
ÜNİTE 2: YAZMA ÇALIŞMASI

Nerede Oturuyorsunuz?

● Konum ve büyüklük (yer, metrekare),

● İç /dış özellikler (ısıtma, döşeme, güvenlik, bahçe, park, spor salonu vb.),

● Ulaşım (metroya, otobüs duraklarına, iskeleye yakınlık),

● Ev tipi (daire, müstakil ev, yurt vb.),

● Merkeze yakınlık (çarşı, alışveriş merkezi, hastane vb.),

● Evin yaşı ve durumu (eski, yeni, sıfır ev, tadilat durumu vb.),

● Ev ile ilgili diğer detaylar (aidat, kaç kişi yaşıyor vb.)

Gabriella

Bir orta büyüklükte ev Seattle’da oturuyorum. Evimiz Othello mahallede. Othello bır çeşitli
yer. Evimizde parkı, lokantalar, ve bir bakkala yakın. Buna ek olarak bol bol ulaşım oldukça
yakın (metroya ve otobüs duraklarına var). Mahallemde yürüyerek şirin evleri görebiliriz.
Bence güzel bir yer yaşmak.

Üç ev arkadaşımla ve iki köpekle yaşıyorum. Birinci katta bir salon, güzel bir mutfak, yemek
odası, ofıs, ana yatak odası (bir banyo ile) ve bir paylaşılan banyo var. İkinci kat çatı katıydı
eskiden ama şimdi dört büyük dolap ve bir yatak odası var.

Bodrum katta yaşıyorum. Bodrum kat kaynana evi gibi yanı bu iyi düşünürüm. Bodrum katta
iki yatak odası, bir banyo, bir küçük mutfak ve küçük yemek odası var. Yatak odasılar
pencereler var. Ayrıca çamaşır odası bodrum katta. Bodrum katta ofis odası yok ama  yatak
odamda bir küçük çalışma masası var. Genellikle Türkçe dersindeyken bu çalışma masasında
oturuyorum.

Tüm bunlara ek olarak, bana göre dışarısı güzel bir yer. Arka bahçede bir veranda ve küçük
sebze bahçesi var. Verandada oturarak güzel güneşlenebiliriz. Bu yüzden sık sık verandada
kahve içerken bir kitap okuyorum. Tabi ki ayrıca ön bahçe var. Genellikle köpeklerimiz burada
banyoya gidip oynuyor. Bahçemiz küçük ama bizim için yeterli.

Yani, şimdi benım evim ve mahallem hakkımda bir şeyler biliyorsunuz! Evim hakkımda ne
düşünüyorsunuz?



Morgan

Ben Chicago’da yaşıyorum ve semtimin adı Hyde Park. Hyde Park Güney Chicago’da ve
Michigan Gölü’ne yakın. Fakat Chicago Merkezine gitmek için ulaşım araçlarına yakın değil,
ama mahallemde bir otobüs ve bir metro var.

Nişanlımla birinci katta bir dairede oturuyorum. Evim yaklaşık 85 metrekare ve içinde dört
oda var. Salonumuz evimizdeki en büyük oda, bu yüzden ofisim salonda. Kışın radyatör salonu
çok ısıtarak odayı nemsiz bırakıyor. Bu hoşuma gitmiyor çünkü salonda bizim çiçeklerimiz var
ve onların bu ortamda yaşaması zor. Pencereden dışarı bakarken, büyük bir ağaç ve
apartman binasi görürüm. Normalde nişanlım yemek odasında çalışır. Bizim için bu oda
oldukça büyük çünkü sadece birkaç eşyamız var. Maalesef mutfağımız küçük ve binamizda
çamaşır makinesi yok. Giysi yıkamak için evimizin yaninda binaya gitmemiz lazım. Evimizin
arkasında küçük bir balkon ve bahçe var. Bina yöneticisi bahçe ile ilgileniyor. O sevimli ve
yardımsever bir insan.

Hyde Park’ta evimizin lokasyonu uygun çünkü süpermarket ve eczaneye bir dakika yürüme
mesafesinde. Ayrıca, yirmi dakika yürüyerek üniversiteme gidebiliyorum. Fakat pandemiden
sonra nişanlımın bir araba alması lazım çünkü o daha uzakta çalışacak.

Weston

Ben Batı Phıladelphia’da bir dairede oturuyorum. Dairem yaklaşık 1000 metrekare. Dairede
balkon veya bahçe yok ama eve park ve spor salonu yakın(dır). Genellikle bu mahalle
güvenlidir. Dairem bazı ulaşım araçlarına yakın. Otobüs durağı, bir sokak uzaklıkta. Ama
yürüyerek metroya 15 dakikada gidebilirim. Ama genellikle bisiklet sürerek şehirde
geziyorum. Üniversiteye, yer işim ve dersim, 30 dakikada yürüyerek veya 10 dakikada bisiklet
sürerek gidebilirim. Mahallede alışveriş merkezi, hastane, ve çok restoranlar var. Daire, eski
bir binada. Bu binada 11 tane daha daire var. Ben dairede eşim ve köpeğimiz ile yaşıyorum.
Daire iki oda, salon, ve mutfak var. Bir odayı yatak odası olarak ve diğer odayı çalışma odası
olarak kullanıyoruz. Dairede merkezi sistem yok. Her odada radyatör var, yani 7 radyatör, ve bu
yüzden kış için ısınma çok pahalıdır. En sevdiği oda çalışma odası. Bu odada iki yazma masası,
dört kitaplık, ve okama sandalyesı var. Bu odadayken ben bir kütüphanede gibi hissetmek ve
bu yüzden çalışmak ve okumak için bu oda seviyorum. Dairede çok bitkilerimiz var, mesela
avokado ağaçları. Mutfak da  şehir manzaralı. Bu daireyi tutmak için emlakçıdan yardım yok
ama şirket ile çalıştım. Bu şirket daire sahip olur.



Anyssa

Kuzey Montana’da Yellowstone Parkına yakın bir apartman dairesinde oturuyorum. Birinci
katta dört kiş ve eşim ile yaşıyorum. Bu apartman dairesi bin sekiz yüz seksen beşte inşa
edildi.  Bü yüzden, eski ve tarihi bir bina.  Ev sahibine ye her ay YEDİ YÜZ YETMİŞ BEŞ  dolar
kira veriyorum.  Daire otobüs ve trenlere yakın. Bakkala da yakın. Apartmanda 25 oda ve üç
kat var. Bu, 3000 UC BIN metrekarelik çok büyük bir daire. Dairenin büyük bahçesi var ve bu
bahçede küçük bir orman ile çiçekler var. Dairede iki balkon, beş banyo, ve iki mutfakta var.
Dairede bir güneş-odası, yaşlı resimleri, çirkin döşeme, ve ahşap duvarlar var. Birinci katta
odada bir kişi sigara kullanıyor.Ama, ben sigara sevmiyorum. Bü yüzden, evin durumu iyi değil.

Nerede Oturuyorsunuz?

● Konum ve büyüklük (yer, metrekare),

● İç /dış özellikler (ısıtma, döşeme, güvenlik, bahçe, park, spor salonu vb.),

● Ulaşım (metroya, otobüs duraklarına, iskeleye yakınlık),

● Ev tipi (daire, müstakil ev, yurt vb.),

● Merkeze yakınlık (çarşı, alışveriş merkezi, hastane vb.),

● Evin yaşı ve durumu (eski, yeni, sıfır ev, tadilat durumu vb.),

● Ev ile ilgili diğer detaylar (aidat, kaç kişi yaşıyor vb.)


