin Büyük İskender olduğunu savunuyor.
Mozaiğin en önemli özelliği ise hangi açıdan bakılırsa bakılsın izleyicinin figürün
gözleri tarafından izlenmesi.
Bin yıllık medeniyet
Kuruluşu M.Ö. 300 olan Yunan kenti Zeugma (Belkıs), Gaziantep'in Nizip
İlçesi'nin 10 kilometre doğusunda yer alıyor. Adını, doğuyu batıya bağlayan
ticaret yolu üstündeki Fırat kıyısında kurulduğu için Yunanca'da 'köprü- bağ'
anlamına gelen Zeugma'dan alıyor. Zeugma, Helenistik bir kent olmasına karşın
Roma ve Bizans dönemlerinde gelişmeye devam etmiş.

1p

25

Wat zijn de twee andere namen die voor 'Çingene Kızı' zijn bedacht?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

26

Wat is de burgerlijke staat op de identiteitskaart van 'Çingene Kızı'?
A gescheiden
B getrouwd
C vrijgezel
D weduwe

1p

27

Voor welk ander kunstwerk is er ook een identiteitskaart voorgesteld?
A Afrodite
B Gaia
C Mars
D Zeus

1p

28

Welke andere figuren waren mogelijk onderwerp voor het 'Çingene Kızı'
mozaïek volgens de archeologen?
Schrijf de namen van de twee figuren op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

29

Wat is er zo bijzonder aan het 'Çingene Kızı' mozaïek?
'Çingene Kızı'
A is gevonden toen men haar probeerde te smokkelen.
B is het logo van de 'Kamer van Kruideniers'.
C kijkt de bezoekers altijd recht in de ogen aan.
D mocht het symbool van Gaziante worden.

1p

30

Wat betekent het Griekse woord 'Zeugma' in het Turks?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 9
2p

31

In de tekst staat dat je karaktereigenschappen af te lezen zijn uit je
handschrift.
 Kruis aan in je uitwerkbijlage welke karaktereigenschappen bij welk
handschrift horen.

Yazı tarzları ve kişi karakterleri
Yazınız, satırlar, kelimeler ve harfleri kullanış biçiminiz karakterinizi belirliyor.
Yazının Büyüklüğü: Bir yazıya bakar bakmaz, gözümüze çarpan ilk şey, harf ve
kelimelerin iriliği ve ufaklığıdır.
İri Yazı: İri harflerle yazı yazan insan büyük ve muhteşem şeylere, tantana ve
gösterişe meraklıdır. Mesela bir apartman katında oturmak bu insanı asla tatmin
etmez. Onun gözü geniş ve ferah, çok odalı evlerde ve konaklardadır. Kendini ilginin
merkezi olarak görür. Cömert ve iyi kalpli olsa bile yaptığı iyilikleri etrafa yaymadan içi
rahat etmez. Sesi derin, hareketleri gösterişlidir. Onun ilk ayırt edici özelliği herkese
ve her şeye gösterdiği dostluk, neşe ve cömertliktir.
Bu dostluğun fazla abartılı olanından sakının, zira bu
şahıslar son derece hileci olabilirler.
Orta Büyüklükte Yazı: Maddi ve manevi olarak derli
toplu, düzenli olan insanın bu huyu yazısına da
yansır. Böyle kimselerin yazısı ne pek iri, ne de pek
ufaktır. Kağıdın boyuna göre orantılı olduğu gibi,
harfler de birbirine orantılıdır. Böyle bir insanın üstü
başı gibi çalıştığı, oturduğu ve yaşadığı yer de
düzenlidir.
Küçük Yazı: Tedbirli, itinalı ve dikkatli bir kişinin yazısı küçük ve harfleri birbirine
bitişiktir. Böyle yazı yazanlar yeni işlere atılmakta, bilmedikleri alanlarda denemeler
yapmakta tereddüt ederler. Ortaya çıkmaktansa geri planda kalmayı tercih ederler.
Bazen çekingen ve ürkek olurlar. Kendilerinin kurdukları küçük bir dünyada yaşarlar.
Övünmesini seven ve bağırıp çağıran kimselerin, bu tip insanları etkileri altına
almaları çok kolaydır.
Kısa Harfler Düzenli Olursa: Kısa harflerle söylenmek istenen, sesli harfler ve
'c,ç,r,v,s' gibi boyları kısa olan harflerdir. Yazı yazarken bu kısa harfleri birbirine eşit
ve aynı boyda yazan kimseler, ayrıntılara ve intizama dikkat etmeye meraklıdırlar.
Böyle yazı, yazanın hayattaki basit zevkleri sevdiğini gösterir. Bu şekilde yazı
yazanlar gösterişli değildirler ve göze batmazlar. Kılık kıyafetleri göze çarpmadan
dikkati çekecek tiptedir. Çalışmaları sistemli, hayatları düzenlidir.
Kısa Harfler Düzenli Değilse: Kısa harfleri kimi büyük kimi küçük olarak dağınık
yazan kimseler asabi ve büyük ihtimal sağlıksız kimselerdir. Yaradılıştan asabi
mizaçlı olabilecekleri gibi sonradan da bir sinir bozukluğuna sahip olmaları
mümkündür. Hayatlarından memnun değildirler ve dayanıksız olmaları kuvvetle
olasıdır.
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Tekst 10
Yardımcı robotlar
Japonya Chiba Üniversitesi'nden Prof. Dr. Toshiyo Tamura, ortalama insan ömrünün
artmasıyla gelecekte yaşlıların yardımında kullanılacak robotların büyük önem
kazanacağını ve önümüzdeki 20-25 yıl robotlar arasındaki iletişimi sağlama üzerine
çalışacaklarını söyledi.
Chiba Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Toshiyo Tamura, seminer için geldiği Akdeniz
Üniversitesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Tıp ve diğer
alanlardaki bilimsel gelişmelerle gelecekte insan ömrünün daha da
uzayacağını ifade eden Toshiyo Tamura, yaşlı, hasta ve engellilere
yaşamlarında yardımcı olması için üretilen 'Assistive (yardımcı)
robot'lara daha fazla ihtiyaç olacağını kaydetti. Ortalama insan
ömrünün uzamasıyla gelecekte yaşlılar için üretilen 'yardımcı robotlar'ın çok önem
kazanacağını dile getiren Toshiyo Tamura, şöyle konuştu: ''Bu önem, Avrupa
ülkelerinde daha fazla olacak. Çünkü, Japonya ve Türkiye gibi, aile bağları güçlü,
geleneksel kültürlerini bir ölçüde koruyan toplumlarda, yaşlılara daha fazla destek
olunuyor. Ancak Avrupa ülkeleri gibi, bireyler arası ilişkilerin daha mekanik hale
geldiği toplumlarda, nüfusun önemli bir kısmını oluşturacak yaşlı nüfusun yaşam
kalitesinin yükseltilmesi için robotlar büyük önem kazanacak.'' Japonya'da milli bir
proje olarak 7-8 farklı yardımcı robot projesi üzerinde çalışıldığını anlatan Toshiyo
Tamura, yardımcı robotların en hassas noktasının ise güvenlik ve etik olduğunu
söyledi.
Japonya'da robot ve at köpekler yaygın
Japonya'da değişik firmaların ürettiği bazı yardımcı robotların satışa sunulduğunu
ifade eden Toshiyo Tamura, bunlardan robot atların ve robot köpeklerin yaygın
olduğunu belirtti. Robot atların denge sorunu olan yaşlılar tarafından kullanılabileceği
gibi diyet yapmak isteyen kişilere de faydalı olacağını anlatan Toshiyo Tamura,
''Yaşlıların kasları yıllar içinde zarar görebiliyor. Yürüme bile kasların durumunun
kötüye gitmesini engelleyemeyebilir. Bu robot atlar, yaşlıların denge sorunlarının
giderilmesinde ve kasların hareketinde faydalı. Aynı zamanda diyet yapmak isteyenler
de kullanabilir çünkü metabolizmayı hareketlendiriyor.'' dedi.
Robot atların Japonya'da 300 ile 3000 dolar arasında satışa sunulduğunu ifade eden
Toshiyo Tamura, robot atların evin bir odasına kurulabileceğini, duvara yerleştirilecek
simülasyon cihazıyla da kişilerin gerçekten ata biniyormuş hissine sahip olacaklarını
bildirdi.
Robotlar arası iletişim
Prof. Dr. Toshiyo Tamura, bazı bilim adamlarının robotlara zeka yerleştirmeye
çalıştıklarını, ancak şu anda sadece el sıkma ya da protokol faaliyetlerinin
yaptırılabildiğine işaret ederek, robotlara yapay zeka yüklenerek kendi zihinlerini
bulmalarını sağlamanın büyük bir proje olduğunu vurguladı. Toshiyo Tamura, ''Ancak
ben, önümüzdeki 20-25 yıl, robotlar arasındaki iletişimi sağlama üzerine
çalışacağımızı düşünüyorum.'' diye konuştu.
Felçlilere duyu hafızalarını geri verecek bir proje üzerinde de çalıştıklarını anlatan
Toshiyo Tamura, beyne yerleştirilecek bir çiple duyu hafızasının geri getirilmesine
çalıştıklarını, ancak henüz gerekli izni alamadıklarını sözlerine ekledi.
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1p

32

1p

33

Parçaya göre, robotlar ne zaman daha fazla önem kazanacaktır?
A ortalama gelir seviyesinin artmasıyla
B ortalama insan ömrünün artmasıyla
C ortalama insan sayısının artmasıyla
D ortalama yaşlı nüfusun artmasıyla
Parçaya göre, robotlar özellikle kimler için üretilecektir?
bilim adamları
engelli insanlar
öğretim üyeleri
sağlık görevlileri

A
B
C
D
1p

34

Parçaya göre, Avrupa ülkelerinde robotların kullanımı Türkiye ile
karşılaştırıldığında neden daha önem kazanacaktır?
A aile bağlarının güçlü olmasından
B bireyler arası ilişkilerin mekanik olmasından
C geleneksel kültürlere sahip olmasından
D yaşlılara daha fazla destek olunmasından

1p

35

Robot atlar, yaşlıların yanı sıra başka kimler için üretilmektedir?
A at binmek isteyenler için
B cirit oynamak isteyenler için
C kilo vermek isteyenler için
D vücut geliştirmek isteyenler için

1p

36

Parçaya göre, robotlara yapay zeka yerleştirilmesinin amacı nedir?
A çip uygulamasından kurtulma
B insanlara yardımcı olma
C insanlarla iletişim kurma
D kendi zihinlerini bulma

GT-0101-a-13-1-o

23 / 31

lees verder ►►►

Tekst 11
Yunus Gösteri Merkezleri Kapatılsın
05.09.2011
Uzun süredir tartışmaları süren yunus gösteri
merkezlerinin kapatılması için ilk kez bir kurum
ilgili bakanlıklara başvuru yaptı. Yunus gösteri
merkezlerinde deniz memelilerinin doğal
ortamlarından kopartılarak ticari amaçla gösteri
yapmaya zorlandığını savunan Sualtı Araştırmaları
Derneği (SAD), Türkiye'nin de imzaladığı
uluslararası sözleşmeleri örnek gösterdi.
Türkiye'nin deniz yaşamının korunması ve özellikle deniz memelilerinin doğal
ortamlarına kavuşması için 1994'ten beri çalışmalar yapan SAD, ticari amaçla
kullanılan yunus gösteri merkezlerinin kapatılması için bakanlıklara başvuru
yapan ilk kurum oldu. Tüm dünyada koruma altındaki deniz memeli türlerinden
olan yunusların, ülkemizde mevzuat boşluğundan faydalanılarak havuzlara
kapatıldığını belirten SAD Başkanı Cem Orkun Kıraç, dilekçelerle Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na başvurduklarını açıkladı. Kıraç, 1984'te
imzaladığımız Bern Sözleşmesi ve 1996'da onayladığımız CİTES Anlaşması ile
deniz memelilerini korumakla hükümlü olduğumuzu hatırlatarak, Türkiye'de yunus
parklarının geçiş sürecinin ardından kapatılması gerektiğini savundu. 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu'nu da vurgulayan SAD, sadece araştırma yapmak
için bilimsel amaçlı avlanmasına izin verilen yunusların avlanarak parklarda ticari
olarak kullanıldığını belirtti.
Cem Orkun Kıraç, "Yunusların sorumsuzca avlanması ekolojik dengeyi bozduğu
gibi, son derece zeki canlılar olan bu deniz memelilerinin avlanma ve
sosyalleşme ilişkilerini de tamamen yok ediyor. Yunuslar sosyal canlılardır ve
sürüden ayrılan olduğunda toparlanmakta güçlük çekerler. Güçlü ses dalgalarıyla
yönlerini bulan yunusları, kapalı ve duvarlarla çevrili havuzlarda açlığa tepki
vererek gösteri yapmaya zorlamak etik olarak da yanlıştır. Doğaseverler olarak
yunus parklarının devlet tarafından belirtilen bir geçiş sürecinin ardından
kapatılması için 4 bakanlığa başvuru yaptık. Bu merkezler, ülkemizde yasal bir
düzenleme olmadığı için boşluklardan faydalanılarak kurulduğundan, gerekli
yasal düzenleme yapılmalı" dedi.
Öte yandan yunus gösteri merkezleri Brezilya, Belçika ve İtalya'da yasaklandı.
Avrupa'nın en büyük kapalı yunus gösteri merkezi İstanbul'da bulunuyor.
Ülkemizde halen 11 yunus gösteri merkezi çalışmalarını sürdürürken,
doğaseverler sosyal paylaşım sitelerinde örgütlenerek bu merkezlerin
kapatılmaları için çaba sarf ediyor.
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1p

37

Sualtı Araştırmaları Derneği niçin yunus gösteri merkezlerinin
kapatılmasını istiyor?
Yunus gösteri merkezleri
A balık çiftliği olarak kullanıldığı için.
B ticari amaçla kullanıldığı için.
C uluslararası sözleşmeleri imzaladığı için.
D uzun süredir tartışma konusu olduğu için.

1p

38

Türkiye, deniz memelilerini koruma altına almaya ilişkin ilk imzayı hangi
yılda atmıştır?
A 1984
B 1994
C 1996

1p

39

Op welke Turkse wet duidt de SAD, die gaat over het verbieden van de
dolfijnen shows?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

40

Türkiye'deki doğaseverler yunus gösteri merkezlerinin kapatılması için
hangi iletişim aracına başvuruyor?
A gazete haberleri
B radyo reklamları
C televizyon programları
D web siteleri

1p

41

Waar bevindt zich het grootste dolfinarium van Europa?
Schrijf het antwoord op in je antwoordbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 12
Millennium Lounge
Maximiles' tan sizi uçuş öncesinde rahat ettirecek bir ayrıcalık. İstanbul Atatürk,
Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları Dış Hatlar Terminalleri'nde
bulunan 'Millennium Lounge'ların rahat ve şık ortamında, açık büfe ikramlar eşliğinde
keyifle uçağınızı bekleyebilir, internette vakit geçirebilirsiniz.
5 Eylül 2011 itibariyle tüm 'Millennium Lounge'lar, giriş tarihinden önceki 3 ay içinde,
salona giriş yapılan kredi kartıyla harcama yapmış müşterilerimize ücretsiz olarak
hizmet vermeye devam edecektir. Salona giriş tarihinden önceki 3 ay içinde kredi
kartını hiç kullanmamış olan müşterilerimiz bu hizmetimizden ücret karşılığında
yararlanabileceklerdir. Müşterilerimizin beraberlerinde 'Millennium Lounge'a giriş
yapan misafirleri ise aynı tarih itibariyle ücretli olarak hizmetimizden yararlanacaktır.
Müşterilerimizin beraberindeki on iki yaş ve altındaki çocukları Millennium
Lounge''lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecektir.
Millennium Lounge ücret bilgileri aşağıda yer almaktadır:
İstanbul
Atatürk
Havalimanı
Kredi Kartı
Müşterilerimiz
1. Misafir
2. Misafir

Ankara Esenboğa
Havalimanı

İzmir Adnan
Menderes
Havalimanı

25 TL

15 TL

15 TL

25 TL

15 TL

15 TL

50 TL

50 TL

50 TL

*Son 3 ay içinde kredi kartını kullanmış olan müşterilerden ücret alınmayacaktır. Söz
konusu müşterilerimizin misafirleri için misafir
ücretleri geçerli olacaktır.
*Millennium Lounge'a giriş tarihinden önceki 3
ay içinde alınmış yeni kredi kartı ile giriş
yapan müşterilerimiz için harcama kontrolü
yapılmayacaktır. Söz konusu müşterilerimiz
için harcama kontrolü, kartı aldıkları tarihi
takip eden ilk 3 aylık dönemin sonunda
yapılmaya başlanacaktır.
*Tüm Millenium Lounge'lara girişlerde
görevlilerce uçuş kartınızı göstermeniz talep
edilecektir, lütfen uçuş kartınızı yanınıza
almayı unutmayınız.
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Maximiles Lounge
Lounge konforu şimdi Antalya'da yaşanıyor! Maximiles'ınızla Antalya Havalimanı İç
Hatlar Terminali Giden Yolcu Bölümü'nde bulunan Maximiles Lounge'un şık ve rahat
ortamında uçuşunuzu ücretsiz ikramlar eşliğinde keyifle bekleyebilirsiniz. Yanınızda
bir misafirinizi ve on iki yaşından küçük çocuklarınızı da ücretsiz olarak Maximiles
Lounge'da misafir edebilirsiniz.
Tüm loungelarımıza girişlerde görevlilerce, uçuş kartınızı göstermeniz talep
edilecektir; lütfen uçuş kartınızı yanınıza almayı unutmayınız.

1p

42

Parçaya göre Millennium Lounge'larda sunulan hizmet ne zaman
geçerlidir?
A hafta içi her gün
B hafta sonu
C uçuş öncesi
D uçuş sonrası

1p

43

Parçaya göre Millennium Lounge'larda sunulan hizmetlerden kimler
ücretsiz olarak yararlanmaktadır?
A son üç ay içinde kredi kartı kullananlar
B son üç ay içinde kredi kartı kullanmayanlar
C son üç ay içinde misafir kart sahipleri
D son üç ay içinde üye kart sahibi olanlar

1p

44

Antalya'da bulunan Maximiles Lounge'ların diğer havaalanlarındakinden
farkı nedir?
A dış hatlar terminalinde olması
B iç hatlar terminalinde olması
C kamu sektörüne bağlı olması
D özel sektöre bağlı olması

1p

45

Hangi havaalanında misafirler Millennium Lounge hizmetlerinden bedava
faydalanabilmektedir?
A Ankara
B Antalya
C İstanbul
D İzmir

1p

46

Je bent op het vliegveld van Istanbul. Je wilt graag even naar de
Millennium Lounge om daar iets te gaan eten.
 Wat moet je, volgens de tekst, aan de controleur die bij de ingang van
de Lounge staat laten zien?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 13
Dikkat 'dedeler' sosyal medyada!
Sosyal paylaşım sitelerini artık büyükbabalar ve büyükanneler de keşfediyor.
Aslında dedeler için sosyal medya, torunlarını daha
sık görebilmenin, gençlerle iletişimi kaybetmemenin
en kolay yollarından biri...
71 yaşındaki emekli Klaus Schmolz, bundan 6 yıl
önce kendine bir bilgisayar almış. Şimdi en yeni
teknolojik donanımlarla internette hızlı bir şekilde
geziniyor. Sadece e-postalarını kontrol etmek ve
alışveriş yapmakla yetinmiyor, Skype üzerinden
görüntülü sohbet de ediyor. Schmolz, ayrıca
Facebook ve Almanya'da 'kim kimi tanıyor' (werkennt-wen.de) adlı platform gibi birkaç sosyal paylaşım sitesinin de aktif üyesi. Klaus
Schmolz, tüm bunları çocukları ya da torunlarının zorlaması ile değil, kendi isteği ile
öğrenmiş. Ve nedenini de şöyle açıklıyor: "Çünkü ben de teknolojiyi takip etmezsem
zamanın gerisinde kalacağımı düşündüm. Eğer torunlarımın ve gençlerin konuştuğu
dili konuşamazsam onlarla olan iletişimimi kaybedecektim."
Yaşlıların sosyal medyaya ilgisi artıyor
Klaus Schmolz, torunlarının eskisi gibi gelip kapıyı çalmasını ya da onu telefonla
arayıp hatır sormalarını bekleyemediğini belirtiyor. O nedenle torunlarının aktif olduğu
sosyal paylaşım sitelerine o da üye olmayı tercih etmiş.
Kaiserslautern kentindeki Dijital Medya Yüksek Okulu'ndan Sosyal Medya Analisti
Prof. Hendrik Speck, emeklilerin sosyal paylaşım sitelerine artan ilgilerini doğruluyor
ve şunları kaydediyor: ''Çünkü artık çocukları ve torunları ile iletişimi sıkı tutmak için
dijital medyayı kullanmak dışında neredeyse başka çareleri kalmadı.''
Alman birinci ve ikinci televizyon kanalları ARD - ZDF ortaklığı ile yapılan son
araştırma da bunu doğruluyor. Araştırmaya göre, 2010 yılında 60 yaş üzerindekilerin
yüzde yirmi beşi internet kullanırken, bu oran 2011'de yüzde on artış gösterdi.
Araştırmada, diğer yaş gruplarında aynı artış gözlemlenmedi.
Eski sınıf arkadaşlarını bulmak revaçta
Aslında yaşlılara yönelik internet sayfaları çok uzun süredir bulunuyor. Ama Prof.
Hendrik Speck'e göre, onlar yaşlılık, ölüm ya da hastalık konularıyla yüzleşmek
istemediklerinden bu platformlara pek ilgi göstermiyor. Oysa yine yaşlılar için eski
sınıf arkadaşlarını bulma imkanı sunan 'stayfriends.de' adlı internet sitesi için aynı
şeyi söylemek mümkün değil. Bu platformun yaklaşık 12 milyon üyesinin 2 milyondan
fazlasını 50 yaşın üzerindekiler oluşturuyor. Bu platformun kurucusu ve genel müdürü
Michel Lindenberg, son yıllarda en fazla üye artışının bu yaş grubunda olduğunu
belirtiyor ve nedenini şöyle açıklıyor: ''İnternette kullandığımız dil bunun en önemli
sebeplerinden biri. Bizler yaşlıları kastedecek biçimde 'siz' hitabını çok nadir
kullanıyoruz. Liseyi yeni bitirmiş birini de değil, ama samimi olarak onları, herkesi
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kastediyoruz. Bir diğer konu da kişisel verilerin korunması. Bu konuda kesinlikle
hassas davranmaya özen gösteriyoruz ve elimizdeki verileri titizlikle kullanıyoruz."
Hayalleri gerçekleşenler
71 yaşındaki emekli Klaus Schmolz için sosyal paylaşım siteleri aynı zamanda büyük
bir şans olmuş. Schmolz, bu sayede uzun zaman sonra iki kızına yeniden kavuşmuş.
Eski ilişkisinden evlilik dışı doğan iki kızı ile kopan bağlarını 'kim kimi tanıyor' adlı
'wer-kennt-wen.de' portalında tekrar kurmuş. Aynı internet platformuna üye olan
kızları, babalarını bulup ona mesaj göndermiş ve zamanla baba ve kızları arasındaki
buzlar erimiş. Hatta Klaus Schmolz'un eşi Barbara da artık üvey kızlarıyla iyi
anlaşıyor. Bu sayede emekli Klaus Schmolz hayattaki en büyük hayaline ulaşmış.
Schmolz, bu hayalini şöyle açıklıyor: "Bütün çocuklarımı Noel ağacının etrafında
görmeyi hep istemiştim ve sonunda bu hayalim gerçekleşti. Bu harika bir duygu."
1p

47

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

1p

48

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

1p

49

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

1p

50

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

1p

51

Welk resultaat leverde het gebruik van sociale media voor Klaus
Schmolz?
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
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Tekst 14
1p

52

Je wilt samen met je vrienden naar een Turkse film kijken die over
mensenrechten gaat.
 Kies de juiste film uit onderstaande films.
Schrijf de titel van de film op in je uitwerkbijlage.

Beyazperdede yeni filmler
Sinemaseverler bu hafta
beyazperdede 3'ü yerli, 7 yeni filmle
buluşacak. İşte haftanın yenileri:
Çınar Ağacı
Haftanın üç yerli yapımından biri
olan ve Handan İpekçi'nin yönettiği,
Nurgül Yeşilçay, Nejat İşler, Celile
Toyon ile Meral Okay'ın oynadığı
'Çınar Ağacı' filmi, toplumun farklı
kesimlerinden insanların hayatlarına
ayna tutarak, aile kavramını ve ailevi değerleri ön plana çıkaracak sahneleriyle
sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Dört çocuk, torunlar, iki ayda bir evden eve taşınan çiçekler, plâklar, bir sandık ve
gramofon ve iki ayda bir buluşulan 'Çınar Ağacı'! Emekli öğretmen Adviye
Hanım'ın biraz huysuz kişiliği çocuklarına hayatı zorlaştırıyor görünse de torunu
Barış'ın hayatındaki en anlamlı şey anneannesidir. Bir tek Barış, buluşmaları iple
çekmektedir.
Yürügari İbram
Oyuncu kadrosunda Osman Azman, Serhat Saylan, Yelda Günay Akbulut, Esin
Helvacı, Ethem Dural, Özün Usta, Okan Bayülgen'in yer aldığı Yürügari İbram
filminin yönetmeni Harun Özakıncı.
Mobilet tamircisi İbram'a kayınbiraderleri bir oyun oynar ve onu istemediği bir
kadınla evlendirirler...
İbram ya bu evliliğe razı olacak ya da kayınbiraderleri üç gün içinde gelip İbram'ı
öldürüp, kız kardeşlerini geri alacaklardır. İbram tehditlere ve çekilen reste kulak
asmaz ve son üç gününü Bodrum'da yapmadığı her şeyi yaparak geçirmek için
yola koyulur...
Benim Hikayem
Richard Lewis'in yönettiği ve Paul Giamatti, Dustin Hoffman, Rosamund Pike ile
Minnie Driver'ın oynadığı 'Benim Hikayem (Barney's Version)' filminde, Clara,
Barney'nin Roma'daki kısa süreli bohem hayatı sırasında karşılaştığı kızıl saçlı,
özgür ruhlu, sadakatsiz ilk eşidir. İkinci eşi 'Bayan P' ise devamlı olarak alışveriş
yapan ve konuşan, zengin bir Yahudi prensesidir. Barney, iki evliliğin ardından,
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üçüncü eşi Miriam ile karşılaşır. Gerçek bir romantik, iyiliksever ve centilmen
olur.
Bağlanmak Yok
Ivan Reitman'ın yönettiği ve Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline ile
Cary Elwes'in oynadığı 'Bağlanmak Yok (No Strings Attached)' filminin konusu
şöyle:
"14 yaşındaki Emma ve Adam'ın cinsellikle ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Yıllar sonra,
yolları tekrar kesişen Emma ve Adam kendilerini yatakta bulurlar. Emma'nın
ilişkilere karşı alerjisi vardır. Adam ise tüm ilişkilere tövbe etmiştir. Çünkü babası,
Adam'ın eski kız arkadaşıyla çıkmaktadır. Emma ve Adam duygusal ilişkileri
bırakıp, çıkar arkadaşlığı kurmaya karar verir."
Limit Yok
Neil Burger'in yönettiği ve Bradley Cooper, Abbie Cornish, Robert De Niro ile
Anna Friel'in oynadığı 'Limit Yok (Limitless)' filmi, macera ve gerilim sahneleriyle
izleyicilerin dikkatini çekecek.
Filmde; Eddie, New Yorklu başarısız bir yazardır; ancak günün birinde eski bir
arkadaşıyla karşılaşması tüm hayatını değiştirir. Arkadaşı onu, beynin tüm
kapasitesini kullanmasını sağlayacak bir ilaçla tanıştırır. Böylece Eddie,
kendisinin kusursuz bir versiyonuna dönüşür. İlaç sayesinde; paraya, akla,
çekiciliğe sahip olur. Fakat Eddie, sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacağını
kısa bir süre sonra anlar.
Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
Jonathan Liebesman'ın yönettiği ve Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon
Rodriguez ile Bridget Moynahan'ın oynadığı "Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
(World Invasion: Battle Los Angeles)" filminde, yıllar boyunca UFO görülmesi
vakaları, 2011'de dünyanın bilinmeyen güçlerin istilasına uğramasıyla korkunç bir
gerçek haline dönüşür. Büyük şehirler bir bir düşerken, Los Angeles, insanlığın
son cephesi haline gelir.
Press
Sedat Yılmaz'ın yönettiği ve Aram Dildar, Engin Emre Değer, Kadim Yaşar ile
Sezgin Cengiz'in oynadığı 'Press' filminin konusu şöyle:
"Bir avuç gazeteci, Diyarbakır'da yaşanan insan hakları ihlallerini dünyaya
duyurmaya çalışmaktadır. Gazetenin Diyarbakır bürosunda 7 kişi çalışmaktadır.
Faysal, yaptığı bir haberde orduyla ilişkisi olan bir çetenin izine rastlar. Çete,
bölgedeki birçok cinayetin zanlısıdır."

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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