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TÜRK DİLİ SINAVI – DÜZEY C1 – BÖLÜM 3 

Μεταγραυή του ηχητικού κειμένου για την Ενότητα 3  

(Κατανόηση προυορικού λόγου)  

 

1. ETKİNLİK 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 1a - 7a) 

  

A.  Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 1a ve 2a) 

Sevgili seyirciler, hoş geldiniz. 32. Gün'e hoş geldiniz! 

- Bu gece çok renkli bir gece geçireceğiz. Bu gece Avrupa Birliği yok, ekonomi iyi mi gidiyor, dolar çıktı 

mı indi mi, o da yok. Bu gece Ajda Pekkan var, Ajda hoş geldin! 

- Merhaba! 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

B.  Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 3a - 5a) 

Hayalimdeki Ev 

- Mimarlar Odası Kütahya Şube Başkanı Erkan Morkoç, düzenledikleri "Hayalimdeki Ev" adlı resim 

yarışmasıyla ilgili bilgi verdi. 

Morkoç, "Bütün öğrencilerimiz katılabilir, yaptıkları resimleri okudukları okul aracılığıyla, şahsen veya 

posta yoluyla bizlere ulaştırabilirler", dedi. 

- Büyük katılım bekliyoruz. Yarışmamızın çocukların hayal gücünü geliştirmesi noktasında ve nasıl bir 

çevrede yaşamak istediklerini bize aktarmaları açısından önem arzettiği kanaatindeyim. Yarışmaya katılan 

tüm yarışmacılara Katılım Sertifikası vermeyi düşünüyoruz. Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyen 

arkadaşlar Oda'mızın internet sitesi vardır: kütahyamimar.org diye. Burdan da yarışma hakkında bilgi 

edinebilirler.  

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

C.  Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 6a ve 7a) 

Kıvanç Tatlıtuğ Özel Röportaj Gizli Saklı 

Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç böyle görmediniz! 

Her adımı, her yaptığı, her konuştuğu, her projesi olay olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir sessizliğin ardından 

içini ilk kez döktü.  

Sustu, sustu, "Gizli Saklı" ya konuştu. 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 
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2. ETKİNLİK 
Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A, B, C) işaretleyin. (Soru 8a - 16a) 

 

Anlamlı Sohbetler 

A. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 8a - 11a) 

- Arkadaşlıklar gelip geçicidir, Gelin Hanım. Önemli olan ailedir. Aile toprağa benzer, toprak gibi bize 

hayat verir. Köklerimizi bir arada sapasağlam tutar. Kralların bile söküp atamayacağı kadar sağlam. Onun 

içindir ki insan ailesiz yaşayamaz. En kuvvetli ağacı bile söküp koparsan bir zaman sonra kurur. İnsan da 

böyledir. Ben ölünce yerime İhsan geçecek. Binlerce kişi onun eline bakacak. Ağzından çıkan her sözü 

kanun bilecek. Şimdi sen onu alıp götürsen bile bir zaman sonra geri dönecektir, buraya, çünkü kökleri ve 

toprağı onu bırakmayacak. Anladın mı Gelin Hanım? 

 

B. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 12a - 14a) 

Çin düşünürü Konfüçyüs'e sormuşlar, bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydın yapacağın ilk iş ne olurdu? 

Cevabı:  

- "Hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım", olmuş ve kanıtlarını şöyle açıklamış. 

Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. 

Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gerekenler iyi yapılmaz. 

Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ile kültür bozulur. 

Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. 

Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen yurttaş ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. 

İşte bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir, der. 

 

C. Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra cevap verin. (Soru 15a ve 16a) 

- Bir gün sen de şöhretli biri olacaksın. Bir imzanı almak için sıraya girecek insanlar. Ayakkabından 

şampanya içmeye kalkan, servetini senin önüne serecek erkekler göreceksin. Genç kızlar sana 

özenecekler, seni örnek alacaklar. Yeni doğan bebelerine senin adını veren anneler çıkacak. O günler 

geldiğinde mütevazılığı sakın elden bırakma. Tertemiz bir su birikintisi gibisin, şöhret, para, pul, bunlar o 

tertemiz su birikintisini tek damlasıyla yok edecek musibetlerdir. Kirli bir okyanus olmaktansa, temiz bir 

su birikintisi olarak kalmak her zaman daha iyidir. Anladın mı benim kızım?  

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 
3. ETKİNLİK 

 

Mehmet Ali Birand'la Söyleşi 

 

Soruları okuyun. Dinleyin ve sonra en uygun cevabı (A,B,C) işaretleyin. (Soru 17a - 20a) 

Dün "Birand" kitabının yazarı Can Dündar burdaydı. Şimdi kendisi burda.  

 

- Önce şundan başlayalım: Siz okudunuz mu, okumadınız mı yazılırken?  

- Hayır, yazılırken hiçbir şekilde okumadım ve özellikle kendisine de söyledim. Ben sana anlatırım, sen 

git istediğinden konuş, söylediklerimin ne kadarının doğru olup olmadığını araştır, et, kendin yaz, bu 

senin kitabın, ben bittikten sonra okurum.  

- Genellikle bir mesleğe emek verenler, sizin gibi uzun yıllar emek verenler, anılarını zaman zaman 

kaleme almayı tercih ederler. Siz... 
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- Hayır... 

-... bir biyografi yazarına bıraktınız ki, Can, bir süredir bunu yapıyor, neden?  

- Şundan dolayı: birincisi; insan kendi kitabını yazdığı zaman ne olursa olsun bir yerde tarafınızı 

tutuyorsunuz, bir yerde kaleminiz bir şey yapıyor. Yapmasın, apaçık her şeyi yazsanız bile, okuyucunun 

gözünde "Yahu, bu bir şeyler saklamıştır mutlaka, bir şeyler de kendine yontmuştur" hissi vardır. Onun 

için ben onu hiçbir zaman istemedim... 

- Peki Can Dündar ne kadar doğru bilsin? Sizi ustası kabul eden, size büyük sevgi, dostluk besleyen 

bir insan... 

- Can'la hele özellikle şimdi yıllardan beri, hiçbir para ilişkimiz yok, iş ilişkimiz yok, sadece eski 

dostluğumuzun devamı var. Çok severim, çok takdir ederim. Niye Can? Çünkü ben Can'ın ne olursa olsun 

Mehmet Ali'nin eleştirilecek taraflarını da eleştireceğini biliyordum ve nitekim de eleştirisi var... 

Şimdi tekrar dinleyin ve cevapları kontrol edin. 

 

 
4. ETKİNLİK 

 

Meslekleri Nedir? 
 

Dinleyin ve soruların cevaplarını yazın. Tek kelime kullanın! 

1b. İşte genç takımlardan sonra, A takımına yükseldik ve daha sonra da ordan Gaziantep Spor'a 

transfer oldum ben. Yaklaşık 4 sene de Gaziantep Spor'da oynadım. Ondan sonra da son olarak 

11 senedir de Galatasaray'da mücadele ettim ve noktaladım bu sene.  

2b. - Bu müessesenin kuralları var. Ve bu kurallara uyulmadığı takdirde ne olacağını da 

biliyorsunuz. Hiçbir personel, müşterinin yemeğine göz dikemez. Bu sizlerin bu müessese 

içindeki konumunuzu unutmamanız için koyulmuş bir kuraldır. Sen personelsin, onlar da 

müşteri! 

3b. - Günaydın, Pamuk Teyzem. Hayrola, erkencisin? Kötüledin mi yoksa? Neşe Hanım, Pamuk 

Teyzemden tansiyon, nabız alalım, ben hemen geliyorum.  

4b. Gereği düşünüldü: 

Davacı vekili Okan Bostancı'nın talebi üzerine, taraflar arasında mutabakata varılma ihtimali göz 

önünde bulundurularak duruşmanın bir hafta sonraya ertelenmesine karar verilmiştir.  

5b. - Projemde çevrenin korunmasını esas aldım. Tasarladığım akıllı bina, köklerimizden referans 

alıyor. Aynı zamanda binanın iç tasarımı çağdaş ve teknolojik donanıma sahip. Bunun yanında 

hiçbir bitki örtüsüne zarar vermiyor.  

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. 

 


