
ΚΚΠΠΓΓ  / Türkçe Sınavı                                                                                                                  Deneme Testi 

Düzey C1 / Bölüm 3 (Μεταγραφή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3)                                          Sayfa 1 

 

 

 

 

 

 

TÜRK DİLİ SINAVI – DÜZEY C1 – BÖLÜM 3 

Μεταγραυή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3  

(Κατανόηση προυορικού λόγου)  

 

 

1. ETKİNLİK 
1 - 7 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. 

  

A.  1 ve 2 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

Türkiye‟de üç gündür kar yağışı ve tipi etkili oldu. Özellikle, Ankara ve İstanbul‟da kar yağışı, yarın da 

etkili olacak. Kar yağışı yüzünden birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Yoğun kar, trene talebi artırdı. 

Devlet Demir Yolları da yolcu trenlerine ek vagonlar vererek yolcu kapasitelerini artırdı. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

B.  3 ve 4 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

- Hakan sağ tarafta hızla ofisine ilerliyor, şimdi içeri girdi, asansöre doğru gidiyor, önünde beş kişi 

var. Hakan koşuyor, koşuyor ama asansör kaçıyor. İnanılmaz! Hakan şimdi merdivende, bakalım 

toplantıya yetişebilecek mi? Katları üçer beşer çıkıyor, Hakan ofise giriyor. Kapıyı açtı... Gooool! 

Mükemmel bir gol!!! 

- Maçı kaçırdım diye üzülme. Turkcel‟le goller, anında cebinde. Maçı statta ya da televizyonda 

izleyemiyorsan GOL yaz 2222‟ye gönder. Haftada sadece 1,5 TL‟ye Sportoto Süper Lig‟deki tüm 

golleri maç anında cebinden izle. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

C.  5 - 7 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

Nasıl bir adam bu teyze? Anlatsana bana biraz.  

- Nesini anlatayım? 

- Her şeyini. Ne yer, ne içer, neyi sever, neden nefret eder, sabah ilk kalktığında ne yapar? Bana onu 

anlatsana biraz. 

- Her sabah altıda kalkar. Çocukluğundan beri, hiç şaşmaz. Yıkanır, hazırlanır, herkesler uykudayken 

evden çıkar. Dağ, tepe dolanır. Bir keresinde: “Her sabah yorulmuyon mu oğlum, böyle dolanmaktan” 

dedim, güldü, “Yorulmuyom abla, yürürken düşünüyom” dedi. İşinen, gücünen ilgili önemli kararları 

böyle veriyormuş, meğer.  

İşe gitmeden, eve döner. Kimin ne derdi var, evde bir sıkıntı mı var, herkesin gözünden anlar. 

Böyle çok konuşmaz, ama her işi yoluna koyar, öyle gider işine. Akşama kadar iş güç peşinde koşar. 

Çalışkan adamdır, vesselâm. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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2. ETKİNLİK 
8 - 14 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. 

 

Nihad Sami Banarlı: TÜRKÇENİN SIRLARI 

 

8 ve 9 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

Bu kitap; Türk dili üzerinde yıllar yılı yapılan araştırmaların yazı hâline konulmasıyla meydana geldi. 

Sayın Banarlı‟nın bu kitapta üzerinde en çok durduğu hususlardan biri, Türkçenin musikisi, ses güzelliği 

meselesidir. Üstad edebiyatçımız, dilimize başka dillerden giren kelimelerin bizim kendi telâffuzlarımızla 

değiştiğini, millî seste söylendiği için artık tamamiyle birer Türkçe kelime sayılmaları gerektiğini çok 

haklı olarak ileri sürmektedir. Dokunduğu ikinci mühim nokta, Türkçede kelimelerin ulaştığı mana 

zenginliğidir. 

 

10 ve 11 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

Ahmed Kabaklı  ise kitap için şöyle der: 

“Banarlı; bazı fikir, görüş, düşünüş ve buluşları sık sık tekrarlamaktaysa da, yazar bunları özellikle 

yapmış. Yararlı saydığı bu görüş ve düşüncelerin benimsenmesi için tekrarı zaruri görmüştür. Meselâ 

başka dillerden alınmış bile olsa, eğer kelime Türkçeleşmiş, benimsenmiş, kültür ve edebiyatımızda yer 

almış olan ölümsüz eserlerimize girmişse, değiştirilmesine şiddetle karşı çıkmaktadır”. 

 

12 - 14 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. 

Gerçek şudur ki, hiçbir dil yüzde yüz arı değildir. Yabancı kelimeler dilden atılırken, bir sınır çizilmeli, bu 

konu keyfi olmamalıdır. İnsan, defter, baklava, analiz, kent gibi birçok kelimeye artık Türkçeleşmiş 

Türkçe diyebiliriz. Büyük diller, kendi dilinin ses özelliklerine göre aldığı kelimeyi yeniden yapılandır-

mıştır. Ama bu demek değildir ki, yeni terimler, yeni kavramlar üretmeyelim. Dilimizde yeni kelimeler, 

karşılıklar üretilmiştir; pek tabiidir ki, üretilmelidir de. Türkçe köklerden, Türkçe eklerden veya 

Türkçenin diğer lehçelerinden kelime türetme yoluna gidilmelidir. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
 

3. ETKİNLİK 
 

Zeki Müren “Beşinci Mevsim”de 

 

15 - 20 numaralı soruları okuyun. Dinleyin ve sonra uygun cevabı (A,B,C) işaretleyin. 

Sevgili seyircilerimiz, “Beşinci Mevsim” programımızda sayın Zeki Müren’le birlikteyiz.  

- Efendim, hoşgeldiniz. 

- Hoşbulduk efendim, sağolun sayın Egesoy.  

- Efendim, Zeki Müren olmaktan mutlu musunuz? Zeki Müren olmak için neler yaptınız?  

- Zeki Müren olmaktan elbette çok mutluyum. Fakat, Zeki Müren olmak zannedildiği kadar kolay olmadı. 

Çok çalışmak isteyen bir olay. İnsan, birden parlayabilir şöhret olarak, fakat ayakta durmak çok zor 

efendim. Bir kere, kendine saygılı olan kişi, topluma saygılı olur. Ben naçizane, bu duyguyu hiç 
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kaybetmemek istedim ve zannediyorum ki, başardım. Sevdim, sevildim, saydım, sayıldım... 

Zeki Müren olmak, bana bazı güçlükler getirdi. Bir kere, çok değişik bir hayat, bütün insanlardan ayrı bir 

yaşantı, fakat güçlükle de olsa, bazı şeyleri yenmek lâzımdı. Yenebildimse ne mutlu, efendim. 

- Dünyaya yeniden gelseydiniz, bizim tanıdığımız Zeki Müren’e ekleyeceğiniz bir özellik olur 

muydu? 

-Efendim, dünyaya yeniden gelmek kabil olsaydı, yine Zeki Müren olarak aynı duygusallıkta, aynı sanat 

sevgisiyle minicik yaştan şarkıyla, müzikle dolu bir Zeki Müren olarak gelmek isterdim tekrar. 

- Efendim, yeniden yaşamak istediğiniz bir zaman, bir duygu ve olmaktan mutluluk duyacağınız bir 

yer var mı? 

- Biliyorsunuz, naçiz bir yazlık evim var, Bodrum‟da yaşıyorum 4-5 ay ve kadirşinas Bodrumlular bir jest 

yaptılar bana, sanatçı olarak. Evimin bulunduğu caddeye „Zeki Müren Caddesi‟ ismi lâyık gördüler. Şu 

bakımdan önemli benim hayatımda bu olay: yaşarken aynı caddeden geçerken o mermer levhayı görmek, 

büyük kıvanç veriyor bir sanatçı olarak insana. Çok bahtiyarım ve hakikaten bunu düşünenlere minnetleri-

mi arz etmek isterim. Sağ olsunlar! 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

 
4. ETKİNLİK 

 
Nelerden şikâyet ediyorlar? 

 

Dinleyin ve 21 - 25 numaralı soruların cevaplarını yazın. Tek kelime kullanın. 

21. Şubenizde bulunan yatırım hesabım ve vadesiz hesabımdan ayrı ayrı hesap işletim ücreti ke-

siliyor. Yıllardır şubenizde tuttuğum vadeli mevduatımı da geçenlerde çektim. Çünkü piyasanın 

en düşük faizini veriyordu. Kurumunuz, rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir bankacılık 

ortamında diğer bankaların müşteri merkezli anlayışından çok şey öğrenecek. “Βen büyük bir 

bankayım, nasıl olsa çok müşterim var!” anlayışına devam ederseniz, müşterilerinizi bir bir 

kaybedeceksiniz! 

22. Serçe Sokak‟ta oturuyorum. Sabaha kadar köpeklerin havlamasından uyuyamadığımız gibi, bir 

de pazar günü de evimin karşısında devam eden inşaat çalışması var. Zabıta ne işe yarıyor, 

anlamıyorum. İnşaat yapıp para kazanacaklar veya köpekleri besleyeceğiz diye hayatımızı 

karartmaya kimsenin hakkı yok.  

23. Son 3 seferdir sizden beyaz peynir alıyorum. Her seferinde ambalajı açar açmaz kötü bir bozuk 

ve ekşimiş peynir tadı geliyor ve çok kısa zamanda bozulup yenmeyecek hale geliyor. Bu kadar 

büyük bir firma, kaliteye gerektiği önemi vermeli diye düşünüyorum. 

24. Ürününüzü teslim aldıktan hemen sonra iade işlemi için 7 gün boyunca aradım. Personel ne bu 

konuda yardımcı oldu ne de bilgilendirdi. 7 günün geçmesi için resmen oyaladılar. Şimdi de iade 

işlemimi yapamayacaklarını söylüyorlar. Çalışanlarınızın bu davranışı verdiğiniz hizmetin 

kalitesini kesinlikle düşürüyor. 

25. Kaynar su yanığını tedavi ettirmek amacıyla Plastik Cerrahi Βölümü‟nüzden randevu aldım. 

Muayene fiyatını sordum, 100 TL dediler. Yalnızca pansuman yapıldı. 604 TL‟lik bir fatura 

çıkardılar. Bir pansuman nasıl bu kadar para tutar, anlamış değilim. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
 
 
 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΗΥΗΣΙΚΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ ΔΙΝΟΝΣΑΙ ΠΕΝΣΕ (5) ΛΕΠΣΑ ΣΗ ΩΡΑ  

ΓΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ 3. 


