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TÜRK DİLİ SINAVI – DÜZEY B1 – BÖLÜM 3 
Μεταγραφή του ηχητικού κειµένου για την Ενότητα 3  

(Κατανόηση προφορικού λόγου)  

1. ETKİNLİK 
 

Konuşanlar hangi konudan bahsediyorlar?  

Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. Seçtiğiniz cevabı işaretleyiniz. 

1. Dikkat dikkat! Trafik kazasında ağır yaralanan oniki yaşında bir çocuk için acele AB 
grubu RH pozitif kan aranıyor. Kan vermek isteyenler en yakın hastaneye gidip  Kostas 
adına kan verebilirler.  

2. Güzel bir künefe hazırlamanız için yarım kilo tel kadayıf, yarım kilo dil peyniri, biraz  
tereyağ gerekir. Şurubu hazırlamanız için üç bardak şekerle iki bardak suyu bir  
tencerede kıvamını buluncaya kadar arasıra karıştırarak kaynatacaksınız. 

3. Dün gece geç saatlerinde Ankara- İstanbul yolunda iki arabanın çarpışmasından  
meydana gelen kazada iki kişi öldü. Arabalarından İtfaiye tarafından çıkarılan beş kişi  
arasında bulunan sürücüler maalesef  hayatlarını yitirenlerdir. Ağır yaralanan 34 yaşında
bir kadın hemen en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kişiye ilk yardım verildikten  
sonra evlerine dönme izni verilmiştir. 

4. Terazi: Kötümser duygulardan uzaklaşın. Biraz daha anlayışlı ve iyimser olmak için  
gayret gösterin. İlginç fırsatlarla karşılaşmanız mümkün. Dostlarınızın desteğini  
alabilirsiniz. 

5. II. Dünya Savaşından sonra Amerikan Ordusu’ndan bir grup asker, Okinawa’ya  
Amerikan kültürünü öğretmek üzere gönderilir. Fakat Amerikalı askerler bir anda Japon 
kültürünün cazibesine kapılırlar. John Patrick’in aynı adlı oyunundan uyarlanan bu  
komedide, Brando’nun çizdiği komik karakterler gerçekten görülmeye değer. 

 
2. ETKİNLİK 

Orhan Bey nerede bulunuyor? 

6. Midem çok fena bulanıyor. Bana ne tavsiye edebilirsiniz?  

7. Bu paketi bir DHL’le göndermek istiyorum. Kaç günde gider ve kaça mal olur acaba? 

8. Affedersiniz, mayıs ayının birinden onbeşine kadar  bir kişilik  bir oda ayırtmak  
mümkün mü? 

9. Bakar mısınız? Bir İskender kebabı, bir Ezo gelin, bir de ayran lütfen. 

10. Orhan Bey, ateşiniz üç gündür hiç düşmediğine göre bir kan tahlili yaptırmalısınız. 
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3. ETKİNLİK 
 

Aşağıdaki metni dikkatle dinleyin. Sonra cevap verin.  
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. 

11. Dilnur Hanım, yarın sabah erkenden bu mektupları satış elemanlarına imzalatıp hemen 
ilgili şirketlere göndermelisiniz.  

12. Ah! Yarınki toplantı için sunumum masamın üstünde. Temize çekip bir dosyaya koyar  
mısınız? 

13. Bankaya gidip söylediğim miktarda para yatırın. Bu çeki de bozdurmalısınız. İmzamı  
attım, merak etmeyin. 

14. Saat 5’ten sonra da yarınki toplantıya katılmak için uzaktan gelenlere birer birer telefon 
edip benim tarafımdan bir “Hoşgeldiniz” demeyi unutmayın. 

15. Ben kaçıyorum, Görüşmek üzere! 
- Güle güle Haluk Bey! 

 

4. ETKİNLİK 
 

Arkadaşlarınız bu yaz İstanbul’a gitmeye hazırlanıyorlar.  
Bu seyahatte neler yapmak istedikleri hakkında konuşuyorlar. 
 

16. Her taşı bir destan olan İstanbul’u yakalamak istiyorum. Onun için her sokağı, her 
caddesi ve her semti bin bir sürpriz barındıran İstanbul’u gezmek niyetindeyim. 

17. Tamam! Bir gün de eşsiz Boğaziçi manzarasını seyretmek için güzel bir deniz turu  
yapalım, olur mu? Acaba vapurların sefer saatlerini nasıl öğreniriz? 

18. Türkiye’ye gidenlerin çoğu  o meşhur kebaplarının, pidelerinin, genellikle Türk mutfağının
tadını unutamazlar. Biz de böyle bir yer  bulmalıyız! 

19. Siz hepiniz neden konuşuyorsunuz? İstanbul’a gidenler ilk önce tarihi yerlerini,  
müzelerini gezerler. Ben Aya Sofya’yı, Topkapı Sarayı’nı görmeden hiç bir yere gitmem! 

20. Bütün bu yerlere diyeceğim yoktur, ama İstanbul’da bulunmuşken bir de göbek atmanın 
sırlarını bilenleri seyretmeyi unutmayalım! Ne dersiniz?   

 
 
 
 
 
 
 
 


