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A-Link Rusça  
İleri Seviye İletişim Rusçası Konuşma Kursu   

 
 
Öğrenilen Sözcük: 578 
Öğrenilen İfade ve Kalıp Cümle: 50 
Uzun Duraksamalı Sesli Dosyalar Toplam Süre: 17:00 
Kısa Duraksamalı Sesli Dosyalar Toplam Süre: 15:00 
 

DERS İÇERİĞİ SESLİ DOSYA SÜRESİ 

 

 
1.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Saat kaç? ̴ Saat kaçta? ̴ Sizi gördüğüme 
sevindim. ̴ Bilgisayarın şimdi iyi çalışmasından mutluyum.             
 ̴ Karnımı nerede güzelce ve hızlı bir şekilde doyurabilirim?           
 ̴ İçecek bir şey var mı?  
Yeni Fiiller: bir şey (bir miktar) yemek yemek, bir şey (bir 
miktar)  içmek 
Soru Sözcükleri: neyin? (чего?) 
Yeni Zamirler: bir şey  
Gramer Konuları: asal sayılar (10 - 40); 1. ve 2. tip fiillerin 
çekimleri, isimlerin Rusça -i (neyi?) ve -in hali (neyin bir 
kısmı?) 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Perşembe günü görüşmek üzere.  
 

uzun duraksamalı 
26:05 

 
kısa duraksamalı 

 23:39 

   

 
2.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Bugün şehrinizde hava nasıl? ̴  
Şehrimizde bugün güneşli ve açık bir hava var. ̴ Eğer 
gökyüzünde bulutlar varsa demek ki hava bulutlu ve kapalı. ̴ 
Dün Türkiye’de bir bayram yoktu. ̴ Bugün ayın kaçı? ̴ Bu 
bayram hangi tarihte kutlanıyor? ̴ Ne gibi kış ayları 
biliyorsunuz?  ̴  Bildiğim kış ayları şunlar: Aralık, Ocak, Şubat. ̴ 
Düşünmem lazım.  ̴  Sizin düşünecek zamanınız var.  ̴  Ben 
fikrimi değiştirdim. ̴ Bunu yeniden yapmak lazım. ̴ Taksi 
söyleyebilir miyim? ̴ Bana nerede çalışacağımı gösterebilir 
misiniz? ̴ Belki de bilmiyorum. – Olamaz!  ̴  İyi ki bunu Rusça 
söyleyebiliyorum. 
Yeni Fiiller: bayram kutlamak, vazgeçmek (fikrini 
değiştirmek), yeniden yapmak, sipariş vermek 
Yeni Bağlaçlar: (знаю) такие …, как … (bildiğim … şunlar …) 
Soru Sözcükleri: ne yok? (нет чего?), hangi (какой?) 
Yeni Zamirler: этот işaret zamiri (tr. sıfatı) 
 

uzun duraksamalı 
38:31 

 
kısa duraksamalı 

 34:35 
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Gramer Konuları: Rusçada bulunma durumu (-de hali); 
‘içinde’ ve ‘üzerinde’ edatları; Rusça -in hali olmama durumu 
(нет, не было); soru sözcüğü olan soru ve cevap cümlelerinin 
söz dizilimi; asal ve sıra sayılar (10 - 50); bitmemiş / bitmiş fiil 
kavramı; Rusça -in hali (olayın tarihini söylerken); fiilin 
edilgen çatısı 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Cumartesi günü görüşmek üzere. 
Kebdinize iyi bakın.  
 
 

   

 
3.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Güneşin rengi ne?  ̴  Kışın hava soğuk. 
Kışın dışarısı soğuk, eksi 25 derece.  ̴  Sonraki Rus dili dersi ne 
zaman olacak? ̴  Bunu yaptığınız için teşekkür ederim.  ̴  Her 
şey hazır.  ̴  Tüm evrakları hazırlamış olmam lazım.  ̴  Evrak 
yarın hazır olacak.  ̴  Yarın için planlarınız var mı?  ̴  Kahvaltıda 
ne istersiniz? ̴ Bunu sonra yaparım. ̴ Kimse bilmiyor. ̴ 
Öğrendiğimde söyleyeceğim.  
Yeni Fiiller: hazırlamak, pişirmek 
Yeni Bağlaçlar: когда …, (… olduğunda); когда … (… olduktan 
sonra) 
Soru Sözcükleri: какой? какая? какое? какие? кто? 
Yeni Zamirler: весь 
Gramer Konuları: sıfatlar, ‘ne zaman? – pazartesi’ gibi zaman 
ifadelerinin gramer yapısı; bitmemiş / bitmiş fiiller; весь 
zamirinin şahıs çekimi 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Rusça -in hali tamlamam durumu, 
asal ve sıra sayılar (1 - 70);  
 
 

uzun duraksamalı 
51:43 

 
kısa duraksamalı 

46:17 

   

 
4.DERS  

Yeni Cümle Yapıları: Dersimiz kaçta başladı / bitecek?  ̴   
Dersimiz ne kadar sürecek?  ̴  Bugün ayın kaçı?  ̴  Doğum 
gününüz ne zaman?  ̴  Tekrar etmediğim için her şeyi 
unuttum.  ̴   Başka sefer.  ̴   Sana kaç kere söyledim!  ̴   
Siparişimi tekrar etmek istiyorum.  ̴  Bir sonraki haftaya Salı 
günü olacak. Bildiklerimi unutmam.  ̴  Ne olacaksa olsun.  ̴  
Kahvaltıyı genellikle ben hazırlarım.  ̴  Vaktin var mı?  ̴  
Mümkünse … Vaktim olursa bunu yapacağım.  
Yeni Fiiller: başlamak, bitmek, sürmek, tekrar etmek 
Yeni Bağlaçlar: то, что …; если, потому что  
Yeni Zamirler: то, тебе, у тебя 
 

uzun duraksamalı 
40:08 

 
kısa duraksamalı 

 35:38 
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Gramer Konuları belirteç ve sıfat arasındaki son eki farkı; 
Rusça -e ve -in halinde ‘sen’ zamiri; koşul cümle yapısı; то, 
что … bağlacı ile cümle yapısı; fiilin zamanları; Rusça -i hali 
(yeni zaman ifadesi); Rusça -de halindeki isimleri tanıtan 
sözcükler; bitmemiş / bitmiş fiiller; Bir olayın tarihini sorma-
bildirme kalıbı; sıra sayılarla çalışma 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Geçmiş olsun.  
 

 

 
5.DERS  

Yeni Cümle Yapıları: Bunun rengi ne? Yılbaşı ne zaman / 
hangi tarihte kutlanır? – 31 Aralıkta.  ̴    Benim sağlığım iyi.  ̴   
Sağlığınıza içelim.  ̴   Şu anda yorgunum. Mümkünse bunu 
yarın yaparım.  ̴   Bu ilginç olurdu.  ̴   Bilseydin size söylerdim. 
Yorulduğunuzu bilseydin taksi çağırırdım.  ̴   Siz olmasaydını 
bilgisayarımı tamir edemezdim.  ̴   Başkanın nerede olduğu 
büyük bir sır.  ̴   Siz büyük bir ilerleme kaydediyorsunuz.  ̴   
Rusça iyi konuşmak istiyorum. 
Yeni Fiiller: yorulmak 
Soru Sözcükleri: какого числа? 
Gramer Konuları: Rusça -de hali sıfatlar; Rusça -i Hali 
haftanın günleri ile ve ‘önümüzdeki’ sıfatı ile; fiilin geçmiş 
zamanı; koşul kipi cümleleri; sıfat, belirteç 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Yine bekleriz. 
 

uzun duraksamalı 
32:27 

 
kısa duraksamalı 

 28:46 

 

 
6.DERS  

Yeni Cümle Yapıları: Rusçayı ne zaman süredir 
öğreniyorsunuz? Rusçayı bir yıldır öğreniyorum.  ̴   Bugün 
rüzgâr var ve kar yağıyor.  ̴   Pazartesi günü işteydim. Bir 
sonraki gün yine işteydim. Ben hem Pazartesi hem de Salı 
günü işteydim.  ̴   Cumartesi günü yarım gün çalışıyoruz.  ̴   Biz 
12 ‘ye kadar çalıştık.  ̴   Önümüzdeki ay iş iznim olacak.  ̴    
Önümüzdeki ay dinleneceğim.  ̴   Hediyelik eşya için çok 
teşekkür ederim.  ̴   Ben Rus gazete okumam.  ̴   Rus 
gazetelerin hepsi ilginç değil.  ̴   Rus dilini iyi bilmek istiyorsan 
Rus gazeteleri okumalısın. Sizin büyük sorunlarınız olacak.  ̴   
Biz Türk turistiz, bize her şey ilginç geliyor.  ̴   İlginizi çeken 
başka ne var?  ̴   Ruslar Türk esprileri anlıyorlar mı? İlginç bir 
kitap okuyorum.  ̴   Size işimi göstermek istiyorum.  ̴   Ben 
ilginç Rus bir kitap okuyorum. 
Yeni Fiiller: kar/yağmur yağıyor, dinlenmek, içmek.  
Yeni Bağlaçlar: hem … hem de … 
Soru Sözcükleri: до чего? что ещё? кого? что? (özne-nesne) 
чей? чья? чьё? чьи? чью? какую?  
 
 

uzun duraksamalı 
30:14 

 
kısa duraksamalı 

 27:54 
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Gramer Konuları: aitlik zamirlerinin kullanmama durumu; 
Rusça -in halinin sorusu ve edatı; sıfatlar; fiilin gelecek 
zamanı; Rusça -i Hali (что? – neyi?) sıfat ve zamirler 
 

 

 
7.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Bir hafta sonra iş iznim olacak. Tatil 
yapacağım.  ̴   Ben hem iş hem de tatil severim.  ̴   Yoruldum, 
tatile ihityacım var. İşte size 4 günlük izin.  ̴   Öksürüyorum ve 
burnum akıyor.  ̴   Uzun siyah saçlarım var. Esmerim.  ̴   
Tutumunuzu çok iyi anlıyorum.  ̴   Maden suyu alabilir miyim? 
Kremlin’e gitmek istiyorum.  ̴   Yürüyemiyorum çünkü 
yoruldum.  ̴   Nereye gitmemiz gerektiğini biliyor musunuz?  ̴  
Bunun nerede olduğunu biliyor musunuz? (kibar soru şekli)  ̴     
Bu evrakı değil ötekini gösterin. 
Yeni Fiiller: kendini tanıtmak, gitmek, gitmeye niyetli olmak 
Yeni Edat & Bağlaç: через, потому что, куда 
Soru Sözcükleri: на сколько? куда? чего? (Р.п.) через 
сколько?  
Yeni Zamirler: себя, этот …, тот … 
Gramer Konuları:  Rusça -in Hali, Rusça -i Hali, işaret sıfatları 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Çok üzgünüm. / Geçmiş olsun. 
Başarılar.  
 

uzun duraksamalı 
43:27 

 
kısa duraksamalı 

 37:25 

 

 
8.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: İstanbul’da iklim çok nemli çünkü 
burada dört deniz var.  ̴   Dün kar ve şiddetli rüzgâr vardı.  ̴   
Kahvaltı odama getirir misiniz lütfen.  ̴   Boyunuz ne?  ̴   
Kilonuz kaç? Gözlerinizin rengi ne?  ̴   Sizinle gelmiyorum 
çünkü yoğunum / müsait değilim.  ̴   Galiba biletleri sipariş 
vermeyi unuttum. Bugün ne soğuk ne de sıcak.  ̴   Bugün hava 
serin.  ̴   Sizin dudaklarınız ince benimki ise dolgun.  ̴   Benim 
Büyük Tiyatroda’ki baleye biletim var.  ̴   Rüzgar esiyordu / 
esecek. Yarın 6’y kadar ders çalışacağız.  ̴   Ben hastalandım. 
Ateşim var, öksürüyorum ve burnum akıyor.  ̴   Sinemaya 
gitmek istiyordum ama vazgeçtim çünkü yoruldum.  ̴   Hızlı 
yürüyorum çünkü acelem var.  ̴   Vaktim olursa tiyatroya 
gideceğim.  ̴   Geçen yılki iznim kışın Ocak ayındaydı.  ̴   Hazır 
mısınız? – Evet, hemen geliyorum. 
Yeni Fiiller: ders çalışmak, esmek (rüzgar), parlamak (güneş), 
hasta yatmak / hastalanmak 
Yeni Bağlaçlar: ни …, и ни … (tekrar); а (ise anlamında) 
Yeni Zamirler: ‘себя’ zamiri ile örnek cümleler 
Sorular: Padej soruları; В каком месяце / году …? Сколько 
времени назад? Какого цвета …? На каком уроке?   
 

uzun duraksamalı 
60:11 

 
kısa duraksamalı 

54:42 
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Gramer Konuları:  через, назад, следующий, прошлый 
sözcükleri ile zaman ifadeleri; Rusça -de hali (obje, yer, 
zaman); Rusça -in hali (rakamlarla kullanım); Rusça -i hali; 
куда? ve где? sorularına cevap verirken isimlerin değişme 
durumu; Rusça -ile halinin bazı zamirleri ve son ekleri, 
mevsim bildirirken kullanım; fiillerin geçmiş zamanı; fiillerin 
gelecek zamanı; в ve на edatlarının kullanımı; себя zamirinin 
kullanımı; ‘хороший’ ve ‘красивый’ arasında fark; -ise 
karşılaştırmalı cümle yapısının ses tonlaması 
Ders Sonu Yeni İfadeler: İyi eğlenceler. Vaktiniz güzel geçsin.  

 

 

 
9.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Doktor muayenesinde diyalog çalışması  
 ̴  Dün yağmur ve şiddetli rüzgâr vardı.  ̴   Gök gürlüyor ve 
şimşek çakıyor.  ̴  Birazdan şiddetli yağmur yağacak.  ̴   
Dışarıda şiddetli fırtına var. ̴ Dışarı çıkmak yasak.  ̴  Boğazım 
çok ağrıyor.  ̴  Ateş ölçelim mi?Ben ne zayıfım ne de 
şişmanım. Biraz balık etliyim.  ̴  Kilom normal.Ben ne uzun 
boyluyum ne de kısa boyluyum.  ̴  Orta boyluyum.  ̴  Sizinle  
gelmiyorum / gelmeyeceğim (araçla) çünkü yoruldum.  ̴  Kar 
yağarsa merkeze gitmeyeceğiz.  ̴   Otobüs merkeze gidiyor. 
Yeni Fiiller: görmek (Rusçaya özgün bir kullanım), başlamak, 
öğrenmek 
Yeni Zamirler: никто, ничего, нигде, никуда 
Gramer Konuları:  sıklık bağalaçlarla cümleler, Rusçada 
dolaylı özne (kime görünmek = kim görüyor); ‘один’ 
sözcüğünün cins çekimi; Rusça cümledeki söz dizilimi; ‘Haydi 
yapalım’ özendirme cümle yapısı; araçla ve araçsız gitmek 
fiillerle çalışma; olumsuz fiillerin hali 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Her şey iyi gidiyor.  Çok yaşa.   
 

uzun duraksamalı 
66:08 

 
kısa duraksamalı 

 55:32 

 

 
 

10.DERS 
Yeni Cümle Yapıları: Hava tahminine baktınız mı?  ̴  Türkiye 
‘nin güneyinde sıcak ve kuru iklim görülür.  ̴  Ders kaçta 
başladı?  ̴  Ders kaçta bitecek?   ̴  Dersimiz ne kadar sürecek?  ̴  
Demin ‘сухой’ sözcüğü öğrendik.  ̴  Yeni dili ne kadar sürede 
öğrenmeyi planlıyorsunuz?  ̴  Bugün Rusçayı çalışmadım.  ̴  
Benim miden nadiren ağrır ama böbrekler sıkça ağrır.  ̴  
Kendinizi kötü mü hissediyorsunuz?  ̴  Kalbiniz mi ağrıyor?  ̴  
Dinlensin.  ̴  Kendilerine dikkat etsinler.  ̴  Sırtın ağrımaması 
için spor yapmak ve rahat bir yatakta uyumak gerek.  ̴  Bize 
kahve ısmarlar mısın lütfen.  ̴  Bu işi yapma, başka bir iş yap.   
Yeni Fiiller: düşmek, planlamak, ağrımak, olsun / yapsın, 
dikkat etmek, okumak, izin vermek, geçmek 

uzun duraksamalı 
58:54 

 
kısa duraksamalı 

 50:30 
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Yeni Bağlaçlar: чтобы + geçmiş zaman 
Soru Sözcükleri: за сколько времени?  
Gramer Konuları:  Rusça -de hali; Rusça -in hali; Rusça 
cümlelerin söz dizilimi (hatırlatma); soru cümlelerin söz 
dizilimi; -ся ‘lı fiillerin şahıs çekimi; Rusça -ile hali (кем? 
чем?); fiillerin emir kipi; Rusç a-e hali; ‘olsun, yapsın’ kalıbı;  
Ders Sonu Yeni İfadeler: Geçmeme izin verir misiniz?  ̴  
Geçebilir miyim?  
 
 

 

 
 

11.DERS 
Yeni Cümle Yapıları: Onur’un aradığını iletir misiniz lütfen. ̴  
Şiddetli rüzgâr ve yağmurun olacağını söylediler . ̴  Kahfe 
yerine çay içsek daha iyi olur.  ̴  Ancak; sonbaharda sadece 
yağmurlar yağmıyor rüzgâr da esiyor . ̴  Bu yüzden 
sonbaharda hava hem yağmurlu hem de rüzgârlı. ̴  Günde kaç 
defa / öğün yemek yiyorsun?  ̴  Rusça iyi okumayı ne kadar 
sürede öğrendiniz? ̴  Rus dili çok çalışma imkânım yok.  ̴  Her 
gün Rusça konuşma imkânım olsaydı Rusçayı hızlı 
öğrenirdim. ̴  Sevdiğin araba markası ne?  ̴ Sipariş vereyim 
mi?  ̴  Çıkış nerede? - Çıkış orada . ̴  Giriniz. ̴  Çıkınız. 
Yeni Fiiller: iletmek, telefon açmak, dinlemek, ısıtmak, bir 
şey yapmayı öğrenmek, vurmak (dövmek), sevmek, pratik 
yapmak, araçsız gidip gelmek, çıkmak, girmek 
Yeni Bağlaçlar: не только …, но и … ; поэтому; однако; а 
ещё; если бы …, я бы … 
Yeni Zamirler: что-нибудь, кто-нибудь, кого-нибудь, куда-
нибудь, где-нибудь 
Gramer Konuları:  ‘böyle yapsak daha iyi olur’ cümle yapısı; 
‘sadece bu değil, bu da’ cümle yapısı; ‘bu yüzden’ bağlaçlı 
cümleler; ‘ancak, fakat’ bağlaçlı cümleler; standart dışı 
fiillerin çekim örnekleri; imkân ifadeleri ve gerçek olmayan 
koşul kipi cümle yapıları; belirsiz ‘-нибудь’ takısı; ‘Yapayım 
mı?’ vb. Rusça cümle yapısı; ‘любимый’ sıfatı ile cümleler; 
araçsız ‘gidip gelmek’ fiili; в- вы-, про- ön ekli hareket fiilleri; 
emir kipi 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Tabii ki, girebilirsiniz. Çabuk çıkınız. 
Buyurun, geçebilirsiniz. 
 
 
 
 
 

uzun duraksamalı 
67:49 

 
kısa duraksamalı 

 57:39 
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12.DERS 
Yeni Cümle Yapıları: Bugün Rusya Günü Bayramıdır. . ̴ 
Bugün bir Müslüman bayramı var. . ̴ Her gün dünyada 
beş bin kişi doğar. . ̴  Hangi tarihte doğdun? - 1 
Aralık’ta doğdum. . ̴ Doğum Günün ne zaman? . ̴ 
Bugün Uluslararası Kadınlar Günü. . ̴ Bunu ellerimizle 
yapıyoruz. . ̴ Cuma fuara gitmeye yetişemedik buna 
karşılık iyi arkadaşlarımızla buluştuk. . ̴ Kız arkadaşım 
acı yemekleri sevmediği için biz ne Türk, ne 
Azerbaycan, ne de Gürcü restoranlarına gideriz. . ̴ 
Tüm yeni sözcükleri öğrenmeye yetişemedim, ama 
(buna karşılık) öğretmenimi dikkatlice dinledim. . ̴ 
Akşam yemeğine çok yedik ama (buna karşılık) 
uyumadan önce yürüyüş yaptık (dolaştık) ve şimdi 
kendimizi harika hissediyoruz. . ̴ Babamın haberleri 
televizyonda seyretmeye imkânı yoktu. . ̴ En sevdiğim 
kitap, Rusça ders kitabıdır. . ̴ Lütfen, onların adresini 
öğrenir misiniz? . ̴ Onlar nedense derste değiller. Belki 
de hastalar / hasta yatıyorlar / hastalandılar. . ̴ 
Onların kendi şirketi var. . ̴ Onların telefonu 
çalışmıyor. . ̴ Bugün sinemaya gitmeye yetişemedik 
bu yüzden filmi evde seyredeceğiz. . ̴ Ofisleri taşındı 
ve şimdi de onların yeni adresi oldu. 
Yeni Fiiller: doğmak, yaratmak, buluşmak, acele etmek, 
yetişmek, dolaşmak, hissetmek, hızlıca gidip gelmek, 
taşınmak 
Yeni Bağlaçlar: зато 
Yeni Edatlar: между, без, перед, по  
Yeni Zamirler: с ними, чей? vb.  
Gramer Konuları:  Rusça -ile hali ve bu halin çoğul isim ve 
sıfatların çekimi; -ский sıfat son eki; Rusça -e hali durum 
belirtmede kullanım; Rusça -e halinin по edatı; iyelik soru 
zamirleri ve aitlik zamirleri; Rusça -in halinin bazı kullanım 
durumları ve -in halinin zamirleri, без edatı; hareket fiilleri 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Buyurun geçiniz. İzninizle çıkabilir 
miyim? İhtiyacınız varsa çıkınız. Çabuk çıkınız! İzninizle 
girebilr miyim? Buyurun giriniz.  
 
 
 

uzun duraksamalı 
76:52 

 
kısa duraksamalı 

 66:36 
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☐ 

 
 

13.DERS 
Yeni Cümle Yapıları: Cumartesi günü yarım gün mü 
çalışıyorsunuz? - Hayır, cumartesi günü tam gün çalışıyoruz. . ̴  
Hangi tarihte doğdunuz? . ̴  3 Mart’ta doğdum. . ̴ Ülkenizde 
doğum günü kutlama geleneğiniz var mı? . ̴ Doğum günü 
evde arkadaşlarla kutlanılabilir. . ̴ Dersler arasında 
dinleniyoruz / su içiyoruz. . ̴ Yağlı ve acı yemekleri herkes 
yemeyebilir, buna karşılık sebzeve meyve herkes için faydalı. 
. ̴ Bugün su içmeyi yetişemediğim için kendimi pek iyi 
hissediyorum. . ̴  Niçin Rusçayı öğreniyorsun? - Gelişimim 
için. . ̴ Bu hediye kimin için. ize balık lazımdı bu yüzden 
markete gidip balık aldık. . ̴ Tuz ve şekerimiz bitmiş. . ̴ Tuz ve 
şeker alırsan sevinirim. İhtiyacımızdan fazla yumurta aldım. . ̴ 
Yumurtanız yoksa size verebilirim. . ̴ Akşam yemeğini kim 
ödeyecek? . ̴ Markete gitme imkânım yoktu, bu yüzden 
çorbamızı tuzsuz ve ekmeksiz içeceğiz. . ̴ Moskova’ya gidiş 
biletlerini alalım mı? . ̴ Onlarla bir ay sonra buluşmayı 
planlıyorum. . ̴ Tiyatronun yanında buluşmaya anlaştık. . ̴ 
Bugün havalimanında annemi karşılamam lazım. . ̴ Marketten 
gelirken Ceyhun ile karşılaştım. . ̴ Yakında görüşeceğiz. . ̴ 
Cumartesi akşam saat beşte restoranın yanında buluşalım 
mı? 
Yeni Fiiller: saymak, devam etmek, tekrar etmek, ödemek, 
bitmek, buluşmak, anlaşmak, karşılamak / karşılaşmak, 
görüşmek 
Yeni Bağlaçlar: больше, чем (karşılaştırma bağlç yapısı) 
Yeni Edatlar: для, около 
Soru Sözcükleri: зачем? за чем?  
Gramer Konuları:  Т.п. (за чем?); -den çok yapısı; Р.п. (без 
чего? около чего?); В.п. (билет на что?); -ся son ekli fiiller; 
в/на – из yer edatları 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Doğum günün(üz)  kutlu olsun.  
 

uzun duraksamalı 
81:55 

 
kısa duraksamalı 

 70:01 

☐ 

 
14.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Filmleri nerede seyrediyorsunuz: 
televizyonda mı yoksa İnternet’te mi? . ̴ Peki Netflix’te başka 
ne izliyorsunuz? . ̴ İşte bu filmi ve bu iki diziyi izlemenizi 
tavsiye ediyorum. . ̴ Bu benim en sevdiğim film ve en 
sevdiğim dizilerim. - Tavsiyeniz için teşekkür ederim. . ̴ 
Haftaya tavsiye ettiğiniz filmi mutlaka izleyeceğiz. . ̴ Şu anda 
dinlediğimiz ders çok keyifli / ilginç. . ̴ Kime bakıyorsun? Bana 
mı? - Hayır, şu bereli genç kıza bakıyorum. . ̴ Bugün üzerinde 
ne var? . ̴ Esprim hoşuna gitti mi? - Eh işte. . ̴ Beyaz T-şörtlu 
adam kırmızı T-şörtlü adamın yanında oturuyor. . ̴ 

uzun duraksamalı 
58:02 

 
kısa duraksamalı 

 50:32 
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Kahvaltıdan önce dolaşalım mı? . ̴ Kahvaltıdan önceki 
yürüyüşler çok faydalı. . ̴ Bana göre sigara içmek sağlık için 
zararlı değil. - Size katılmıyorum. . ̴ Peki kendinize nasıl 
bakıyorsunuz? Tam olarak ne yapıyorsunuz? - Yani, örneğin, 
erken yatıyorum. . ̴ Akşam yemeğinden sonra dolaşıyor 
musunuz? . ̴ Poğaçalar çok lezzetli oldu. . ̴ Sana başaracağını 
söylemiştim ya. 
Yeni Fiiller: kimin, neyin bakımını sağlamak, tavsiye vermek, 
şaka yapmak, beğenmek, aynı fikirde olmak, bir fikir sahibi 
olmak, gece yatağa girmek, içki kullanmak, başarmak, 
denemek (tatmak), dilemek 
Yeni Bağlaçlar: который 
Yeni Edatlar: после чего? 
Yeni Soru Kalıpları: А что ещё? Что именно? 
Yeni Zamirler: себя 
Gramer Konuları: ‘смотреть’ fiilinin farklı anlamları; 
‘который’ bağlayıcı sözcüğü ile cümleler; Rusça -de Halinin 
‘giymiş olmak’ anlamında kullanımı; ‘нравиться’ fili ile Rusça 
cümle yapısı (Rusça -e Hali); fikir bildirme ifadeleri ile 
cümleler; ‘после чего?’ Rusça -in Halinin edatı ile cümleler; 
Rusça -ile Halinin ‘за чем?’ yapısı ile cümle örnekleri; ‘что? у 
кого? получиться’ fiili ile cümleler; Rusça -in Halini yöneten 
‘желать чего?’ fiili  
Ders Sonu Yeni İfadeler: Mutluluk, sağlık, bolluk bereket ve 
sevgi dilerim.   

 

☐ 

 
15.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Geçen derste öğrendiğimiz sözcük ve 
ifadeleri hatırlayalım. . ̴ Şaka yapmayı sevdiğimi biliyorsun. . ̴ 
Rusçaya şöyle bir diyalog çevirmeye deneyelim. . ̴ Diyaloğa 
devam ediyoruz. . ̴ Bugün sana misafirler mi gelecek? - Hayır, 
yalnız olacağım. . ̴ Rusçayı kesinlikle iyi öğrenebileceğinizden 
eminim. . ̴ Dişlerinize nasıl bakıyorsunuz? . ̴ Dişlerinizi 
fırçalıyor musunuz? . ̴ Saçlarımı üç günde bir yıkıyorum. . ̴ 
Saçınızı ne ile yıkıyorsunuz? . ̴ Düzenli olarak çalışsaydık 
Rusçayı iyi öğrenebilirdik. . ̴ Size yardım edeyim mi? . ̴ Amcam 
/ dayım öldü. 
Yeni Fiiller: aklına gelmek (konuşma anında hatırlamak), 
tercüme yapmak, devam etmek, gelmiş olmak, fırçalamak, 
yıkamak, yardım etmek, ölmek 
Yeni Zamirler: сам 
Gramer Konuları:  встретиться, советовать, получится, 
нравиться fiilleri ile cümle örnekleri ve diyaloglar; смотреть 
fiilinin farklı anlamları; при- ön ekli hareket fiili (приходить / 
прийти); Rusça fikir ve düşünce ifadeleri (я считаю, я 
уверен); Rusça istek koşul cümle yapısı (если бы … , я бы …); 

uzun duraksamalı 
55:14 

 
kısa duraksamalı 

 48:04 
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kibarca ricada bulunma kalıbı (вы не могли бы …); çeşitli 
padej kullanımları (в чём он? чем мыть? у кого 
получилось? смотреть что? где? на кого / на что? за чем? 
за кем? пере чем? vb.) 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Çok üzgünüm. . ̴ Acını(zı) 
paylaşıyorum.  . ̴ Sizin / senin için çok üzgünüm. . ̴ Başın(ız) 
sağ olsun. . ̴ Kaybınız için gerçekten çok üzgünüm. . ̴ Mekânı 
cennet olsun.  
 

☐ 

 
16.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Bu ders İletişim Rusçası kursunun 
16.dersidir. . ̴ Her zamanki gibi dersimize artık bildiğimiz 
sorulardan başlıyoruz ve birkaç yeni sözcük öğreneceğiz. . ̴ 
Soruya cevap verelim. . ̴ Anneler Günü Bayramı iş günü mü 
resmî tatil günü mü? . ̴ Kedilerden nefret ediyorum. . ̴ 
Ahmet’ten istesen daha iyi olur. 
Metin: İrina komşusu Zehra’dan kedisine bakmasını istedi. 
Zehra İrina’nın kedisine bakmayı kabul etti ve her gün gelip 
kedisine yiyecek getirmeye söz verdi.  
İrina yokken (olmadığı sürece, gelene kadar) Zehra her gün 
evine gelip kedisine yiyecek getiriyordu. Kedisi yemek yerken 
(yemek yiyene kadar) Zehra kedisinin tuvaletini temizliyordu. 
İrina’nın kedisi her gün taze yemek yiyordu ve temiz tuvalete 
gidiyordu. Zehta İrina’ya kedisine bakmaya söz verdi ve bunu 
yaptı. İrina bir hafta yoktu. Bir hafta sonra İrina geldiğinde 
kedisini memnun ve temiz gördü. 
İrina Rusya’dan gelip Rus hediyelikleri getirdi. Memnun ve 
temiz kedisi kendi yerinde uyuyordu. İrina’yı gördüğünde 
kalkmadı bile.  
İrina da çok memnundu ve çok mutluydu. Zehra’ya teşekkür 
etti ve ona Rusya’dan getirdiği hediyelik eşyayı hediye etti. 
Zehra da İrina’ya hediyelik eşya için teşekkür etti. Sonra 
acelesinin olduğunu söyledi ve hızlı bir şekilde kalkıp evine 
gitti.  
Kedi uyuyana kadar İrina da dinlendi çünkü yolu uzundu ve o 
çok yoruldu. İrina evde oturmayı seviyor. Uzun yolculuk(ları) 
sevmiyor.  
Yeni Fiiller: cevap vermek, nefret etmek, rica etmek 
(birinden istemek), araçsız taşımak (getirip götürmek), 
araçsız getirmek, kabul etmek, söz vermek, araçla gelmek, 
araçla taşımak (getirip götürmek), araçla getirmek, kalmak, 
hediye vermek, teşekkür etmek 
Yeni Bağlaçlar: пока …  
Yeni Soru Kalıpları: с чего начать?  
Yeni Zamirler: свой 
 

uzun duraksamalı 
52:19 

 
kısa duraksamalı 

 45:24 
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Gramer Konuları:  Rusça -in Hali çoğul çekimi, sıfatların; 
‘смотреть’ fiilinin anlamları (tekrar); Rusça -ile Hali çoğul 
çekimi, sıfatların çekimi; Rusça -i Halini yöneten fiiller (rica 
etmek, nefret etmek, getirmek); Rusça -e Halini yöneten 
fiiller (söz vermek, hediye vermek, teşekkür etmek); ‘пока’ 
bağlacı ile cümleler; при- ön ekli geçişsiz (gelmek) ve geçişli 
(getirmek) hareket fiilleri; Rusça -de Halinin sıfatların çekimi; 
yeni fiillerin şahıs çekimleri 
Ders Sonu Yeni İfadeler: İyi yolculuklar.  

 

☐ 

 
17.DERS 

Yeni Cümle Yapıları: Bu, ileri seviyesinin son 17. dersidir. . ̴ 
Yılbaşı tatili (tatil günleri) on günden fazla sürüyor. . ̴ Evde 
genellikle eşofman altı ve tişört giyerim. . ̴ Zehra Ahmet’e 
film ve dizileri nerede seyrettiğin sordu. Ahmet  . ̴ Zehra’ya 
işte ne giydiğini sordu. Seni bir iş için arıyorum. . ̴ Kendi 
yerime gitmeliyim. . ̴ Gününüz nasıl başlıyor? . ̴ Kaçta 
kalkıyorsunuz? . ̴ Önce yüzümü yıkıyorum, sonra kahvaltı 
ediyorum. . ̴ Hafta sonları çok (Ru: uzun) uyuyorum o yüzden 
geç kalkıyorum. . ̴ Bir akrabam vefat etti. 
 
Metin 1 : Olga eve gidiyor ve demin marketten aldığı sütü 
eve götürüyor. Olga nadiren markete gidip ellerinde 
yiyecekleri taşır. Olga yiyecekleri internetten söylemeyi 
tercih ediyor. Olga demin eve gelip marketten aldığı sütü 
getirdi. Buzdolabını açtı ve sütü buzdolabına koydu. Şimdi süt 
buzdolabında duruyor.  
 
Metin 2 :Olga’ın canı yiyecek bir şey istedi. O tekrar 
buzdolabını açtı ve peynir ile salam aldı. Olga buzdolabından 
peynir ve salam aldı. Kendine iki sandviç yapmaya karar 
verdi. Önce buzdolabını açtı, sonra sandviçler için yiyecekleri 
aldı ve buzdolabını kapattı. Olga kendine sandviçleri yapıp 
salona gitti. 
 
Salonunda büyük bir televizyon duruyor. Yemek yerken film 
veya dizi seyretmeyi seviyor. Olga televizyon açtı ve güzel bir 
film buldu. Sonra film izlemeye ve sandviçleri yemeye 
başladı. Filmi seyrettikten sonra televizyon kapattı ve 
dolaşmaya karar verdi.  
 

uzun duraksamalı 
94:57 

 
kısa duraksamalı 

 80:04 
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Olga akşam yemeğinden sonra ve uykudan önce dolaşmayı 
seviyor. Olga giyindi, anahtar aldı, kapıyı açtı, koridora çıktı, 
sonra kapı kapattı, asansöre girdi ve inmeye başladı. 
 
Diyalog : 
- Oleg, sen sigara ve içki kullanmıyorsun, düzenli bir şekilde 
sabah jimnastiği yapıyorsun, çok su içiyorsun, spor 
yapıyorsun ve uyumadan önce dolaşıyorsun. Bir de sen yağlı 
yemekleri yemiyorsun. Kendini nasıl hissediyorsun? 
- Kendimi harika hissediyorum ama çok çalışıyorum ve bazen 
yoruluyorum. Bana göre her insan mutlaka günde en az bir 
saat dinlenmeli.  
- Evet, sana katılıyorum. Sen tatil almayı planlıyor musun? 
- Evet, yazın izin almayı ve on günlüğüne Antalya’ya gidip 
tatil yapmayı planlıyorum. Fakat bu yıl yıllık izin kullandım bu 
nedenle tekrar yıllık izne ayrılmama izin vermeyebilirler.  
- Oleg, sen harika bir elemansın. Eminim ki, bu yıl sana ikinci 
bir iş izni verecekler. 
- Hakkımda bu şekilde düşündüğün için teşekkür ederim. 
Antalya’yı iyi biliyor musun? Antalya’da nereye gitmeyi 
tavsiye dersin? 
- Arkeoloji müzesine gitmeyi tavsiye ederim. Tüm turistler bu 
müzeyi çok beğeniyor. 
- Tavsiye için teşekkür ederim. 
- Bir şey değil. 
Yeni Fiiller: aklına gelmek, tercih etmek, dik koymak, dik 
durmak, açmak, kapatmak, olmak, canı çekmek, almak, karar 
vermek, bulmak, giyinmek, çıkmak, girmek, giymek, sormak, 
cevap vermek, (işte vb.) ne giymek, izin vermek, zorunlu 
olmak, konuşmak, sohbet etmek, yüz yıkamak, duş almak,  
Yeni Bağlaçlar: то, что  
Yeni Yer Belirteçleri: внизу - вверху 
Gramer Konuları:  tek ve çok yönlü hareket fiilleri; в-/вы- ön 
ekli hareket fiilleri; dik koymak ve dik durmak fiilleri; ‘стать’ 
fiili ve Rusça -ile Hali; Rusça -de Hali (hakkında); ‘kimden, 
nereden almak’ fiili; ‘kendine’ zamiri; ‘açmak - kapatmak’ 
fiilleri; ‘giymek’ ve ‘giyinmek’ fiilleri; ‘yukarıda - aşağıda’ vb. 
yer belirteçleri; dolaylı konuşma cümle yapısı; ‘то, что … ‘ 
bağlacının kullanımı; ‘konuşmak’ ve ‘sohbet etmek’ fiillerinin 
kullanımı; diğer sabit kalıp ve ifadeleri 
Ders Sonu Yeni İfadeler: Teşekkür ederim. - Bir şey değil. 
Tamam, yeter bu kadar. Bunlar kâfi. Size büyük aferin. 
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