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TÜRK DİLİ SINAVI – DÜZEY B (B1&B2) – BÖLÜM 3 

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. 
 

Son günlerde sıkça karşılaştığımız protestoları ünlü kişilere sorduk.  

Bakın, nasıl cevap verdiler. 

 

1a. 
Bir ülkede en önemli şeyin eğitim olduğuna inanıyorum. Ama ne yazık ki, bu konuda bazen ayırım 
yapılıyor ve genç kızlar okula gönderilmiyor. Bunun yanlış olduğunu savunuyorum, çünkü eğitim 
herkesin hakkıdır. 

2a. 
Ülkemizde en çok üzüldüğüm şey kaldırımların, otobüslerin, yolların, müzelerin bile engellilere, 
yaşlılara, uygun olmaması. Unutmayalım ki, herkes eşit haklara sahip olmalı. 

3a. 
Şimdiye kadar kedilerim köpeklerim oldu, sokak hayvanlarını evime aldım. Hayvanların kullanıldığı 
gösterilere hiç gitmedim. Sirklere adımımı atmadım. Çevremdekileri de gitmemeleri için hep ikna 
etmeye çalıştım. 

4a. 
İnsanların anlaması gerek ki, bu dünya hepimizin. Bunun için de ona sahip çıkmalı, onu sevmeli ve 
korumalıyız. Gelecek nesilleri düşünmeli, doğayı kirletmemeliyiz. 

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

2. ETKİNLİK 

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

 

Mektup Arkadaşı 
- Ah, Allahım! Annemden bir saatliğine izin koparmak, İstanbul'a yüzerek gitmekten daha zor! 

- Ben istesem vermezdi ya, bakma sana dayanamıyor. 

- Hım! Sen benim gibi sevimlilik yapmayı bilmiyorsun da ondan. 

- Yağcıların şahini desene sen şuna! 

- Nankör! Sen flörtünle buluşasın diye ben kendimi tehlikeye... 

- Ali benim flörtüm değil, mektup arkadaşım. 

- Ay başlama gene Türkân! Ben bir senedir birbirinize yazdığınız her satırı okudum. 

- Eee? 

- Kızım, çocuk 6 aydır sana ilân-ı âşk ediyor! 

- Daha birbirimizin yüzünü bile görmedik, Sevinç! 

- Hiii, Türkân çabuk, vapurun yanaşma saati 5 dakika sonra, hadi! 

- Şükran! 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
"Türkân" dizisinden alınmıştır. 
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3. ETKİNLİK 
Konuşmayı dinledikten sonra uygun cevabı işaretleyin. (Soru 8a-11a) 
Konuşmayı kesintisiz iki kere dinleyeceksiniz. 
 

Gazeteci Pınar Yücel, okulumuzun düzenlediği Okul - Aile Birliği toplantısında anne ve babalara 

seslendi 
 

Bu Hafta Sonunu Çocuğunuza Ayırın  

Hayat şartları, yaşadığımız mücadeleler, zorluklar, bizim dünyaya çocuklar gibi bakmamıza engel oluyor. 

Aslında birçok şeyle uğraşarak, her şeyi yetiştirelim diyerek en büyük yanlışı yapmıyor muyuz?  

Hazır hafta sonu da geliyorken, sizleri iki gün için bile olsa kaygı ve plan olmadan çocuklar gibi eğlenmeye 

davet ediyorum. 

Patlatın mısırları, televizyon izleyin birlikte, gerekirse çamurlarda yuvarlanarak top oynayın, pislenin, 

kirlenin, terleyin; ama oyun oynayın, doya doya... Saatlerce evcilik oynayın kızınızla veya soğuğa 

aldırmadan koşun dışarıda oğlunuzla... 

Bu hafta sonu lütfen benim her hafta sonu yaptığımı yapın. Çocuğunuz ile çocuk, bebeğinizle bebek olun. 

Pişman olmayacaksınız. Bana inanın. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr (Uyarlanmıştır) 

4. ETKİNLİK 

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

 

Sohbet 
- Ηım, genç adamsın, tabii ki gezip tozacaksın. Arkadaşların da olacak ama … Ne düşünüyorsun? 

- Hangi konuda?  

- Artık işin ucundan tutma zamanı gelmedi mi? 

- Geldi tabii, gelmesine de … yani şimdi çalışmaya başlasam … 

- Fabrikalardan birinde hemen başlayabilirsin. 

- Biliyorum, biliyorum amca, ama … yani bölünmek istemiyorum, anlıyor musun beni? İki aydan az bir  

  zaman var okulun açılmasına, o zamana kadar biraz ders çalışayım istiyorum. 

- Bu sene de böyle geçsin diyorsun yani. 

- Hayır amca, bu sene kesin bitireceğim okulu. Kafaya koydum. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
"Ask-i Memnu" dizisinden alınmıştır. 

 

5. ETKİNLİK 

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

Sayın dinleyiciler, ünlü konuğumuz Serenay Sarıkaya'yla yaptığımız röportajdan kesitler 

dinleyeceksiniz. 

1b. 

- İlk başrolünüz … Neler hissediyorsunuz? 

- Başlarda tedirgindim, çünkü başrolde oynamak benim için çok büyük bir sorumluluktu. Korkularım 

vardı. Oyunculuğa yavaş yavaş alışıyorum. Oyunculuk eğitimi almaya başladım. 

2b. 

- Bir gün böyle bir dizide başrol oynayacağınızı hayal ediyor muydunuz? 

- Ne oyunculuğu ne de mankenliği hayal etmiştim. Hayalim iyi bir mimar olmaktı. Ama bir anda 

kendimi başrol oyuncusu olarak buluverdim. Şu an hayatımdan memnunum. 
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3b. 

- Diziye ve size gelen tepkiler nasıldı? 

- İzleyicilerden gelen tepkiler olumlu... Sempatik ve doğal bulmuşlar beni. Ben aynı fikirde değilim. 

Çünkü çok çalışıp daha iyi şeyler yapabilirim. Önümde çok yol var. 

4b. 

- Ünlü olmaya başladınız... Bundan sonra hayatınızda neler değişecek? 

- Tabii ki değişiklikler olacak. Artık eski Serenay olmayacağım. Bambaşka bir insan gibi görünmek 

zorundayım. Ama ailemle ve arkadaşlarımla olan ilişkilerimde bir değişiklik olacağına inanmıyorum.  

5b. 

- Bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişsiniz. Biraz anlatır mısınız?  

- 16 yaşımdayken bu yarışmaya katıldım. İnanılmaz bir deneyimdi. Gezdiğimiz yerler, tanıştığımız 

insanlar beni çok etkiledi. Bu yarışmada Türkiye'yi temsil ettim. "Jüri Özel Ödülü"nü alıp dördüncü 

oldum. 

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

 
6. ETKİNLİK 

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

İstanbul'a Yeni Sanat Fuarı  

Sayın seyirciler, şimdi de Sanat-Kültür haberlerimiz. 

6b. 

İstanbul, eylül ayında birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl düzenlenecek 

"Art Beat" de bunlardan biri ve 27 yerli ve yabancı sanat galerisinin katılımıyla 14-18 Eylül tarihleri 

arasında gerçekleştirilecek. 

7b. 
Yapacağımız etkinlik yeniliklere açık olsun, ama en önemlisi umut vaat eden genç sanatçıları 

desteklesin istedik. Yaptığımız uzun toplantılar ve ekibimizin katkıları ile projemiz son halini aldı. 

8b. 

Bu fuara yerli ve yabancı 27 galeri katılıyor. Katılan galerilerin eserlerinden başka, "Özel Proje 

Alanı" adı altında ayrı bir bölüm tasarladık. Bu uluslararası projelerin başvurularını, ayrı 

değerlendirdik. 

9b. 
Bu fuarın etki alanı Ortadoğu, Avrupa ve Asya'yı kapsıyor. Önümüzdeki dönemde bu kıtalarda 

bulunan önemli sanat organizasyonlarını da içine alıp bu fuarı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. 

10b. 

Eylül ayı İstanbul açısından son derece dinamik bir ay ve İstanbul'a olan ilgi eylül-ekim aylarında 

artıyor. Biz de hem galericilerden hem de uluslararası katılımcılardan gelen istek üzerine bu fuarı 

bu dönemde yapmaya karar verdik. 

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
Milliyet gazetesinden uyarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΠΕΝΣΕ (5) ΛΕΠΣΑ ΣΗ ΩΡΑ  
ΓΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 3. 


