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General Marking Guidance 
  
  

• All candidates must receive the same treatment.  Examiners 
must mark the first candidate in exactly the same way as they 
mark the last. 

• Mark schemes should be applied positively. Candidates must 
be rewarded for what they have shown they can do rather 
than penalised for omissions. 

• Examiners should mark according to the mark scheme not 
according to their perception of where the grade boundaries 
may lie. 

• There is no ceiling on achievement. All marks on the mark 
scheme should be used appropriately. 

• All the marks on the mark scheme are designed to be 
awarded. Examiners should always award full marks if 
deserved, i.e. if the answer matches the mark scheme.  
Examiners should also be prepared to award zero marks if 
the candidate’s response is not worthy of credit according to 
the mark scheme. 

• Where some judgement is required, mark schemes will 
provide the principles by which marks will be awarded and 
exemplification may be limited. 

• When examiners are in doubt regarding the application of the 
mark scheme to a candidate’s response, the team leader 
must be consulted. 

• Crossed out work should be marked UNLESS the candidate 
has replaced it with an alternative response. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GCSE Turkish Higher tier 
Paper 1 Mark scheme 

 
SECTION A 

Question 
number 

Answer Mark 

1(a) Düğünden/from the wedding (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(b) Kız/girl (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(c) Güzelleşmek/ beauty (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(d) Kötülüklerden / from evil (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

1(e) şarkılar / songs (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(a) Kemer (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(b) Kapadokya (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(c) Marmaris (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

2(d) Marmaris (1) 
 



 
Question 
number 

Answer Mark 

2(e) Kars (1) 
 
 
 
 
SECTION B 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(i) D (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(ii) C (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(iii) D (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

3(iv) C (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

4 C D F (3) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

5(i) A (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

5(ii) D (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

5(iii) B (1) 
 



 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(a) Breaking the relationships.  (1) 
 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(b) With people they trust  (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(c) Any one of the following: 
 
To express their thoughts 
What they think about something 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

6(d) Any two of the following: 
 
Cooking/drawing/learning a 
foreign language 

 
 

(2) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(a) In a house of the participants  (1) 
 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(b) They need to attend these 
nights at (an early age). 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(c) Any one of the following: 
 
They help development of music 
in Urfa. 
OR 
They help to raise new musicians. 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(d) They collect money and give it 
to people in need. 

 (1) 



 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

7(e) The participants read books 
(and comment on them). 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Mark 

8(a)(i) C (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(a)(ii) A (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(a)(iii) D (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(b)(i) A (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(b)(ii) B (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

8(b)(iii) B (1) 
 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(a)(i) Learning more about the job (by working.)  (1) 
 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(a)(ii) To start learning early.  (1) 
 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(a)(iii) They should show willingness to 
work AND learn.  

 (2) 

 



 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(a)(iv) They should keep in mind that what 
they learn there will help them in 
the future/ for their careers. 

 (1) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(a)(v) To find a job easily.   (1) 
 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(b)(i) They should not be late for work. 
AND 
They should use the breaktime 
well. 

 (2) 

 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(b)(ii) Search for another job to do.  (1) 
 
Question 
number 

Answer Reject Mark 

9(b)(iii) Because they are more experienced.  (1) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

10(i) A     C (2) 
 
Question 
number 

Answer Mark 

10(ii) C    D (2) 
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SECTION A 

Kına Gecesi  

Question 1 

Örnek:   

M1:  Kına tozu, kına ağacının yapraklarının kurutulmasından elde edilir.  

Question 1 

M1: Kına gecesi, yuva kurmak isteyen her genç kızın hayalidir. Kutlama, genellikle 
düğünden bir gece önce yapılır. Gelinin kız arkadaşları misafir olarak gelir.  Hanımlardan 
biri kına tabağındaki kınayı gelinin eline koyduktan sonra, elini kırmızı bir kumaşla 
bağlar. Yıllardır kadınların güzellik için kullandığı kınanın insanları kötülüklerden 
koruduğuna inanılır. Daha sonra kızlar evliliğin yıllarca devam etmesini simgeleyen 
mumlarla, evlenecek kızın etrafında dönerek şarkılar söylerler. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-_zy286nf1Q 

 

Nerede Kalalım? 

Question 2 

Örnek: 

F1:  Değişik bir doğa görmek istiyorsanız mutlaka Kapadokya’ya gitmelisiniz.  

Question 2 

F1:         Taş evlerden dönüştürülmüş veya dağların içine kazılmış küçük butik otelleri 
Türkiye’nin her yerinde göremezsiniz. 

 Doğada tatil yapmak isterseniz, Marmaris’teki kulüp Amazon’da ormanların içinde, 
tavanı camdan yapılmış bir karavanda kalın.  Ailenizle gidip sahildeki bir otelde rahat bir 
tatil yapmak isterseniz, Kemer’deki tatil köylerini öneririm. Ailenizde herkes mutlu olur. 
Orada çocuklar için özel programlar ve çeşitli spor etkinlikleri vardır. 

  Kalabalık yerleri sevmezseniz, Marmaris’teki pansiyonları öneririm. Genellikle aileler 
tarafından işletilen bu pansiyonların bazısı misafirlerine kahvaltı ve ev yemekleri sunar. 

 Kışın tatile gitmek isterseniz, trenle Kars’a gidip, orada tarihi bir otelde kalabilirsiniz. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xwcEp0zjytU 

https://www.youtube.com/watch?v=dmtaJwAtJzQ 

https://www.youtube.com/results?search_query=bördübet+amazon 

                                                             



SECTION B 
 

DENİZLİ 

Question 3 

Example 

M2:  Tarih ile iç içe olmuş şehrim Denizli’nin, doğa güzellikleri zengindir.   

Question 3 

M2: Belediye’nin desteğiyle yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan tarihi şehri gezmek 
saatlerce sürebilir. Şehirde bugün bile Denizli’nin sembolü olan horoz resimlerini 
görebilirsiniz. Türkiye’nin en büyük orman parkı Denizli’dedir. Parkta her yaşa uygun 
etkinlik bulunur. Geniş bir alana kurulmuş kafeteryada çay içip harika manzarayı 
seyredebilir, çocuklarınızla oyun parkında vakit geçirebilirsiniz. Parkın bir bölümünde 
gençler için çeşitli spor ve sosyal etkinlik alanları vardır. Gençlik vadisindeki kaykay 
yolları, oyun alanları, film izleme yeri bunlardan bazılarıdır. Gençlerin en sevdiği etkinlik 
tepelere tırmanmaktır. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iWNXBTa2XdQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kTYjI8n9EqI 

 

                                                              Travel  

Question 4 

Example 

F1:  Yeni bir seyahat sistemi ortaya çıktı. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyenler, 
sürücüleri ile birlikte modern minibüsler kiralıyorlar. 

Question 4 

M2:   Evet. Bir arkadaşım ailesiyle beraber Ankara’dan Antalya’ya böyle seyahat etmiş ve 
hepsi memnun kalmış. Minibüs sürücüsü onları evlerinin kapısından almış ve 
konaklayacakları otele kadar götürmüş. Tabii arada sırada oto-yoldaki kafeteryalarda 
durup dinlenmişler. Uçak ile yolculuktan daha ucuza geldiğini söyledi.  

F1: En emniyetli aracın uçak olduğunu söylüyorlar ama ben araba yolculuğundan çok 
zevk alıyorum. Yolda değişik köy, kasaba ve şehirlerden geçmek ve yol üstündeki 
dükkanlardan yöresel ürünler satın almak çok eğlenceli. 

 

https://www.dailymotion.com/video/x7ufmj6 

 

 



My Best Friend  

Question 5 

Example 

M1: Bence herkesin bir en iyi arkadaşı olmalı. Benin en iyi arkadaşım, kuzenim Ali.   

Question 5 

M1: Evlerimiz birbirine yakın olduğu için sık sık görüşüyoruz. Aynı okula gidiyoruz ama o 
benden bir yaş büyük olduğundan bir üst sınıfa gidiyor. Bu durum benim için iyi oldu 
çünkü onun okul kitaplarını kullanabiliyor ve ona küçük gelen üniformasını 
giyebiliyorum. Birlikte birçok anımız var. Bazen aile fotoğraflarına bakar çocukluğumuz 
hakkında konuşuruz. Canım sıkıldığında o hep yanımdadır. Onunla konuşmak beni 
ferahlatır. Yazın ailelerimizle farklı yerlerde tatil yaptığımız için uzun zaman görüşemeyiz 
ama bir araya gelince kendimizi sanki hiç ayrılmamış gibi hissederiz.  Matematik dersi iyi 
olduğundan bana ödevlerimde yardım eder. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xz9FzkSq_p8 

 

 

Daily Life 

Question 6 

M1:  Teknoloji ilerledikçe insanlar arasındaki ilişkiler kopuyor.  Günlük hayatta 
dostlarınızla yemek yerken bile herkesin gözünün telefonda olduğunu görüyorsunuz. 
İnsanların birbirlerini tanımaları kolay değildir. Üzüntülerini, sevinçlerini birisiyle 
paylaşmaları için o kişiye güvenmeleri gerekir. Sanal dünyada birini tanımak ve ona 
güvenmek neredeyse imkansızdır. Genellikle insanlar kendilerini farklı gösterirler. 
Arkadaş çevresi geniş, işi ve sosyal yaşamı hareketli olan kişilerin sanal dünyada 
geçirecek fazla zamanları yoktur. Arada bir fotoğraf paylaşırlar, yayınlananları 
beğenirler, fakat en çok bir konu hakkında düşüncelerini belirtirler. Genellikle yalnız olan 
insanlar arkadaşlıklar kurmak için sanal sitelere girerler ama çoğu kez hayal kırıklığına 
uğrarlar. Uğraşıları olmayan kişilerin sosyal yaşantılarını zenginleştirmek için doğa 
kuruluşlarının düzenlediği yürüyüşlere katılmalarını öneririm. Ayrıca belediyenin açtığı 
resim, yabancı dil ve yemek yapma gibi kurslara katılanlar kendilerini geliştirme fırsatı 
bulurlar.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPhRECyIn5w 

 

 



Eating Out 

Question 7 

F1:  Geçen tatilde ailemle beraber Urfa’ya gittim. Kaldığımız otelin rehberi bir akşam 
yemeği için mutlaka bir sıra gecesine gitmemizi önerdi. Tarihi bir evde yapılan sıra 
gecesine gittik.  Canlı müzik dinleyerek çiğ köfte ve Urfa’nın meşhur kebaplarından 
yedik. Bu gelenek Urfalılara dedelerinden kalmış. Kış gecelerinde her hafta gruptaki 
arkadaşlardan birinin evinde toplanılır ve güzel vakit geçirilir. Sıra geceleri bir halk okulu 
gibidir. Ailenin erkekleri genç yaşlarda bu gecelere katılarak gelenekleri, büyüklere 
saygıyı ve toplum kurallarını öğrenirler. Sıra gecelerinde müzik önemlidir. Çiğ köfte 
yapıldığı sırada misafirler müzisyenler ile şarkılar söylerler. Bu gecelerde usta çırak 
ilişkisine uygun olarak yeni müzisyenler yetişir. Urfa’da müziğin gelişmesi ve 
yayılmasının da en büyük nedenidir.  Sıra gecelerinde toplanan para, ihtiyacı olan 
kişilere verilir. Bazen çeşitli kitaplar okunur ve onlar hakkında konuşulur. Bu yönüyle 
“sıra gecesi” bir eğitim-öğretim kurumudur.  

https://www.facebook.com/sesurfanin.sesi/videos/sanliurfamızın-tarihini-ve-yemek-
kültürünü-anlatan-şehri-lezzetşanlıurfa-urfanin/476455679393014/ 
 
https://www.facebook.com/nefesimurfa/videos/sira-gecesi-nedir-nefesim-urfa-
sadık/138516166223597/ 



My School 

Question 8 

Example 

Speaker F1:  Türk lise öğretim sisteminde en zor sınıfın 9. Sınıf olduğunu söylüyorlar. 
Sen ne düşünüyorsun Ahmet?  

Question 8 Part (a) 

Ahmet: M2 Bence biraz abartmışlar. Ben de zor olacağını umuyordum, ama değilmiş. 
Başarılı olmaya karar vermeli ve çok çalışmalı. 

F2:  Sen ne düşünüyorsun Nihal? 

Nihal:  F1   Ben zor buldum doğrusu. Keşke 8. sınıfta matematik dersine daha çok 
çalışsaydım. Şimdi bu kadar zorlanmazdım. Aslında 8. sınıfın sonunda girdiğim sınavda 
başarılı olduğum için istediğim okulda okuyorum. Çok mutluyum.  

 

Question 8 Part (b) 

 

F2: Ya sen Cengiz? 

Cengiz M1: Ben çok disiplinli çalışıyorum. Akşam çalıştıklarımı sabahleyin tekrarlıyorum. 
Matematiğin zor olacağını sanıyordum ama öğretmenimiz çok iyi öğrettiği için öyle 
olmadı. Tarih, coğrafya gibi sözel derslere çalışırken odaklanmak zor.  Ayrıca çalışmak 
çok zaman alıyor çünkü bilgileri daha sonra anımsamak için sürekli not tutmak zorunda 
kalıyorum. 

F2: Senin görüşün ne Lale? 

Lale F1: 8. Sınıftan sonra sınava girecek arkadaşlarıma geçmiş sınav sorularını 
yanıtlamalarını öneririm. Zamanınızı iyi kullanmanız çok önemli. Tüm derslere eşit ağırlık 
vermek gerekir. 8.sınıfta çok çalışıp hazırlıklı olurlarsa 9. sınıfta başarılı olurlar. Benim 
tüm derslerim çok iyi. Hafta sonları bütün ödevlerimi yapıp, sınavlara zamanında 
çalışmam başarılı olmama yardım ediyor. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NjmEMo5PJXc 



Ambitions 

Question 9 

Question 9 Part (a) 

M1: Her yıl çeşitli okul yöneticileri öğrencilerini çalışarak öğrenmeleri için iş yerlerine staj 
yapmaya gönderirler. Doğal olarak okulu yeni bitirmiş ya da bitirecek olan bu gençlerin 
hemen ortama uymaları kolay değil. Ama bu uyum süresini ne kadar çabuk 
tamamlarlarsa öğrenmeye o kadar çabuk başlarlar. Kendilerinin mecburen orada 
olduklarını ve bu işin geçici olduğunu düşünüp, staj süresinin bitmesi için gün 
saymamaları gerekir. Bence stajyerlerin yapmaları gereken en önemli şeyler gerçekten 
çalışmaya ve öğrenmeye hevesli olduklarını göstermeleridir. Orada öğrendiklerinin 
ileride kariyerlerine yardımcı olacağını unutmamalılar. Yöneticilerle ve çalışma 
arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmalarında yarar var. Kurdukları bu ilişkiler gelecekte iş 
bulma konusunda onlara çok yardım edecektir.  

Question 9 Part (b) 

F1:  Stajyerler iş yerinde gözden kaybolmamalılar.  İşe geç kalmamalı ve dinlenmek için 
verilen zamanı iyi kullanmalılar.  İşten kaçmamalı, çalışkan ve atılgan olmalılar. Sadece 
kendilerine verilen görevlerle yetinmeyip, başka ne yapabileceklerini araştırmalılar. 
Çalışacakları kişiler onlardan daha deneyimli olduğundan onlara eleştirel yaklaşmaları 
antipati uyandırabilir. Daha çok gözlemci olmalılar. Henüz nasıl bir iş yapmak 
istediklerinden emin değillerse, birlikte çalıştığı kişilere sorular sormaları ve çeşitli 
konularda bilgi almaları yararlı olur.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=okBP7DH37Y8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPAIGNS 

 

Question 10 

Example 

M2: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi bu yıl ‘Karanlığı Aydınlat’ sloganı ile yılın temasını 
dijital ortamda uygulanan siber saldırı olarak belirtti. Bugünkü programımızda 
uluslararası boyutta bu tür durumlar hakkında bilgi vermek için yapılan etkinlikler 
hakkında konuşacağız. Konuğumuz, bu konuda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 
tarafından yayınlanmış bir kitabı olan ve Türkiye’de kampanyalar düzenleyen Nurcihan 
Temur. 

Siber saldırı nedir? 

Question 10 Part (i) 

F2:  Toplumdaki eşitsizlikten dolayı ortaya çıkan saldırıdır.  Bu saldırının günlük 
yaşamda, sokakta, evde, iş ortamında olanlardan tek farkı dijital ortamda 
uygulanmasıdır.  İnternetin yaygınlaştığı yıllarda ortaya çıktığında Birleşmiş Milletler tüm 
dünyaya acil yardım çağırısında bulundu.  

Question 10 Part (ii) 

M2: Hangi platformlarda kimlere karşı ortaya çıkıyor? 

F2: Türkiye’de internetin kullanıldığı her ortamda oluyor. Örneğin Facebook, Instagram, 
Twitter gibi. Erkek kadın herkese ama daha çok daha kırılgan olan kadın ve gençlere 
uygulanan bir saldırı türü. Ünlü kadın tenisçilerin ya da hakemlerin Twitter da 
paylaştıkları bildirilere aşağılayıcı yorumlar yazanlar onları üzmüşlerdir.  

M2: Nasıl önlemler alabiliriz? 

F2: Dijital okur yazarlığımızı geliştirmeliyiz. Güvenli şifreler belirlemeliyiz. Kullandığımız 
programların gizlilik ve güvenlik şartlarını bilmeliyiz.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0QZEhn0fvs 

https://www.youtube.com/watch?v=wOCvLzvA5n0 

 


