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ÖNSÖZ
“øngilizce ö÷renmek ve øngilizcemi geliútirmek
istiyorum, ancak zamanım yetersiz,” diyen ve “Çok
kapsamlı bir ö÷renim seti alıp da, tümünü çalıúamazsam, gereksiz masraf yapmıú olur muyum?” diye
düúünen okuyucular için hazırlanan bu Hızlandırılmıú ve
Pratik Ö÷renim Seti, øngilizcedeki tüm temel ve önemli
dilbilgisi konularını eksiksiz biçimde sunuyor.
Günde en fazla 30 dakikalık bir çalıúmayla, her derse
bir hafta zaman ayırarak, en çok 10 haftada, hedeflenen bilginin tümünü ö÷retecek biçimde tasarlanan
kitaba, derslerde geçen tüm konuúmaları ve okuma
parçalarını içeren ses kayıtları eúlik etmektedir.
øngiliz ve Türk dil uzmanları tarafından gerçekleútirilen
ses kayıtlarını www.borayayincilik.com sitesinden dinleyebilir ya da indirebilirsiniz:
Olabilecek en kısa sürede, mümkün olan en verimli
ve en kapsamlı ö÷renimi sa÷lamayı amaçlayan set,
okuyucuyu, baúlangıçtan orta düzeyin ilerisine hızla ve
kolayca getirmekte ve bazı konularda ileri düzeyde
açıklamaları da içermektedir.
Kitabınızın bu geniúletilmiú basımında, fazladan bazı
okuma parçalarının yanı sıra, Türkçe karúılıkları ve
söyleniúleri ile birlikte, her durum için gerekebilecek
1000’in üzerinde örnek øngilizce tümce, deyim ve
sözcük içeren bir KONUùMA KILAVUZU eklenmiútir.
øyi Çalıúmalar !

B. ORHAN DOöAN

Yazar hakkında:
Bo÷aziçi Üniversitesi’ni bitiren yazar, M.E.B.’na ba÷lı okullarda
øngilizce ö÷retmeni olarak çalıútı. Yabancı dil ö÷renimiyle ilgili
yazarlık ve yayıncılık u÷raúını sürdürmekte olan B. Orhan Do÷an’ın
yayımlanmıú olan 50’den fazla eseri bulunmaktadır.
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NASIL ÇALIùACAKSINIZ?
Hızlı ve verimli bir çalıúma için, her derste aúa÷ıdaki
sırayı izlemenizi öneririz:
1) Dersin ilk sayfasındaki øngilizce konuúmaları, Türkçe
çevirilerine bakmadan, dinleyiniz.
(ønternet sitemizde ses kaydı olan bölümler bir CD
resmi
ile belirtilmiútir.)
2) Dersin 3. sayfasındaki ‘vocabulary’ bölümünü
çalıútıktan sonra, ilk sayfadaki øngilizce ve ikinci
sayfadaki Türkçe bölümleri karúılaútırarak çalıúınız.
3) Dersin 3. sayfasındaki ‘grammar’ bölümünü çalıúıp,
ilk sayfayı tekrar dinleyiniz.
$ EK-1: Ek Dilbilgisi Açıklamaları içermektedir.
$ EK-2: øngilizce-Türkçe okuma parçaları içerir.
$ EK-3: Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) listesini içerir.
$ EK-4 (Konuúma Kılavuzu): Çeúitli durumlarda
gerekebilecek øngilizce tümceler ve bunların Türkçe
karúılıkları ile söyleniúlerini içermektedir.

Söyleniúlerde Kullanılan Simgeler
Çalıúmaya baúlamadan önce, øngilizce sözcüklerin
söyleniúlerinde kullandı÷ımız simgeleri inceleyiniz:

(r) : r harfinin vurgulanmayaca÷ını belirtir.
(g) : g harfinin vurgulanmayaca÷ını belirtir.
: : Uzatma simgesidir. Bu simgeden önce gelen ünlü
ou
w
æ
ó
th
dh

:
:
:
:
:
:

harfi uzunca söylemeniz gerekti÷ini belirtir.
Uzunca bir o sesi belirtir.
Yaklaúık olarak uv gibi bir ses verir.
a – e arası yayık bir ses belirtir.
a – o arası bir ses belirtir.
Peltek bir s sesine benzer bir ses belirtir.
Peltek bir z sesine benzer bir ses belirtir.
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LESSON - 1

LESSON 1
Aúa÷ıdaki konuúmaları dinleyiniz.

LESSON - 1

Conversation - 1
Tom : Hello, my name is
Tom.
Sally : Hi, Tom. I am Sally.
Tom : Pleased to meet
you, Sally.
Sally : Pleased to meet you
too.
Tom : Where are you from?
Sally : I am from London.
Tom : What do you do?
Sally : I am a decorator. And
you?
Tom : I am a journalist.

Conversation - 2
Sally : Good morning, Tom. How
are you?
Tom : I am fine, thanks. And
you?
Sally : I am very well, thank
you.
Tom : Look at that girl! Who
is she?
Sally : She is Tina.
Tom : Is she a teacher?
Sally : No, she isn’t. She is
an architect.

DERS - 1
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DERS 1
Tom : Merhaba, benim
adım Tom.
Sally : Selam, Tom.
Ben Sally.
Tom : Tanıútı÷ımıza
memnun oldum,
Sally.
Sally : Ben de memnun
oldum.
Tom : Nerelisin?
Sally : Londralıyım.
Tom : Ne (iú) yapıyorsun?
Sally : Ben dekoratörüm. Ya sen?
Tom : Ben gazeteciyim.

Konuúma - 2
Sally :
Tom :
Sally :
Tom :
Sally :
Tom :
Sally :

Günaydın, Tom. Nasılsın?
øyiyim, teúekkürler. Ya sen?
Çok iyiyim, teúekkür ederim.
ùu kıza bak! O kim(dir)?
O Tina.
O ö÷retmen mi?
Hayır, de÷il. O (bir) mimar.

DERS - 1

Konuúma - 1
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LESSON - 1

Vocabulary (Kısa sözlük) bölümlerindeki sözcüklerin
söyleniúleri için, 7. sayfada verilen ‘Söyleniúlerde
Kullanılan Simgeler’e bakmayı unutmayınız.

LESSON - 1

Vocabulary (Kısa sözlük)
and [ænd] : ve, ile, de, ya, peki
architect ['a:(r)kıtekt] : mimar
decorator ['dekıreytı(r)] : dekoratör
do [du] : yapmak
fine ['fayn] : iyi, sa÷lıklı
from [fróm] : (bir yer)den, (bir baúlangıç noktasın)dan
girl ['gö(r)l] : kız, kız arkadaú
good morning [gud 'mo(r)nin(g)] : günaydın
how are you ['hau a(r) yu] : nasılsın(ız)
journalist [cö(r)nılist] : gazeteci
look at ['luk æt] : bakmak
meet [mi:t] : karúılaúmak, tanıúmak, toplanmak
pleased [pli:zd] : memnun, hoúnut
teacher ['ti:çı(r)] : ö÷retmen, hoca
thanks ['thæn(g)ks] : teúekkürler
too [tu:] : de, da, bir de, ayrıca
where [weı(r)] : nerede, nereye, nereden
who ['hu:] : kim

GRAMMAR

DøLBøLGøSø

Greetings

Selamlaúmalar

$ Karúılaúmalarda sık kullanılan bazı genel selamlaúma kalıpları ve sorular aúa÷ıdadır. ønceleyiniz.
Hello !
Hi !
Good morning !
Good day !

[helou]
[hay]
[gud mo(r)nin(g)]
[gud dey]

Merhaba !
Merhaba !
Günaydın !
øyi günler !

DERS - 1
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Good afternoon ! [gud æ:ftı(r)nu:n] øyi günler !
Have a nice day ! [hæv e nays dey] øyi günler !
Good evening !
[gud i:vnin(g)]
øyi akúamlar !
øyi geceler !
Good night !
[gud nayt]
[welkım]
Hoú geldiniz !
Welcome !
[hau a(r) yu:]
Nasılsınız?
How are you?
How is it going? [hau iz it go:in(g)] Nasıl gidiyor?
It's nice to see you again ! [its nays tu si: yu: ı´gen]
Sizi yine görmek
güzel !

$ Yukarıdaki

Not so bad. [nót sou bæd]
I'm very well! [aym veri wel]
OK, thanks. [oukey, thæn(g)ks]
I'm fine, thanks. And you?
[aym fayn, thæn(g)ks. æn(d) yu:]
øyiyim, teúekkürler. Ya siz?
I’m fine, thank you.
[aym fayn thæn(g)k yu:]
øyiyim, teúekkür ederim.

$ Ayrılırken, aúa÷ıdaki
kullanabilirsiniz.

Fena sayılmaz.
Çok iyiyim.
øyi, teúekkürler.

sözcükleri

Goodbye !
[gudbay]
Hoúça kalın / Güle güle !
See you later ! [si: yu: leytı(r)]
Sonra görüúürüz !
See you tomorrow ! [si: yu: tımórou]
Yarın görüúürüz !

DERS - 1

selamlamaya iliúkin kalıplara ve sorulara aúa÷ıdaki gibi yanıtlar verebilirsiniz.
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LESSON - 1

Introductions

Tanıúmalar

LESSON - 1

Tanıúma sırasında kullanabilece÷iniz
iúitebilece÷iniz bazı kalıplar úunlardır:

ya

da

Hello, my name is Tom. [he'lou, may neym iz tóm]
Merhaba, benim adım Tom.
What’s your name?
[wóts yo(r) neym]
Adın(ız) nedir?
Hi, Tom ! I am Sally.
[hay tóm. ay em sæli]
Selam, Tom ! Ben Sally(yim).
How do you do?
[hau du yu: du]
Nasılsınız ? / Tanıútı÷ımıza sevindim.
Pleased to meet you.
[pli:zd tu mi:t yu:]
Tanıútı÷ımıza (Sizinle tanıútı÷ıma) sevindim.
Nice to meet you.
[nays tu mi:t yu:]
Tanıútı÷ımıza sevindim. / Sizi tanımak güzel.

$ Üçüncü bir kiúiyle tanıútırılma sırasında kullanabilece÷iniz ya da iúitebilece÷iniz bazı kalıplar úunlardır:
Mert, meet Sally. Sally, this is Mert.
[mert, mi:t sæli. sæli dhis iz mert]
Mert, Sally ile tanıúın. Sally, bu Mert.
I’d like to introduce Jack Wall.
[ayd layk tu intrıdyu:s cek wol]
Jack Wall’u tanıútırmak istiyorum.
I’d like you to meet Jack Wall.
[ayd layk yu: tu mi:t cek wol]
Jack Wall ile tanıúmanızı istiyorum.

DERS - 1

Subject Pronouns
Subject
Pronouns
I (*)
You
He
She
It
We
They

13

Kiúi Zamirleri

Pronunciation
(Söyleniú)
ay
Ben
yu:
Sen, Siz
hi:
O (erkek)
úi:
O (kadın)
it
O (cansızvehayvan)
wi:
Biz
dhey
Onlar

$ (*)

BE Fiili ve am, is, are
Be fiili : olmak anlamına gelir. øngilizcede çok sık
kullanılan bir ba÷lantı fiilidir. Tümcede özne ile nesne
arasında ba÷lantı sa÷lar. Bu ba÷lantı, ço÷unlukla, be
fiilinden türetilen am, is ve are ile olur.
Am, is ve are : be fiilinin geniú zamanda ve úimdiki
zamanda kullanılan biçimleridir.
am : I ile kullanılır. (Kısaltılmıú úekli : ’m)
is
: he, she, it (tekiller) ile kullanılır.(Kısaca : ’s)
are : you, we , they ile kullanılır. (Kısaca: ’re)
x I am Sally.
x I am a decorator.
x I am from London.
x How are you?
x She is Tina.

Ben Sally’yim.
Ben bir dekoratörüm.
Ben Londralıyım.
Nasılsın?
O Tina’dır.

DERS - 1

I zamirinin her zaman büyük harfle yazıldı÷ına
dikkat ediniz.
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LESSON - 2

LESSON 2
Aúa÷ıdaki konuúmaları dinleyiniz.

LESSON - 2

Conversation - 1
Tom : What do you do in your free time, Sally?
Sally : I read books and watch TV. What about you?
Tom : Oh, I like books too, but I don’t watch TV. I
listen to music, though. And I play basketball
once a week. Do you like basketball?
Sally : Yes, I do, but I can’t play. I sometimes play
tennis, though.
Tom : That’s good. What do you do on the weekends?
Sally : I usually stay at home. And you?
Tom : I go out with my friends. Why don’t you come
with us tonight?
Sally : Thanks, that sounds great!

Conversation - 2
Alan : Hello, Julia.
Julia : Oh, Alan! How are you?
Alan : Fine. You know, I’m having
a birthday party. We’re
listening to music and
dancing. Aren’t you
coming?
Julia : Oh, I’m sorry. I’m very
busy today.
Alan : Oh, please come! We’re
having a great time.
Julia : I don’t know... Well,
okay then!

DERS - 2
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DERS 2
Tom : Boú zamanında ne yaparsın, Sally?
Sally : Kitap(lar) okurum ve TV izlerim. Ya sen?
Tom : Oo, ben de kitapları severim, fakat TV
izlemem. Ancak (yine de) müzik dinlerim. Ve
haftada bir kez basketbol oynarım. Basketbol
sever misin?
Sally : Evet, severim, fakat oynayamam. Bununla birlikte (yine de) bazen tenis oynarım.
Tom : Bu iyi. Hafta sonları ne yaparsın?
Sally : Genellikle evde otururum. Ya sen?
Tom : Arkadaúlarımla dıúarı çıkarım. Bu akúam sen
(de) bizimle gelsene! (Neden bu akúam bizimle
gelmiyorsun?)
Sally : Teúekkürler, bu harika olur!

Konuúma - 2
Alan : Alo, Julia.
Julia : Oo, Alan! Nasılsın?
Alan : øyi. Biliyorsun, do÷um
günü partisi veriyorum.
Müzik dinliyoruz ve dans
ediyoruz. Sen gelmiyor
musun?
Julia : Ah, üzgünüm. Bugün çok
yo÷unum.
Alan : Oo, lütfen gel! Çok harika zaman geçiriyoruz.
Julia : Bilmem ki… ùey, tamam öyleyse!

DERS - 2

Konuúma - 1
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%0
%100
……………………………………………………...………
never

seldom sometimes

[nevı(r)] [seldım]
asla, hiç seyrek

[samtaymz]
ara sıra

often

usually

always

[óf(t)ın] [yujuıli]
[olweyz]
sıkça genellikle her zaman

x I sometimes play tennis. Bazen tenis oynarım.
x I usually stay at home. Genellikle evde otururum.
x I never eat at home. (*) Ben asla evde yemem.
$ (*) Never ile birlikte kullanılan fiilin olumlu yapıda
oldu÷una dikkat ediniz. Tümcenin olumsuz anlamını
never vermektedir.

Ŷ
Ŷ

I, you, we, they için, fiilin önüne : do not (don't) ;

he, she, it için, fiilin önüne : does not (doesn't)
gelir ve fiilin sonundaki -s eki kalkar.
I
don’t speak English
You don’t speak English
He doesn’t speak English
We don’t speak English
They don’t speak English

øngilizce konuúmam
øngilizce konuúmazsın(ız)
øngilizce konuúmaz
øngilizce konuúmayız
øngilizce konuúmazlar

Geniú zamanın soru yapısında:

Ŷ I, you, we, they için, öznenin önüne : do ya da
don't gelir.
Ŷ

He, she, it için, öznenin önüne : does ya da
doesn't gelir ve fiilin sonundaki -s eki kalkar.
x Do you like basketball?

Basketbol sever misin?

DERS - 2

Geniú zamanın olumsuz yapısında:
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Superlative
En üstünlük derecesi
Sıfat veya zarfların en üstünlük derecesini belirtirken:

$ Kısa

(genelde

tek

heceli)

sözcükler

için:

the …est kullanılır.
Comparative

Superlative

bigger
the biggest
büyük
daha büyük
en büyük
x small
smaller
the smallest
küçük
daha küçük
en küçük
x fast
faster
the fastest
hızlı
daha hızlı
en hızlı
x easy
easier
the easiest
kolay
daha kolay
en kolay
x pretty
prettier
the prettiest
hoú
daha hoú
en hoú
x the smallest car
en küçük araba
x the easiest exam
en kolay sınav
x the biggest plane
en büyük uçak
x the longest river
en uzun nehir
x the prettiest girl
en hoú kız

$ øki

ve daha uzun heceli sözcüklerin önünde: the
most kullanılır.

x expensive
pahalı

x boring
sıkıcı

x delicious
lezzetli

Comparative
more expensive
daha pahalı
more boring
daha sıkıcı
more delicious
daha lezzetli

Superlative
the most expensive
en pahalı
the most boring
en sıkıcı
the most delicious
en lezzetli

DERS - 5
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x the most expensive car en pahalı araba
x the most boring film
en sıkıcı film
Özel yapılı sıfat ve zarflar:
Comparative
better
iyi
daha iyi
x bad/badly worse
kötü
daha kötü
x far
farther/further
uzak
daha uzak
x little
less
az
daha az
x many/much more
çok
daha çok

LESSON - 5

x good/well

Superlative
the best
en iyi
the worst
en kötü
the farthest/furthest
en uzak
the least
en az
the most
en çok

COMPARISON OF NOUNS
øSøMLERøN KIYASLANMASI
Ŷ øsimleri kıyaslarken 3 sözcükten yararlanabilirsiniz:
MORE (Daha Fazla)

FEWER (Daha az)

LESS (Daha az)

$ More

sözcü÷ü, Daha Fazla / Daha çok
anlamında, genellikle than sözcü÷ü ile birlikte,
Sayılabilen ve Sayılamayan øsimlerin önünde yer alır.
$ More sözcü÷ünün karúıtı, Daha az anlamındaki
fewer ve less sözcükleridir. Fewer sayılabilen
isimlerle, less ise sayılamayan isimlerle kullanılır.
+ Sayılabilen ve Sayılamayan øsimler
(Countable and Uncountable Nouns)
FEWER + Sayılabilen øsimler (Countable Nouns)
LESS + Sayılamayan isimler (Uncountable Nouns)
MORE
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STRANGE BUT TRUE STORIES
GARøP AMA GERÇEK ÖYKÜLER
JOKES FIKRALAR
PUZZLE BøLMECE
Bu bölümde, úu ana kadar edindi÷iniz bilgileri
pekiútirebilmeniz amacıyla, øngilizce - Türkçe olarak,
Okuma Parçaları, Garip ama Gerçek Öyküler,
Fıkralar ve bir Bilmece verilmiútir.
Ayrıca, konularda geçen önemli øngilizce sözcüklerin
Türkçe karúılıkları, söyleniúleriyle birlikte sunulmuútur.
Okuma Parçaları, Garip ama Gerçek Öyküler ve
Fıkraların øngilizce ses kayıtları internet sitemizdedir.
(www.borayayincilik.com ya da www.ingilizce-1.com)
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Bodrum (Halicarnassus)
Bodrum (Halikarnas)
Chocolate is good for your health
Çikolata sa÷lı÷ınız için iyidir
What is Colour Psychology?
Renk Psikolojisi Nedir?
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Bodrum (Halicarnassus)
Bodrum... The free zone of fun, sea and sun...
Bodrum is administered by the city of Mu÷la and it is
located at a point where deep-rooted cultures formed
on the Aegean and Mediterranean shores unite.
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It’s a city where the Mycenaean, Greek, Roman,
Byzantine and Turkish-Islamic cultures meet.
In antiquity Bodrum was known as Halicarnassus.
The Mu÷la coast line, which stretches for 114 km,
extends with the uttermost variety of vegetation on
the waters where the Aegean and Mediterranean
seas embrace each other.
The forests, sometimes penetrating into the sea,
give Bodrum and its surroundings the feeling of
paradise.
The Fisherman of Halicarnassus, Cevat ùakir
Kabaa÷açlı, who introduced Bodrum to the world,
informs us of the characteristics of Bodrum with his
brilliant style in his autobiography, ‘The Blue Exile’
as follows:
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Bodrum... E÷lencenin, deniz ve güneúin serbest bölgesi...
Bodrum, Mu÷la iline ba÷lıdır ve Ege ile Akdeniz
kıyılarında oluúmuú köklü kültürlerin birleúti÷i bir noktada yer alır.
Miken, Yunan, Roma, Bizans ve Türk-øslam
kültürlerinin kaynaútı÷ı bir kenttir.
Bodrum, çok eskiden Halikarnas olarak bilinirdi.
114 km boyunca uzanan Mu÷la kıyı úeridi, Akdeniz
ile Ege’nin kaynaútı÷ı sularda alabildi÷ine zengin bir
bitki örtüsü ile uzanır gider.
Kıyının kimi yerlerinde denize kadar sokulan
ormanlar, Bodrum ve çevresine bir cennet görünümü
verir.
Bodrum’u dünyaya tanıtan Halikarnas Balıkçısı
Cevat ùakir Kabaa÷açlı, kendi yaúam öyküsünü
anlattı÷ı ‘Mavi Sürgün’ adlı kitabında, o pırıltılı
üslubuyla, Bodrum yöresinin özellikleri hakkında bizi
úöyle bilgilendiriyor:

Vocabulary (Kısa sözlük)
brilliant [brilyınt] : parlak, parıltılı, göz alıcı
extend [ik´stend] : uzayıp gitmek, uzatmak, geniúletmek,
yaymak, sürdürmek
shore [úo:(r)] : kıyı, sahil
stretch [streç] : uzanmak, uzamak, yayılmak, sermek,
geniúle(t)mek
surroundings [sı´raundingz] : çevre(dekiler), etraf
uttermost [´atı(r)´moust] : son derece, alabildi÷ine, en son, en
büyük, olanca
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Bodrum (Halikarnas)
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What is Colour Psychology?
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Colour psychology is a
field of study devoted to
analyzing the effect of
colour on human
behaviour and feeling,
distinct from
phototherapy (the use of
ultraviolet light to cure infantile jaundice).
It is important not to confuse colour psychology with
colour symbolism. For example, symbolically, red
may be used to denote danger, largely due to the
fact that reds have the illusion of appearing nearer
than other colours and,
therefore have greater
impact.
In colour psychology, on
the other hand the
colours of danger are
yellow and black. In colour symbolism, green denotes
envy in many cultures, while in colour psychology, it
is associated with balance.
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Renk Psikolojisi Nedir?
Renk psikolojisi, fototerapiden (çocuk sarılı÷ını tedavi etmek için ültraviyole ıúı÷ının kullanımı) farklı
olarak, insan davranıúı ve duygusu üzerinde rengin
etkisini incelemeye ba÷lı olan bir çalıúma alanıdır.

Di÷er yandan, renk
psikolojisinde, tehlikenin
renkleri sarı ve siyahtır. Renk
simgecili÷inde, yeúil, birçok
kültürde, kıskançlı÷ı (imrenmeyi) belirtir, oysa renk
psikolojisinde denge ile özdeúleútirilir.

Vocabulary (Kısa sözlük)
denote [di´nout] : belirtmek,
göstermek, iúaretle anlatmak,
anlamına gelmek
devote [di´vout] : ayırmak,
tahsis etmek, adamak
envy [envi] : imrenmek,
çekememek, kıskanmak

illusion [i´lujın] : yanılsama,
illüzyon, aldatıcı görünüú, hayal
infantile [´infın´tayl] : bebeklik
ça÷ına ait, bebeklik devresi ile
ilgili, çocuk..., çocukla ilgili
jaundice [condis] : sarılık
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Renk psikolojisini, renk simgecili÷i ile karıútırmamak
önemlidir. Örne÷in, simgesel olarak, kırmızı, büyük ölçüde, kırmızıların di÷er renklerden daha yakınmıú gibi
gözükmesi yanılsamasına sahip olması ve böylece
daha büyük etkisi olması gerçe÷i nedeniyle, tehlike
belirtmek için kullanılabilir.
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Her Konu ve Durum için
Türkçe Karúılıkları ve Söyleniúleri ile
1000’den fazla örnek Tümce, Deyim ve Sözcük
Kitabınızın bu bölümünde, her konu ve durum için
gereksinim duyabilece÷iniz 1000’den fazla örnek
tümce, deyim ve sözcük yer almaktadır.
Yurt dıúında ya da yurt içinde yabancılarla her konuda øngilizce iletiúim kurmanıza yardımcı olmak
amacıyla hazırlanan bu bölüm, aynı zamanda içerdi÷i çok sayıda dilbilgisi örne÷i ile, øngilizce bilginizi
pekiútirmenize de katkıda bulunacaktır.
‘Konuúma Kılavuzu’ bölümünden daha verimli biçimde yararlanabilmeniz için, kitabınızın 7. sayfasında verilen ‘Söyleniúlerde Kullanılan Simgeler’e
göz atmayı unutmayınız.
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TEMEL KONULAR
ESSENTIALS
Bazı Yararlı Deyiúler Some Useful Statements

PHRASE BOOK

x Evet.
Yes.
yes

x Hayır.
No.
no:

x Lütfen.
Please.
pli:z

x Teúekkür ederim.
Thank you.
thæn÷k yu:

x Hoú geldiniz.
Welcome.
welkım

x Burada.
Here it is.
hiı(r) it iz

x Orada.
There it is.
dheı(r) it iz

x Buradalar.
Here they are.
hiı(r) dhey a:(r)

x Oradalar.
There they are.
dheı(r) dhey a:(r)

x ... vardır.
There is / are ... (*)
dheı(r) iz / a:(r) ...

x ... var mı?
Is/Are there ...? (*)
iz / a:(r) dheı(r) ...

x ... yoktur.
x Bil(m)iyorum.
I (don’t) know.
There isn't / aren’t ... (*)
dheı(r) izınt / a:(r)nt ...
ay (dont) nou
(*) Tekiller için : is / isn’t ,
Ço÷ullar için : are / aren’t kullanmalısınız.
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x Öyle sanıyorum.
I think so.
ay thin÷k sou

x Acelem var.
I’m in a hurry.
aym in e hari

x Bu taraftan, lütfen.
This way, please.
dhis wey, pli:z

x øçeri gelin.
Come in.
kam in
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Sorular

Questions

x Ne?
What?
wót

x O ne(dir)?
What is that?
wót iz dhæt

x Bu ne(dir)?
What is this?
wót iz dhis

x Nerede?
Where?
weı(r)

x Kim?
Who?
hu:

?

x O kim(dir)?
Who is that?
hu: iz dhæt

x Nasıl?
How?
hau

x Kaç tane?
How many?
hau meni

x Ne kadar?
How much?
hau maç

x Niçin?, Neden?
Why?
way
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x Bir dakika lütfen.
Just a minute, please.
cast e minit, pli:z
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Bilet alma

Buying a ticket

x Bilet giúesi nerededir?
Where’s the booking office?
weı(r)z dhı bukin(g) ófis
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x .....’a bir bilet rica ediyorum.
I’d like a ticket to .....
ayd layk e tikit tu .....
x Çocuklar için özel bir fiyat var mı?
Is there a special rate for children?
iz dheı(r) e speúıl reyt fo(r) çildrın
x Bir yer ayırtmak istiyorum.
I’d like to reserve a seat.
ayd layk tu rizö:v e si:t
x Bir tarife var mı acaba?
Do you have a timetable, please?
do yu: hæv a taymteybıl, pli:z
x Bu bilet ne kadar süre geçerli?
How long is this ticket valid for?
hau lón(g) iz dhis tikit vælid fo(r)
gidiú
gidiú-dönüú
birinci mevki
ikinci mevki

single(one-way)
return (roundtrip)
first class
second class

singıl (wan wey)
ritö:(r)n (raundtrip)
fö:(r)st klæ:s
sekınd klæ:s

YOLCULUK
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Otobüs, Uzun yol Otobüsü, Tramvay
Bus, Coach, Tram
x “Otobüsler / Tramvaylar” ne sıklıkta çalıúıyor?
How often do the “buses / trams” run?
hau óf(t)ın du dhı “basiz / træms” ran

x .....’e gitmek için hangi otobüse binmeliyim?
Which bus do I take to .....?
wiç bas du ay teyk tu .....
x ..... numaralı otobüse binmelisiniz.
You should take a number .....
yu: úud teyk e nambı(r) .....
x Otobüs ne zaman kalkıyor?
When does the coach
leave?
wen daz dhı kouç li:v
x .....’de inmek istiyorum.
I want to get off at .....
ay want tu get óf æt .....
x Otobüs .....’a ne zaman varıyor?
What time does the coach arrive in .....?
wót taym daz dhı kouç ırayv in .....
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x “Otobüsler / Tramvaylar”on dakikada bir kalkar.
The “buses / trams” run every ten minutes.
dhı “basiz / træms”ran evri ten minits

