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Μεταγραυή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3
(Κατανόηση προυορικού λόγου)

1. ETKİNLİK
Konuşmaları dinledikten sonra uygun olan fotoğraflarla eşleştirin. Bir fotoğraf kullanılmayacaktır.
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz.

Erkeklerin Gözüyle Kadınlar
1a.

2a.

3a.

Kızlar, mağazalarda gelinliklere bakmayı çok seviyorlar ama bunun bizim için bir anlamı yoktur.
Gelinlik sadece kızların hayalidir, erkeklerin değil!!!
Sırf uyum sağlamak için 30 çift ayakkabının hangisinin ne kıyafetle giyileceğini günlerce
düşünebilirler. Ama bizim yalnızca 3 çift ayakkabımız vardır.
Temiz bir evden ziyade bakımlı görünen bir kadınla bir evi paylaşmak bizim için daha anlamlıdır …
Bir erkeğe temiz evden önce temiz bir eş lazımdır. Temizlik bir temizlikçi tarafından da yapılabilir.
Kızlar bize "Beni seviyor musun?" diye sormamalı. Emin olsunlar ki sevmiyor olsak yanlarında bir

4a.

saniye bile durmayız … Ama bizden Beyaz Dizilerdeki gibi aşk sözleri duymayı beklememeleri
gerek.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.

2. ETKİNLİK
Diyaloğu dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 5a-7a)
Diyaloğu kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.

Hoş Geldiniz
- Ay Erdal, çok güzelmiş burası!
- Değil mi hayatım, çok güzel!
- Ama pahalı değil midir, aşkım?
- Yahu pahalıysa, pahalı. Balayına çıktık diye düşün karıcığım! Gel!
- İyi akşamlar, kolay gelsin!
- Hoş geldiniz.
- Rezervasyon yaptırmıştım ben, yani karım ve ben, ikimiz.
- İsim neydi, beyefendi?
- İsim Erdal Şenoğlu ve Funda Şenoğlu. Herhalde evlilik cüzdanımızı görmek istersiniz.
- Yok, gerek yok. Bir kimlik olsa yeter.
- Kimlikleri vereyim ben, gene de evlilik cüzdanını göstereyim, ne olur ne olmaz. Kimlikler şöyle...
- 211 numaralı oda.
- Sağolun!
- Bir de şu formu doldurursanız...
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
"Bir Çocuk Sevdim" dizisinden alınmıştır.

Düzey B1&B2 / Bölüm 3 (Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3)

Sayfa 1

Κ Π γ / Türk Dili Devlet Sertifikası

Kasım 2018

3. ETKİNLİK
Konuşmayı dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 8a-11a)
Konuşmayı kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.

İyi akşamlar, sayın dinleyiciler, bugünkü konuğumuz Borsa lokantalarının şefi Orhan Kural.
Konumuz ise mezeler ve Türkler için mezelerin önemi.
Türk Mutfağında Mezeler
- Mezeler; porsiyon olarak küçük miktarlarda sunulur. Lezzetleri ve görünümleriyle soframızdaki
vazgeçilmez yiyeceklerdir. İlk mezenin kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir; fakat
zeytinyağını ilk bulanlar Giritlilerdir. Soğuk mezeler genellikle zeytinyağı ile yapıldığından, ilk mezenin de
Giritliler tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
- Türk mutfağı kültüründe, masayı mezelerle donatmak, o sofranın zenginliğini gösterir. Yemek yemeyi
karın doyurmak kavramından uzaklaştırıyor, keyifli bir olaya çeviriyor. Bu keyfi sağlayan sadece mezelerin
görüntüsü, kokusu, tadı değil hiç kuşkusuz.
Mezelerin sofrada yarattığı güzelliğin, sohbetle süslenmesi de önemli.
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
"Meze Tarihi ve Kültürü" kitabından alınmıştır.

4. ETKİNLİK
Konuşmayı dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 12a-15a)
Konuşmayı kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz.

Bugün programımızda genç nesilden Derya Şensoy, ailesinden ve kendisinden bahsediyor.
Ailem ve Ben
- Ailemle çok güçlü bir bağımız var. New York'ta olmama rağmen sürekli iletişim içerisindeyiz. Babam
geleneksel şeyleri sever, bana mektup yazar. Annemse benimle iletişim kurmak için teknolojiyi yakından
takip ediyor. Ayrıca onlarla günde üç kez telefonda konuşuruz...
New York'a grafik tasarım okumak için gitmiştim. Ama illüstratör olmak gibi bir şansım olduğunu
bilmiyordum! Hazırlık sınıfında yeteneklerimizi keşfetmemiz için temel dersler veriliyordu. Ee, ben de
animasyon yapmayı tercih ettim. Gelecekte, kendi uzun metrajlı çizgi filmimi yapmak istiyorum!
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
Günaydın gazetesinden uyarlanmıştır.

5. ETKİNLİK
Konuşmayı dinledikten sonra uygun şekilde cevaplayın.
Konuşmayı iki kere dinleyeceksiniz.

Sayın seyirciler, bugünkü "Doğayla Yaşam" programımızın konuğu, çevrebilimci ve iki çocuk
annesi Nazan Doğan, bize farklı bir tatil öneriyor.
Farklı Bir Tatil
1b.

Tabiattan uzaklaşmış, evlere sıkışmış bir toplum olduk. Doğanın içindeki güzelliklerden yıllardır
uzak kaldık. Çocuklarımız bir sinekten, böcekten korkuyorlar artık.
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Uzun yaz günleriyle birlikte gelen okul tatilleri anne babalar için ayrı bir endişe konusudur. Çoğu
2b.

anne-baba için tatil günlerinde çocuklarının boş zamanlarını nasıl değerlendireceğine karar vermek
hiç de kolay değildir.

3b.

İşte biz bu yaz, arkadaşlarımızla birlikte Karaburun sahillerinde tabiat içinde, teknoloji olmadan bir
hafta geçirdik. Ruhumuz, bedenimiz ve aklımız dalgaların sesiyle dinlendi.
Bir tekneyle denize açıldık ve yunusların denizdeki dansını izledik. Yunuslar bizim teknenin altından

4b.

geçerlerken çocuklarımızın hayranlık dolu çığlıklarını duymalıydınız. En güzel hediye bile onları bu
kadar sevindiremezdi.

5b.

Tatilin son günü yaptığımız çevre temizlik aktivitesi çok faydalıydı. Hem biz, hem de çocuklarımız
için iyi bir eğitim oldu. Böylece çocuklarımız çevre bilincini yaşayarak edindiler.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
http://ekolojimagazin.com (Uyarlanmıştır)

6. ETKİNLİK
Söyleşiyi dinledikten sonra uygun şekilde cevaplayın.
Söyleşiyi iki kere dinleyeceksiniz.

Televizyon programcısı, sunucu, yazar … Metin Uca; kendisiyle Bebek Kahve'deyiz.
İzleyicilerimizin sorularını yanıtlıyor.
Metin Uca
- İstanbul'la nasıl bir ilişkiniz var? En sevdiğiniz semt hangisi?
6b.

- Ben İstanbul'a tutkunum. Çok özel bir kent İstanbul. Βoğaz'ın kıyısındaki, iki taraftaki her semti
seviyorum. Ama kendimi en rahat, huzurlu hissettiğim semt, evimin olduğu Etiler semti.
- Size bu hayatta destek olan, akıl veren biri var mı? Yoksa herşeyi kendiniz mi

7b.

yapıyorsunuz?
- Kimse tek başına yapamaz. Bir ekiple çalışıyorum ve çoğu gençlerden oluşuyor; böylece onların
getirdikleri yenilenmeyi yaşıyorum. Bu da benim için çok önemli.
- Tiyatro eğitimi almışsınız. Profesyonel olarak tiyatro yapıyor musunuz?

8b.

- Yaptığım dönemler oldu, ama ben artık Türkiye'de iyi bir sunucu olmaya çalışıyorum. Tek kişilik
bir gösteri yapıyorum ve onunla devam edeceğim.
- Sizi ekranlarda daha sık görmek istiyoruz. Dizi ya da sinema filmi gibi projelerde rol almak

9b.

gibi bir düşünceniz var mı?
- Hayır. Çünkü çok başarılı oyuncular var, çok farklı bir sektör orası. Dizi, benim kendimce faydalı
olduğum işlerden değil, o nedenle yer almayı düşünmüyorum.
- Hangi unvanınızı daha çok seviyorsunuz? Yazarlık, sunuculuk, seslendirme sanatçılığı…

10b.

- Benim bir unvanım yok aslında. Televizyon programcısı ve sunucusu olarak biliniyorum. Bu işi
diğer işlerden belki daha fazla ve daha iyi yaptığım için öyle anılıyorum.

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin.
www.onedergi.com (Uyarlanmıştır)
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