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

(Κατανόηση προφορικού λόγου)  

1. ETKİNLİK 
 

Dinleyeceğiniz konuşmaların konusu nedir? 

Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. Seçtiğiniz cevabı işaretleyiniz. 

 

1. 
Sana davetlilerin listesini hazırlamanı söylemiştim. Annene de söyle, düğüne davet 

etmek istediği akraba ve arkadaşlarının adlarını bir kâğıda yazsın. 

2. 
Günümüzde kadınlar da erkekler gibi çalışıyor. Ama evin bütün işlerini hâlâ kadınlar 

yapıyor. Bu böyle devam edemez. Kadınlara ev işlerinde hepimiz yardım etmeliyiz. 

3. 
Arkadaşlar, çalışma saatlerimiz sabah saat 9 ile akşam saat 6 arasıdır. Bazı arkadaşlar 

sabahları geç kalabilir. Fakat geç kalmayı alışkanlık haline getirmemeliyiz. 

4. 
6 Aralık’ta Fenerbahçe – Galatasaray basketbol takımları arasında yapılacak maçın 

biletleri hemen hemen tükendi. Sadece 100 liralık biletler hâlâ satılmaktadır. 

5. 
Bu cumartesi akşamı doğum günü partim var. Herkes davetli. Tek şartım davetlilerin 

güler yüzlü ve keyifli olması. 

 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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2. ETKİNLİK 
Ali Bey nerede bulunuyor? 
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. Seçtiğiniz cevabı işaretleyiniz. 

 

6. 
Dikkat, Dikkat! İstanbul - Atina seferi yolcularına son çağrı. Saat 16:45 uçağıyla Atina’ya 

gidecek olan yolcuların 18 numaralı kapıya gitmeleri rica olunur. 

7. 
İyi günler! Bir kilo fıstıklı baklava lütfen. Ayrıca iki tane kazandibi, bir tane de 

tavukgöğsü. 

8. 
Günaydın! Yurtiçi iki mektup için pul rica edeceğim. Ayrıca bu paketi de postalamak 

istiyorum. 

9. 
Sayın yolcular! İstanbul - Atina seferimize hoş geldiniz. Şimdi lütfen cep telefonlarınızı 

kapatın ve emniyet kemerlerinizi bağlayın. Uçuş sırasında sigara içmek yasaktır. 

10. 

 
M: Müşteri, G: Garson 

M: Bakar mısınız? Hesap lütfen! 

G: Yemekler nasıldı efendim? 

M: Çok güzeldi, teşekkürler. 

G: Bir çay, bir kahve alır mıydınız? 

M: Hayır, sağ olun. 

 

 
 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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3. ETKİNLİK 
 

Konuşma metnini dikkatle dinledikten sonra doğru cevabı işaretleyin. 
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. 

 

Sayın dinleyiciler, şimdi KARAGÖZ USTASI EVGENİOS SPATHARİS için hazırladığımız 

programı dinleyeceksiniz.  
 

11. 
Yunanistan’ın en önemli gölge ustalarından Evgenios Spatharis 1924 yılında Atina’da 

doğdu. Spatharis Karagöz oynatmaya babasının yardımcısı olarak başladı. 

12. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında mimarlık eğitimine ara vermek zorunda kaldı ve savaştan 

sonra dekorcu ve oyuncu olarak çalıştı.  

13. Ünlü sanatçı sadece Yunanistan’da değil, yurtdışında da Karagöz oynattı. 

14. 
Spatharis ayrıca Karagöz oyunu konusunda öğretmenlik yaptı. En son 2004’te 

Fransa’da genç sanatçılara eğitim vermiştir. 

15. Evgenios Spatharis aynı zamanda Yunanistan’da çok sevilen bir halk ressamıdır. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
 
Peri Efe, “KARAGİOZİS USTASI EVGENİOS SPATHARİS ÖLDÜ”,  

 TOPLUMSAL TARİH, No 186, Haziran 2009, s.13 (Derlenmiştir) 
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4. ETKİNLİK 
 

Konuşma metnini dikkatle dinleyin. Sonra, kitapçıkta verilen tümcelerdeki boşluklara 
uygun sözcükleri işaretleyiniz.  
Her bölümü iki defa dinleyeceksiniz. 
 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yeni öğrencilere Üniversite'yi tanıtıyor. 
 

16. 
Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’de yeni bir üniversitedir. Ama aslında eski Amerikan 

Robert Koleji’nin devamıdır. 

17. 
Robert Koleji İstanbul’da çok eski, tarihî bir okuldur. Düşünün, ilk öğrencileri 1868 yılında 

diploma aldılar. 

18. 

Kolej 1971’de Boğaziçi Üniversitesi olunca 3 Fakülte ve bir Yüksek Okul’la eğitime 

başladı. Birkaç yıl sonra daha da büyüdü ve bugün 4 Fakülte ve 6 Enstitüyle eğitim 

vermeye devam ediyor. 

19. 
Boğaziçi Üniversitesi en iyi öğretim elemanlarını ve en iyi öğrencileri alarak dünyadaki 

en kaliteli üniversiteler arasında olmayı amaçlar. 

20. 
Bu Üniversite’de öğrenciler derslerden başka çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 

de yapabilir. 

 
Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
 

Kaynaklar: 

-  Boğaziçi Üniversitesi’nin web sitesi: www.boun.edu.tr 

- “Boğaziçi Üniversitesi’nin müjdecisi Robert Kojej”, NTV Tarih, Sayı 4 / Mayıs 2009, sayfa 76. 

 


