
Yunus Emre Enstitüsünün yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz.



İÇİNDEKİLER

A2

Zaman - Mekân 6-17 Dil Bilgisi

A) Geçmiş, Şimdi, Gelecek • Belirsiz Geçmiş Zaman 
(-mIş)

• -DAn önce
• -DAn sonra
• -mAdAn önce
• -DIktAn sonra

B) Zaman Planlaması

C) Farklı Şehirler, Farklı Hayatlar

Sağlıklı Yaşam 18-27 Dil Bilgisi

A) Her Şeyin Başı Sağlık

• Pekiştirme
• gibi, kadarB) Dünyamız Kirleniyor

C) Trafik Canavarı

Sosyal Etkinlikler 28-39 Dil Bilgisi

A) Okumayı Seviyorum
• Geniş zaman (-Ir / -Ar / -r)
• -CA, -A göre
• bu yüzden / bu sebeple
• belki ... belki
• hem ... hem
• ne ... ne
• ya ... ya
• ister ... ister

B) Hangi Filme Gidelim?

C) Spor Yap, Zinde Kal

Güzel Ülkem 40-51 Dil Bilgisi

A) Her Yer Tarih

• -mA/-mAk /-Iş
• Dolaylı Anlatım (Emir Kipi)B) Dört Mevsim Yedi Bölge

C) Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım

ZAMAN
MEKÂN

1

SAĞLIKLI
YAŞAM

2

SOSYAL
ETKİNLİKLER

3

GÜZEL
ÜLKEM

4



Üretimden Tüketime 52-63 Dil Bilgisi

A) Üretim-Tüketim • -(y)Ip
• -mAdAn
• -mAyIp
• -(y)ArAk
• -(y)A … -(y)A

B) İş Yemeği

C) Alışveriş

Duygular 64-75 Dil Bilgisi

A) Mektup Yazalım

• -(y)Abil-B) Mutlu Olmak

C) Gülelim, Eğlenelim!

Teknoloji ve İletişim 76-87 Dil Bilgisi

A) Elektrikli Ev Eşyaları
• -mAk için
• -mAk üzere
• …diye sormak
• ...diye cevap vermek

B) Büyülü Cam - Televizyon

C) Bitkiler, Hayvanlar ve Biz

İnsan ve Toplum 88-99 Dil Bilgisi

A) Kişilik Tipleri

• -an / -en 
• Genel TekrarB) Başarının Anahtarı Elimde

C) Empati Kuruyorum

ÜRETİMDEN
TÜKETİME

5

DUYGULAR

6

TEKNOLOJİ
VE İLETİŞİM

7

İNSAN
VE TOPLUM

8

Y E D İ  İ K L İ M  T Ü R K Ç E



6 Ünite 1 Zaman - Mekân

Zaman
Mekân

1 Beylerbeyi Sarayı/İstanbul

Bölümler
A. Geçmiş,
 Şimdi, Gelecek
B. Zaman
 Planlaması
C. Farklı Şehirler,  
 Farklı Hayatlar

Beceriler
• İstek, Rica ve 
 Yardımla İlgili   
 Kavramları Kullanma
• İlanlardaki Temel   
 Kavramları Anlama
• Şehir, Mahalle Gibi   
 Mekânları Tanıma 

Dil Bilgisi
• Belirsiz Geçmiş  
 Zaman (-mIş)
• -DAn önce
• -DAn sonra
• -mAdAn önce  
• -DIktAn sonra

Kelimeler
• zaman
• planlama
• mekânlar
• ilan 
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Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun 
olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesinde de iki yıl sinema eğitimi gördü. 
Boğaziçi Üniversitesindeki eğitimi sırasında üniversitenin fotoğrafçılık, 
dağcılık ve mağaracılık kulüplerine katıldı, doğa etkinlikleri ile ilgilendi. 
“Koza” adlı kısa filmiyle sinemaya adımını attı. Ceylan bu filmiyle, Cannes 
Film Festivali’nin ilgili bölümüne katılma başarısını gösterdi.

Ceylan’ın, ilk uzun metrajlı filmi “Kasaba”dır. Ünlü yönetmen, “Kasaba”dan 
sonra 1999 yılında “Mayıs Sıkıntısı” adlı filmi çekti. Ceylan’ın 2002 yapımı 
dram filmi “Uzak”, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’den sonra 
festivalin ikinci önemli ödülü “Büyük Jüri Ödülü” (Grand Prix)’nü aldı. 
Filmin başrol oyuncuları Muzaffer Özdemir ve Mehmet Emin Toprak da aynı 
festivalde “En İyi Erkek Oyuncu Ödül”ünü aldılar. 

Nuri Bilge Ceylan, 2008 Cannes Film Festivali’nde “Üç Maymun” adlı 
filmiyle “En İyi Yönetmen” ödülünü aldı. Ödülü aldıktan sonra teşekkür 
konuşmasında “Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdiğim, 
yalnız ve güzel ülkeme…” dedi.   

    Ceylan, 64. Cannes Film Festivali’nde “Bir Zamanlar Anadolu” adlı 
filmiyle “Büyük Jüri Ödülü”nü aldı.

ÜNLÜ YÖNETMEN NURI BILGE CEYLAN

1. Okuyalım.
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3. -DAn önce ve -DAn sonra ekleriyle tamamlayalım.

1. Nuri Bilge Ceylan, ne zaman iki yıl sinema eğitimi gördü? 

    ..............................................................................................................................................................................................

2. Nuri Bilge Ceylan, “Mayıs Sıkıntısı” adlı filmi, hangi filminden önce çekti? 

    ..............................................................................................................................................................................................

3. Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye”den sonra hangi ödül önemlidir? 

    ..............................................................................................................................................................................................

4. Nuri Bilge Ceylan, “En İyi Yönetmen” ödülünü kime adadı? 

    ..............................................................................................................................................................................................

5. Yönetmen teşekkür konuşmasını, ödülünü almadan önce mi aldıktan sonra mı yaptı?

    ..............................................................................................................................................................................................

2. Cevaplayalım.

Deprem........ ......................................Deprem........ ......................................

Milat........ ...................................... Milat........ ...................................... 

Yağmur........ ...................................... Yağmur........ ...................................... 
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4. Tamamlayalım.

5. Tamamlayalım.

Kayseri’ye vardıktan sonra telefon et.   

Arabayı sat................... ............................... borçlarını ödedi.

Lambayı kapat................... ............................... uyudu. 

Ders bit................... ............................... okuldan çıktık.

Parkta iki saat koş................... ............................... eve gittim ve duş aldım.

Metni oku................... ............................... soruları cevaplayınız.

Ece, dedesinin elini öp................... ............................... dedesi ona 50 TL 

harçlık verdi. 

Onu gör................... ............................... gözü başka kimseyi görmedi.

Garsonu çağır................... ............................... siparişleri verdi.

Yemek ye................... ............................... çay içti.

İşimi bitir................... ............................... sana yardım edeceğim.  

-dıktan sonra

-dikten sonra 

-duktan sonra 

-dükten sonra 

-tıktan sonra

-tikten sonra 

-tuktan sonra

-tükten sonra 

-dan önce

-den önce

-tan önce

-ten önce

-madan önce

   -meden önce 

Ders................................. ............................... okul bahçesinde top oynadık. 

Maç................................. ....................................... arkadaşlarla çay içtik. 

Kış................................. ............................... kışlık yiyecekleri hazırladılar. 

Yaz................................. ............................... ilkbahar mevsimi gelir. 

Soruya cevap ver................................. ............................... iyi düşünün. 

Arabaya bin................................. ............................... yanına ehliyetini al.

Hastaya ilaç ver................................. ............................... reçeteyi okuyunuz. 

Öl................................. ............................... bütün mirasını Çocuk Esirgeme 

Kurumuna bıraktı. 

Markette git................................. ............................... eczaneye uğradım.
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6. Tamamlayalım.

Yat................................. ............................................... dişlerini fırçaladı. 

Dersten çık............................    ..................................   kütüphaneye gitti. 

Kahvaltı................................. ............................................... yürüyüş yaptı. 

Koltuğa otur............................ .................................. televizyonu açtı. 

Yemek................................ .......................................................... kahve içtik. 

Git................................ ............................................... dedesinin elini öptü. 

Kardeşini gönder................. ..................  uzun süre istasyonda kaldı. 

Ödevini bitir................. ............................................ biraz dinlendi. 

Evlen................................. ............................................... çok kilo aldı. 

Hastalık................................. ............................................... iyice zayıfladı. 

Üniversiteyi tamamla...................  ................................. yurt dışına çıktı. 

Hastanede tedavi gör.............................. ........................................... iyileşti.  

Bilet al................................. ............................................... ücretini verdi. 

Giyin................................. ............................................... saçlarını  taradı. 

Kitap okumaya başla...................... ........................  gözlüklerini taktı.

7. Sıralayalım.

Aysel Öğleden sonra ne yapacaksın? 

Selin İki saat. Coğrafya ödevimi hazırlayacağım. 

Selin Hayır, yarın öğleden önce. Kütüphaneye birlikte gidelim mi?

Aysel Kütüphanede ne kadar kalacaksın?

Selin Kütüphaneye gideceğim. 

Aysel Coğrafya dersi yarın öğleden sonra değil mi? 

Aysel Olur, gidelim. Gitmeden önce beni telefonla ara. 

1

-DAn önce X sonra
-mADAn önce
-DIKtAn sonra
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8. Diyalogları tamamlayalım. 

-Alo, su arıza mı?

-Evet, buyurun.

-Üç gündür evde sular kesik.  Bir sorun mu 
var acaba?

-Su faturanızı ödediniz mi?

-Hayır, henüz ödemedim. 

-Eminim, faturanızı öde................... ........................ 
suyunuz akacaktır.

-Son arzun nedir? 

-Öl................... ........................  karımı ve 
çocuklarımı görmek istiyorum. 

-Tamam, çağıralım gelsinler.

-Ancak bir sorun var efendim.

-Neymiş? 

-Karım, ikiz çocuklarımıza henüz iki 

aylık hamile.

-Hayatım, ne zaman evleneceğiz?

-Kırmızı kar, yağ................... ........................

-Doktor bey, lütfen bana doğruyu söyleyin! 
İyileşecek miyim?

-Evet, size iğne yap.................. ........................ 
iyileşeceksiniz.

9. Cümle kuralım.

10. Yazalım.

ev

yatmak

araba

gökyüzü

gelmek

pijama

binmek

yağmur

dinlenmek

giymek

tekerlekler

yağmak

biraz

kontrol etmek

kararmak

Eve geldikten sonra biraz dinlendi.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Kendi hayatınızı ya da ünlü bir kişinin hayatını anlatınız.
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11. Yeniden yazalım.

Dün sabah geç kalktım. Okula kadar 

koştum ve sınıfa girdim. Beş dakika son-

ra öğretmen geldi. Tüm sınıfa sorular 

sordu. Sorular çok zordu ama ben bütün 

sorulara doğru cevap verdim. Ders bitti. 

Arkadaşlarımla okuldan çıktık. Bir pas-

tanede oturduk. Yanımda pencere vardı. 

Pencereden dışarı baktım. Sokak ka-

labalıktı. Bütün arkadaşlarım kola içti 

ama ben çay içtim. Arkadaşlarımla bir 

saat sohbet ettik. Sonra hesabı beraber 

ödedik ve pastaneden çıktık. 

Mehmet, dün sabah geç kalkmış.           
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

......................................................................

12. Tamamlayalım.

Bence Ayça’nın saçları hiç 
güzel olmamış.

Öğretmen, Kerim’i sınıfta 
bırak.............

Bu adamı işe almayalım 
çünkü üniversitede dersleri 

kötü...............

Kocam ve oğlum, dört kilo 
balık tut..............

Biz tatildeyken karşı 
komşumuz taşın..............

Yeni patronumuz 
bekâr.............

.............
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Arkeologlar, Kral Mezarlarında altın ve gümüş para bul........................

Çocuk, dolabın içine saklan........................

Türkçe sınavında çok başarılı ol........................

Dün akşam, İstanbul’dan Ankara’ya git........................

Otobüs 45 numaralı perondan kalk........................

Vanlılar, “Van Gölü Canavarı”nı gör........................

13. Tamamlayalım.

14. İşaretleyelim.

-mış

-miş

-muş

-müş

1. Televizyonda gördüm. Dün Japonya’da deprem .....................  oldu  olmuş

2. Ayşe’nin annesiyle konuştum. Ayşe çok. .................................  üzgündü  üzgünmüş

3. Geçen yıl tatile İzmir’e ....................................  gittik  gitmişiz

4. Dün okula gitmedim. Öğretmen sınav ....................................       yaptı  yapmış

5. Geçen hafta Ayasofya Müzesine gittik. Çok ...............................  güzeldi  güzelmiş

15. Cümle kuralım.

sinema

bu yıl

cadde

kar

gelmek

geçmek

trafik

ertelenmek

film

sıcak

kazası

yeni

yaz mevsimi

orta

futbol maçı

bir

çok

olmak

yüzünden

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Sinemaya yeni bir film gelmiş.

roman işlemek ünlü romancıson

tiyatro babam ve gitmekdün akşam annem

köy hayatı

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................
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16. Yeniden yazalım.

17. Yeniden yazalım.

18. Diyalog yazalım.
 Otobüs Durağında

Adam, çok hastaydı.  Adam çok hastaymış.

Deniz çok dalgalıydı.    Deniz çok ........................................

Yemek çok tuzluydu.   Yemek çok ......................................

Ada, sahile çok uzaktı.   Ada, sahile çok ............................

Pazar çok pahalıydı.   Pazar çok .......................................

Hava çok soğuktu.    Hava çok .........................................

Film çok güzeldi.    Film çok ..........................................

............................................................................................................................................................................

Nuh’un Gemisi - Ağrı Dağı 

 Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’ndaymış. 
deniz - çok -  geçen hafta - fırtınalı 

..............................................................................................................................................................................

Can - garson -  lokanta -  şu 

..............................................................................................................................................................................

okul -  Ahmet’in evi -   uzak -  çok 

..............................................................................................................................................................................

elma -   çok -  tat -  güzel 

..............................................................................................................................................................................

lokum -  Türk -  lezzetli -  çok  

..............................................................................................................................................................................

................................................................

Murat Affedersiniz, şu adrese hangi otobüsler gidiyor?

Görevli 240- 241 ve 242 numaralı otobüsler.

Murat Teşekkür ederim. Bilet almak istiyorum. Bir bilet kaç lira?

Görevli Öğrenci 1,5 lira, Tam 2 lira. Öğrenci mi tam mı almak istiyorsunuz?

Murat Tam bilet alacağım. Artık öğrenci değilim.

...........................   ..............................................................................................................................................

...........................   ..............................................................................................................................................

...........................   ..............................................................................................................................................

...........................   ..............................................................................................................................................
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19. Okuyalım, dolduralım.

-İyi günler.

-İyi günler, buyurun. 

-Kayseri’ye bir bilet almak istiyorum. 

-Saat kaç otobüsü ile gitmek istiyorsunuz?

-8.30’da otobüsünüz var mı?

-Elbette, her yarım saatte bir Ankara’dan Kayseri’ye otobüsümüz 

hareket ediyor.  Kaç numarayı istiyorsunuz? 

-Ön koltuklardan olsun.

-Yedi numaralı koltuk sizin için uygun mu?

-Tabii, olur. Bilet kaç lira? 

- Öğrenci misiniz? 

-Hayır değilim. 

-30 lira. Nakit mi kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz?

-Nakit ödeyeceğim. Otobüs kaç numaralı perondan hareket edecek? 

-35 numaralı perondan hareket edecek. 

-Peki, teşekkür ederim. 

-Biz teşekkür ederiz, hayırlı yolculuklar efendim.

1. Yolcu, Kayseri’ye kaç otobüsü ile gitmek istiyor?

      ..............................................................................................................................         

      ..............................................................................................................................

2. Kayseri’ye saat kaçta otobüs var? 

      ..............................................................................................................................         

      ..............................................................................................................................

3. Kayseri bileti kaç lira? 

      ..............................................................................................................................         

      ..............................................................................................................................

4. Yolcu, bilet ücretini nakit mi kredi kartı ile mi ödeyecek? 

      ..............................................................................................................................         

      ..............................................................................................................................

5. Kayseri otobüsü kaç numaralı perondan hareket edecek?

      ..............................................................................................................................         

      ..............................................................................................................................



İş Başvuru Formu
A. Kişisel Bilgiler   

Adı Soyadı   : ..............................................................

Cinsiyeti  :   Bay     /     Bayan 

Doğum Yeri   : ............................................ /............................................

Doğum Tarihi   :             /           /                  

Uyruğu   :  T.C     /     Diğer

Medeni Hâli  :  Evli  /   Bekâr 

Ev Adresi  : ........................................................................................

Telefon Numarası : Ev ................................... Cep ...................................

E-posta Adresi  : ............................................

B. Eğitim Bilgileri 

C. Yabancı Dil Bilgisi
 

D. Bilgisayar Bilgisi

E. İş Deneyimi
...................................................................................................................................

.............................................

F. Referanslar
...................................................................................................................................

.............................................
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Tecrübeli Muhasebe Elemanı 
Şirketimize, üniversite mezunu, (iktisat, işletme, 
matematik, maliye vb. bölümler), üç yıl iş 
tecrübesine sahip, en az bir yabancı dil bilgisi, 
iyi derecede bilgisayar kullanım bilgisine sahip, 
25-35 yaş arası, bay-bayan muhasebe elemanları 
alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta 
ile başvuru kabul edilmeyecektir.  
Başvuru formu aşağıdadır.

20. Okuyalım.

21. Dolduralım.

Okul Adı Bölümü
Başlangıç 

Tarihi

Bitiş 

Tarihi

Mezuniyet 

Notu

İlköğretim

Lise

Üniversite

Y. Lisans

Doktora

Dil Az Orta İyi Çok iyi

Program Az Orta İyi Çok iyi

Ofis Programları (Word, Excel, Powerpoint...)

Grafik Tasarım Programları

Diğer
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22. Okuyalım, dolduralım.
 Kız Kulesi

İstanbul’un simgelerinden harika bir görsel şölene sahip muhteşem tarihî yapı. Tabii ki Kız 
Kulesi’nden bahsediyorum. Nice aşklara, sevdalara konu olmuştur. Filmlere, hikâyelere, edebiyâtın 
birçok alanına adını yazdırmayı başarmıştır. Kız Kulesi hakkında oldukça fazla efsane vardır. İşte size 
bu efsanelerden birkaçı: 

Kralın çok güzel bir kızı varmış. Bir gün büyücü, krala “Kızınız 18 yaşındayken bir yılan onu soka-
cak ve maalesef kızınız ölecek.” demiş.  Bu yüzden kral denizin orta yerine bu kuleyi inşa etmiş ve kı-
zını buraya kapatmış. Hatta yılan tehlikesine karşı birçok önlem almış. Bir gün kralın kızı hastalanmış. 
Doktorlar bir çare bulamamışlar. Sonunda bir doktor kralın kızını iyileştirmiş ve kral o günü bayram 
ilan etmiş. Kutlamalar, törenler yapmışlar. Kuleye bu kutlamalar için bir üzüm sepeti göndermişler. 
Bu sepetin içinde küçük bir yılan varmış. Kralın kızını sokmuş ve kızı ölmüş. 

Bir diğer efsane ise; zamanın Atina kralı Kharis’in Damalis adında bir karısı varmış. Damalis 
maalesef bir gün ölmüş. Atina kralı karısını bu sahillere gömmüş ve kuleye de bu ismi vermiş. 

Son efsane ise; Üsküdar’da Tanrıça Afrodit adına bir tapınak varmış. Bu tapınak kulenin içinde 
ve denizin ortasındaymış. Hikâyedeki Hero, bu tapınağın rahibelerindenmiş. İlkbaharda, baharın ge-
lişini kutlamak için bir tören düzenlemişler. Leandros da bu törene katılmak için tapınağa gelmiş ve 
Hero'yla karşılaşmış. İki genç ilk görüşte birbirine âşık olmuş. Ancak arada büyük bir engel varmış. 
Hero’nun evlenmesi yasakmış ama Leandros, Hero’dan vazgeçmemiş. Bir gece kıyıdan Kule’ye bak-
mış ve Kız Kulesi’nin tepesinde bir ateş görmüş. Hero, elindeki meşale ile Leandros’a yol göstermiş. 
Leandros, iyi ve dayanıklı bir yüzücüymüş. Hero’ya kavuşma hayaliyle Boğaz’ın sularına atlamış.  Yüz-
müş ve Kule’ye varmış. Kız Kulesi o günden sonra her gece iki gencin aşkına tanıklık etmiş. Leandros, 
fırtınalı bir gecede, Hero’ya kavuşmak için Boğaz’ın sularına kendini bırakmış. Hero da her geceki 
gibi ateşi yakmış ve Leandros’a yol göstermiş. Ancak meşale rüzgârın etkisiyle sönmüş. Karanlıkta 
Leandros yolunu kaybetmiş ve Kule’den uzaklaşmış. Boğaz’ın karanlık sularında kaybolmuş. Hero sa-
bah Leandros’un cansız bedenini karşı kıyıda görmüş ve bu acıya dayanamamış. O da Kız Kulesi'nden 
Boğaz’a atlamış.

D Y

1. Bir dönem kulenin adı Kharis olmuştur.

2. Kralın kızı hastalanmış çünkü bir yılan sokmuş.

3. Leondros ve Hero bir törende karşılaşmışlardır.  

4. Leondros rüzgâr yüzünden yolunu kaybetmiş.

5. Kız Kulesini pek çok filmde ve öyküde görmek mümkün.

6. Leondros her gece Hero ile buluşmak için Boğaz’da yüzmüş.




