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ÖNSÖZ
İNGİLİZCE ÖĞRENİM KURSU, DİLBİLGİSİ ve KONUŞMA KILAVUZU gibi, İngilizce öğrenimindeki en
temel kaynakları, bir SÖZLÜK eki ile birlikte sunan bu
kitap, İngilizceyi çok kısa bir sürede, başlangıçtan orta
düzeye kadar öğrenebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.
Amaçlanan bu süre, çalışma hızınıza ve veriminize
göre, bir hafta ile bir ay arasında değişebilir. Başarılı
bir çalışma ile ulaşabileceğiniz düzey ise, yazılı ve
sözlü iletişim kurabilmek için gerekli olan tüm temel
İngilizce bilgisini edinmeniz olacaktır.
ÖĞRENİM KURSU bölümü, aşamalı biçimde ilerleyen 7 ders ve alıştırmalardan oluşmaktadır. Derslerdeki tüm konuşmaların ve bazı alıştırmaların ses kayıtları www.borayayincilik.com sitesine yüklenmiştir.
DİLBİLGİSİ açıklamaları, tüm derslerde ve derslerin
ardından gelen EK DİLBİLGİSİ bölümünde verilmiştir.
KONUŞMA KILAVUZU bölümü, her durum için çok
sayıda Türkçe - İngilizce örnek tümce, deyim ve sözcük ile, bunların söyleyişlerini içermektedir.
SÖZLÜK ekinde ise, kitapta geçen 1000’den fazla
önemli sözcük Türkçe - İngilizce olarak verilmektedir.

Ses Kayıtlarına Nasıl Ulaşacaksınız?
www.borayayincilik.com sitesindeki “Yeni

Başlayanlar

için HIZLI İNGİLİZCE ÖĞRENİM KURSU - DİLBİLGİSİ - KONUŞMA
KILAVUZU” başlığına ve ardından da “SES KAYITLARI”
yazısına tıklayarak, derslerdeki tüm konuşmaların ve
sesli alıştırmaların kayıtlarına ulaşabilirsiniz.
Ses kayıtlarını, MP3 ya da VAW formatında, çevrimiçi (online) olarak dinleyebilir veya bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.
İyi Çalışmalar!

Yazar hakkında:
Boğaziçi Üniversitesini bitiren yazar, M.E.B.’na bağlı okullarda
İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. Şu anda yabancı dil öğrenimiyle
ilgili yazarlık ve yayıncılık yapmakta olan B. Orhan Doğan’ın
yayımlanmış çok sayıda eseri bulunmaktadır.
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G : Genellikle, ince ünlülerin önünde C, kalın
ünlülerin önünde G, son harf olarak kullanıldığında ise, vurgulanmayan bir G sesi (Ğ ile G
arası bir ses) verir.
SH : Ş sesi verir.
OO : Genellikle uzunca bir U sesi verir.
UR : Genellikle Ö sesi verir
EE : Genellikle uzunca bir İ sesi verir.

Söylenişlerde Kullanılan Simgeler
æ : a – e arası yayık bir ses belirtir.

:

: Uzatma simgesidir. Bu simgeden önce gelen
harfi daha uzun okumanız gerektiğini belirtir.

ou: Ardından vurgulanmayan bir u ya da ğ
sesinin geldiği uzunca bir o sesi belirtir.
w : İngiliz alfabesinin bu harfi değiştirilmeden
alınmıştır. Yaklaşık olarak uv gibi bir ses
verir. (Dudaklar öne doğru uzatılarak çıkarılan bir v sesi)

dh: Dilin ucu, dişlerin arasında olacak şekilde çıkarılan peltek bir z sesine benzer bir sesi belirtir.

th : Dilin ucu, dişlerin arasında olacak şekilde çıkarılan peltek bir s sesine benzer bir ses belirtir.

(g): g harfini vurgulamadan söylemeniz gerektiğini belirtir.
(r): r harfini vurgulamadan söylemeniz gerektiğini belirtir.
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İNGİLİZCE
ÖĞRENİM KURSU
ENGLISH LEARNING COURSE
NASIL ÇALIŞACAKSINIZ?
Bu bölüm, İngilizcenin tüm temel konularını, adım adım
ilerleyerek öğretecek şekilde hazırlanmıştır.
Hızlı ve verimli bir çalışma için, aşağıdaki sırayı izlemenizi öneririz:
1) DERSİN İLK SAYFASINDAKİ İNGİLİZCE BÖLÜMLERİ, KİTABINIZDAN İZLEYEREK DİNLEYİNİZ.
2) HER DERSİN 2. SAYFASINDA VERİLEN ‘VOCABULARY’ BÖLÜMÜNÜ, KİTABINIZA BAKARAK VE
TEKRARLAYARAK DİNLEYİNİZ.
3) İLK SAYFADAKİ İNGİLİZCE VE İKİNCİ SAYFADAKİ
TÜRKÇE BÖLÜMLERİ, KARŞILAŞTIRARAK İNCELEYİNİZ. Bu arada, kırmızı renkli sözcüklere dikkat
ediniz. (Bu sözcükler, ‘Vocabulary’ bölümünde alfabetik sırayla bulunmaktadır.)
4) İLK SAYFAYI TEKRAR DİNLEYİNİZ.

5) DİLBİLGİSİ BÖLÜMÜNÜ ÇALIŞIP, ALIŞTIRMALARI
YAPINIZ.
6) İLK SAYFAYI SON KEZ DİNLEYİNİZ. Bu kez TÜMÜNÜ ANLADIĞINIZI GÖRECEKSİNİZ. Bu aşamaya
ulaşamadığınızı fark ederseniz, bir sonraki derse geçmeden, tekrar deneyiniz.
$ Dersleri bitirdikten sonra, EK DİLBİLGİSİ bölümünü
çalışmanız, bilginizi artırmanıza katkı sağlayacaktır.
İyi Çalışmalar !

Lesson 1

LESSON 1
Aşağıdaki konuşmaları dinleyiniz.
(Ses kaydı için: www.borayayincilik.com)

Conversation

(T : Tim ; M: Mary)

T : Hello, Mary! How are you?
[he'lou mæri. haw a(r) yu:]
M : I'm fine, thanks. And
you?
[aym fayn, thæn(g)ks.
æn(d) yu:]
T : I'm very well!
[aym veri wel]
M : The weather is wonderful.
[dhı wedhı(r) iz wandı(r)fıl]
T : Yes, it is.
[yes, it iz]
M : What’s that?
[wóts dhæt]
T : Oh, it’s a bottle of cold water.
[oo, its æ bótıl óv kóuld wotı(r)]
M : Well, it’s hot today.
[wel, its hót tı'dey]

Conversation

(A : Ann ; J: Jack)

A : Hi, Jack! How are you?
[hay cæk. haw a(r) yu:]
J : Oh, I'm OK. How about you?
[oo, aym ou'key. haw ı'baut yu:]
A : I'm great, thanks.
[aym greyt, thæn(g)ks]
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Ders 1

DERS 1
Çevirileri inceledikten sonra, ‘Vocabulary (Kısa
Sözlük)’ bölümünü dinleyip, sözcükleri tekrarlayınız.

Konuşma
T
M
T
M
T
M
T
M

:
:
:
:
:
:
:
:

(T : Tim ; M: Mary)

Merhaba, Mary! Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Ya sen (nasılsın)?
Çok iyiyim!
Hava harika.
Evet, öyle.
O nedir?
Oo, (o) bir şişe soğuk su.
Ya evet, bugün (hava) sıcak.

Konuşma

(A : Ann ; J: Jack)

A : Selam, Jack! Nasılsın?
J : Oo, iyiyim. Ya sen (nasılsın)?
A : Harikayım (Çok iyiyim), teşekkürler.

Vocabulary Kısa sözlük
bottle [bótıl] : şişe
cold [kóuld] : soğuk
fine [fayn] : iyi, sağlıklı
great [greyt] : büyük, çok,
mükemmel, harika, önemli
hello [he'lou] : merhaba, alo
hi [hay] : selam, merhaba,
hey
hot [hót] : sıcak
how [haw] : nasıl
how about [haw ı'baut] : ya
…, … ne dersin?
I’m OK [aym ou'key] :
iyiyim, keyfim yerinde

(Ses kaydı: borayayincilik.com)

OK [ou'key] : iyi, tamam,
doğru, pekala, kabul
thanks [thæn(g)ks] :
teşekkürler
today [tı'dey] : bugün
very [veri] : çok, pek
weather [wedhı(r)] : hava
well [wel] : 1. iyi, sağlıklı. 2.
ya, ha, ya evet, ha evet,
sahi, peki, pekala, şey,
neyse, vay vay
what [wót] : ne
wonderful [wandı(r)fıl] :
harika, şahane
water [wotı(r)] : su

Lesson 1

GRAMMAR

DİLBİLGİSİ

Bu bölümde, ders girişinde verilen konuşmalarda ve
okuma parçalarında karşılaştığınız ve anlamakta
zorlandığınız yapıların açıklamalarını ve gerekli
alıştırmaları bulacaksınız. Tüm bölümü çalıştıktan
sonra tekrar ders girişine dönmeniz, İngilizce konuşmaları dinlemeniz ve daha önce zorlandığınız
bölümlere dikkat etmenizi öneririz. Böylece ne kadar
ilerleme sağladığınızı ölçebilirsiniz.

Hello ! / Hi !

Merhaba ! / Selam !

Günün herhangi bir saatinde, herhangi bir kişiye
"Merhaba“ ya da “Selam” demek için kullanabileceğiniz "Hello“, İngilizcedeki en yaygın selamlama
sözcüğüdür.
• Hello, Mary! How are you?
Merhaba, Mary! Nasılsın?
Günlük İngilizcede, yakın ilişkilerde, “Hi” sözcüğünü
de kullanabileceğinize dikkat ediniz.
• Hi, Jack! How are you?

Selam, Jack! Nasılsın?

Subject Pronouns
Subject
Pronouns

I (*)
You
He
She
It
We
They

Kişi Zamirleri

Pronunciation
(Söyleniş)

ay
yu:
hi:
şi:
it
wi:
dhey

Ben
Sen, Siz
O (erkek)
O (kadın)
O (cansız ve hayvan)
Biz
Onlar

$ (*) I zamirinin her zaman büyük harfle
yazıldığına dikkat ediniz.
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BE Fiili ve am, is, are
Be fiili : olmak anlamına gelir. Tümcede özne ile
nesne arasında kullanılan bir bağlantı fiilidir. Bu
bağlantı, çoğunlukla, be fiilinden türetilen am, is ve
are ile olur.
Am, is ve are: be fiilinin geniş zamanda ve şimdiki
zamanda kullanılan biçimleridir.

am : I ile kullanılır. (Kısaltılmış şekli : ’m)
is : he, she, it (tekiller) ile kullanılır.(Kısaca: ’s)
are : you, we , they ile kullanılır. (Kısaca: ’re)
• I am a doctor.
• She is a beautiful girl.
• It is hot.
• We are doctors.
• They are students.
• You are very tired.

Ben bir doktorum.
O güzel bir kızdır.
(Hava) sıcak(tır).
Biz doktoruz.
Onlar öğrencidir.
Çok yorgunsun(uz).

Exercise - 1

Alıştırma - 1

Aşağıdakileri, dinleyip, boşluklarda tekrarlayınız:
(Ses kaydı için: www.borayayincilik.com)

I am , You are , He is , She is , It is , We are ,
They are

Yes, it is.

Evet, öyle.

Am, is ve are sözcüklerini, bazı sorulara olumlu
kısa yanıtlar verirken ya da başka bir tümceyi
onaylarken, tek başlarına, kısa bir tümcenin asıl fiili
yerine kullanabilirsiniz.
-The weather is wonderful.
-Yes, it is.
-Hava harika.
-Evet, öyle. (Evet, hava harika)
-Are you a doctor? -Yes, I am.
-Siz doktor musunuz? -Evet, öyle. (Evet, doktorum.)

Lesson 1

Questions - 1

Sorular - 1

Yukarıda geçen Are you a doctor? sorusunda, are
sözcüğünün, tümcenin öznesi olan you sözcüğünden önce kullanıldığına dikkat ediniz.

You are a doctor.
Are you a doctor?

Siz doktorsunuz.
Siz doktor musunuz?

• Am I a safe driver?
Ben güvenilir bir sürücü müyüm?
• Is she a student?
O öğrenci mi?
Are they serious?
Onlar ciddi mi?

How : Nasıl anlamında bir soru sözcüğüdür. Soru
tümcesinin how ile başladığına ve are sözcüğünün,
how ile you arasında yer aldığına dikkat ediniz.
• How are you?
Nasılsın(ız)?
• How is Mary?
Mary nasıl?
• How are they?
Onlar nasıl?
$ Aynı şekilde, diğer soru sözcükleriyle de, yukarıdaki yapı kullanılır.
• What is this?
• What is that?
• Who are you?

Bu nedir?
O / Şu nedir?
Siz kimsiniz?

Exercise - 2

Alıştırma - 2

Aşağıdakileri dinleyip boşluklarda tekrarlayınız:
(Ses kaydı için: www.borayayincilik.com)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Is she a student?
Am I safe driver?
Are they serious?
How are you?
How is she?
How are they?
What is this?
Who are you?
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A bottle of cold water

Bir şişe soğuk su

A : ünsüz harflerle başlayan sözcüklerin önünde bir,
herhangi bir anlamı vermek için kullanılır.
• a cat
(herhangi) bir kedi
• a factory
(herhangi) bir fabrika
• a girl
(herhangi) bir kız
• a book
(herhangi) bir kitap
• a teacher
(herhangi) bir öğretmen
An : (a,e,i,o,u) gibi ünlü harflerle başlayan
sözcüklerin önünde bir, herhangi bir anlamı
vermek için kullanılır.
• an apple
(herhangi) bir elma
• an elephant
(herhangi) bir fil

$ Ünlü harf - Ünsüz harf ayrımı yaparken,
sözcüğün ilk harfinin verdiği sesin, yazılışından
daha önemli olduğuna dikkat ediniz.
Örneğin: umbrella ve union sözcüklerinin her
ikisinin de ‘u’ ünlüsü ile başlamasına karşın,
umbrella’dan önce ‘an’, union’dan önce ise ‘a’
kullanmalısınız. Çünkü ‘union’ sözcüğünün ilk harfi
olan ‘u’, bir ünsüz gibi ‘yu’ sesi vermektedir.
• an umbrella
• a union

[ın/æn ambrelı]
[æ yunyın]

bir şemsiye
bir dernek

$ Aynı şekilde, vurgulanmayan bir ‘h’ ünsüzü ile
başlayan sözcükler de, a yerine an alırlar. Örneğin
hour sözcüğü auı(r) olarak söylendiği için, önünde
‘an’ kullanmanız gerekir.
• an hour a day [æn auı(r) æ dey] günde bir saat

A ve An, INDEFINITE ARTICLES (BELİRSİZ
TANIMLIKLAR) olarak adlandırılır. İngilizcede
kullanılan üçüncü bir tanımlık olan the, 4.
derste ele alınacaktır.

Lesson 2

LESSON 2
Aşağıdaki konuşmaları dinleyiniz.
(Ses kaydı için: www.borayayincilik.com)

Conversation

(H : Henri ; S: Serena)

H : Hello, I’m Henri. What’s your name?
[he'lou, aym henri. wóts yo(r) neym
S : My name is Serena. Pleased to
meet you.
[may neym is serena. pli:zd tu mi:t
yu:]
H : Pleased to meet you too. Are you
Italian?
[pli:zd tu mi:t yu: tu:. a(r) yu: itælyın]
S : No, I’m not. I’m Spanish. Where are you from?
[nou, aym nót, aym spæniş. weı(r) a(r) yu: fróm]
H : I’m from France. I’m French.
[aym fróm fræ:ns. aym frenç]

Conversation

(H : Henri ; S: Serena)

H : This is a photo of my family.
[dhis iz æ foutou óv may fæmili]
S : Is this your wife?
[iz dhis yo(r) wayf]
H : Yes, it’s Claire, my wife.
[yes, its kle:r, may wayf]
S : She’s very pretty. Is this your daughter?
[şi:z veri priti. is dhis yo(r) dótı(r)]
H : Yes, it’s Marie, my daughter.
[yes, its mari, may dótı(r)]
S : She’s very pretty too. How old is she?
[şi:z veri priti too. haw ould iz şi:]
H : She’s seven years old. And this is my son. He’s
four.
[şi:z sevın yiı(r)z ould, æn(d) dhis iz may san.
hi:z fo(r)]
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DERS 2
Konuşma

(H : Henri ; S: Serena)

H : Merhaba, Ben Henri. Sizin adınız nedir?
S : Benim adım Serena. Tanıştığımıza memnun
oldum.
H : Tanıştığımıza ben de memnun oldum. İtalyan
mısınız?
S : Hayır, değilim. Ben İspanyol’um. Siz
nerelisiniz?
H : Fransalıyım (Fransa’danım). Ben Fransız’ım.

Konuşma
H
S
H
S
H
S
H

(H : Henri ; S: Serena)

: Bu benim ailemin fotoğrafı.
: Bu eşiniz mi (karınız mı)?
: Evet, O Claire, benim eşim.
: O çok hoş. Bu kızınız mı?
: Evet, o Marie, benim kızım.
: O da çok hoş. Kaç yaşında?
: Yedi yaşında. Ve bu benim oğlum. O dördünde
(dört yaşında).

Vocabulary Kısa sözlük
daughter ['dotı(r)] : kız, kız
evlât
family ['fæmili:] : aile
France ['fræn(t)s] : Fransa
French [frenç] : Fransız,
Fransızca, Fransa’ya ait
Italian [i'tælyın] : İtalyan,
İtalyanca, İtalya’ya ait
meet [mi:t] : görüşmek,
buluşmak rastlamak,
toplanmak, tanışmak
name [neym] : isim, ad

(Ses kaydı: borayayincilik.com)

pleased [pli:zd] : memnun,
hoşnut, keyifli
pretty [priti] : güzel, hoş,
cici, sevimli, zarif
son [san] : oğul, erkek evlat
Spanish ['spæniş] :
İspanyol; İspanyolca;
İspanya’ya ait
where [weı(r)] : nerede,
nereye, nereden, neresi
wife [wayf] : eş, hanım, karı,
zevce

Lesson 2

GRAMMAR
Greetings

DİLBİLGİSİ
Selamlaşmalar

$ Karşılaşmalarda sık kullanılan bazı genel selamlaşma kalıpları ve sorular aşağıdadır. İnceleyiniz.

Hello !
Hi !
Good morning !
Good day !
Good afternoon !
Have a nice day !
Good evening !
Good night !
Welcome !
How are you?
How is it going?

[helou]
[hay]
[gud mo(r)nin(g)]
[gud dey]
[gud æ:ftı(r)nu:n]
[hæv e nays dey]
[gud i:vnin(g)]
[gud nayt]
[welkım]
[haw a(r) yu:]
[haw iz it go:in(g)]

Merhaba !
Merhaba !
Günaydın !
İyi günler !
İyi günler !
İyi günler !
İyi akşamlar !
İyi geceler !
Hoş geldiniz !
Nasılsınız?
Nasıl gidiyor?

$ Yukarıdaki selamlamaya ilişkin kalıplara ve

sorulara aşağıdaki gibi yanıtlar verebilirsiniz.
Not so bad.
[nót sou bæd] Fena sayılmaz.
I'm very well!
[aym veri wel] Çok iyiyim.
OK, thanks.
[oukey, thæn(g)ks]
İyi, teşekkürler.
I’m not very well. [aym nót veri wel] Pek iyi değilim.
I'm fine, thanks. And you?
[aym fayn, thæn(g)ks. æn(d) yu:]
İyiyim, teşekkürler. Ya siz?

$ Ayrılırken, aşağıdaki sözcükleri kullanabilirsiniz.
Goodbye !
[gudbay] Hoşça kalın / Güle güle !
See you later ! [si: yu: leytı(r)] Sonra görüşürüz !
See you tomorrow ! [si: yu: tımórou]
Yarın görüşürüz !
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Introductions

Tanışmalar

Tanışma sırasında kullanabileceğiniz ya da işitebileceğiniz bazı kalıplar şunlardır:
Hello, I’m Jack Wall.
[he'lou, aym cek wol]
Merhaba, Ben Jack Wall.
What’s your name?
[wóts yo(r) neym]
Adınız nedir?
How do you do?
[haw du yu: du]
Nasılsınız ? / Tanıştığımıza sevindim.
Pleased to meet you.
[pli:zd tu mi:t yu:]
Tanıştığımıza (Sizinle tanıştığıma) sevindim.
Nice to meet you.
[nays tu mi:t yu:]
Tanıştığımıza sevindim. / Sizi tanımak güzel.
Glad to meet you.
[glæd tu mi:t yu:]
Tanıştığımıza sevindim. / Sizi tanımak güzel.

NOT

DEĞİL

Olumlu bir tümceyi, olumsuza çevirmek için not
sözcüğünden yararlanırsınız. Bu sözcük değil, yok
gibi anlamlar verir. Kısa kullanımı n’t şeklindedir.

am not
is not
are not

(kısa yazılışı: isn’t)
(kısa yazılışı: aren’t)

• He isn’t from London. O Londralı değil.
• You’re not a nurse.
Sen bir hemşire değilsin.
• They aren’t teachers. Onlar öğretmen değil.

No, I’m not.

Hayır, değilim.

Sorulara kısa yanıtlar verirken not sözcüğünü
kullanabilirsiniz.
• Are you Italian?
İtalyan mısınız?
• No, I’m not.
Hayır, (İtalyan) değilim.

Lesson 2
• Is it a small dog?
O küçük bir köpek mi?
• No, it’s not. / No, it isn’t.
Hayır, değil.
• Is she a doctor?
O bir doktor mu?
• No, she’s not. / No, she isn’t. Hayır, değil.

too

de / da, bir de, ayrıca

Olumlu tümcelerin sonlarında kullanılan too sözcüğü, de, da, bir de, ayrıca, üstelik gibi anlamlar
verir.
• George is a doctor.
Judy is a doctor too.
George bir doktordur. Judy de bir doktordur.
• Ali is a student.
Aslı is a student too.
Ali bir öğrencidir.
Aslı da bir öğrencidir.
• Pleased to meet you too.
Ben de sizinle tanıştığıma sevindim.

POSSESSIVE ADJECTIVES İYELİK SIFATLARI
İyelik Sıfatları, kendilerinden sonra gelen sözcükleri,
iyelik belirterek niteleyen sözcüklerdir.
My …
Your …
His …
Her…
Its …
Our …
Their …

[may]
[yu(r), yo(r)]
[hiz]
[hö(r)]
[its]
[auı(r)]
[dheı(r)]

• my daughter
• her son

Mr. Martin’s car

Benim …
Senin / Sizin …
Onun …
Onun …
Onun …
Bizim …
Onların …
benim kızım
onun oğlu

Bay Martin’in arabası

İsimlerin sonlarına gelen kesme işaretli bir s harfi
(’s) ile de iyelik belirtilebildiğine dikkat ediniz. Bu
kullanım, çoğunlukla canlı isimlere ait sözcükler için
geçerlidir.
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• Mr. Martin’s car
• George’s shirt

Bay Martin’in arabası
George’un gömleği

A photo of my family

Ailemin bir fotoğrafı

Of, genel olarak ‘-(n)in’ anlamı veren bir öntakıdır
(preposition). (Öntakılar ileride ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.) Çoğunlukla cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır.
• This is a photo of my family.
Bu, ailemin bir fotoğrafı.
Aşağıdaki ’s ve of kullanımlarını inceleyiniz:
• Ali’s book
: Ali’nin kitabı
• the cover of the book
: kitabın kapağı
• Tom’s table
• the leg of the table

:
:

Questions - 2
How old are you?

Tom’un masası
masanın bacağı

Sorular-2
Kaç yaşındasın(ız)?

How old yaş sormak için kullanılır.
• How old is he / she / it?
• How old are you?

O kaç yaşındadır?
Kaç yaşındasınız?

Bu tür sorulara, aşağıdaki gibi yanıtlar verebilirsiniz:
• She is sixteen years old. O, on altı yaşında.
• I am twenty years old.
Ben yirmi yaşındayım.

Where are you from?

Nerelisin(iz)?

From : -den / -dan anlamında kullanılan bir öntakıdır (preposition).
• I'm from İstanbul. İstanbulluyum (İstanbul'danım).
• He’s from Russia. O Rusyalı (Rusya’dan).
• I’m from France. Ben Fransalıyım
(Fransa’danım).

Key to Exercises Alıştırma Yanıtları

Key to Exercises Alıştırma Yanıtları
Exercise - 3
1. a) Mary doesn’t play the guitar. b) Does Mary play the
guitar?
2. a) Betty doesn’t call her grandmother. b) Does Betty call
her grandmother ?
3. a) I don’t like spaghetti. b) Do I like spaghetti?
4. a) Jack and Betty don’t watch TV. b) Do Jack and Betty
watch TV?
5. a) She doesn’t need a pen. b) Does she need a pen?
6. a) You don’t have a car. b) Do you have a car?
7. a) They don’t get up at 8.00. b) Do hey get up at 8.00?
8. a) He doesn’t work in a bank. b) Does he work in a bank?
Exercise - 4
1. The lamp is on the table. 2. She sleeps in her bedroom.
3. We lives at 21, Gordon Street. 4. He lives on a farm. 5.
The store is next to the library.
Exercise - 5
1. I have a book. The book is really interesting. 2. My pen is
on the table.
3. I am a teacher. 4. The teacher at my
school is really nice. 5. What is it? It's an elephant. 6. We
live in -- Germany. 7. I have -- rice and -- chicken for lunch.
8. A chick is a baby chicken.
Exercise - 6
1. a) Does Jane have your pen? b) Has Jane got your pen?
2. a) Do we have a computer? b) Have we got a computer?
3. a) Do they have your address? b) Have they got your
address?
4. a) Do you have a dictionary? b) Have you got a
dictionary?
5. a) Do Tony and Jane have bicycles? b) Have Tony and
Jane got bicycles?
6. a) Do I have her phone number? b) Have I got her phone
number?
Exercise - 7
1. How many oranges are there in the basket? 2. How
many computers have you got? 3. How much wine is there
in the bottle? 4. How many chairs are there in the room? 5.
How much money have you got?
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Exercise - 8
1. There is a television in our living-room. Oturma odamızda
bir televizyon var. 2. There are two beds in our bedroom.
Yatak odamızda iki yatak var. 3. There is a garage in the
garden. Bahçede bir garaj var. 4. There are two dogs in the
garden. Bahçede iki köpek var. 5. Is there a computer in
your office? Ofisinizde bir bilgisayar var mı? 6. Are there
any oranges in the kitchen? Mutfakta hiç portakal var mı? 7.
There aren’t any chairs in our living-room.
Oturma
odamızda hiç sandalye yok. 8. There isn’t any water in
the fridge. Dolapta hiç su yok.
Exercise - 9
1. I want to go to the cinema. 2. They want to sell their car.
3. I don’t want to drive that car. 4. Mary doesn’t want to
telephone (ya da: call) Jane. 5. I want you to pass your
examination. 6. Betty doesn’t want me to buy this car.
7. George wanted Betty not to dance with Alan. 8. They
recommend us to go to the cinema. 9. They don’t allow
Okan to watch television.
Exercise - 10
1. What would you like to buy? 2. Would you like to dance
with me? 3. I’d like you to repair this car.
Exercise - 11
A. 1. I need a pair of shoes. 2. I’d like a pair of scissors. 3.
Do you need a pair of trousers? 4. The scissors are on the
table. 5. Where are the compasses? 6. Which ones do you
want?
B. 1. Bir çift ayakkabıya ihtiyacınız var mı? 2. Bir makas rica
ediyorum. 3. Pergel masanın üstünde. 4. Gardıropta bir
pantolon var. 5. Hangisini demek istiyorsunuz?
Exercise - 12
1. Look! It is raining. Bak(ın)! Yağmur yağıyor. 2. They
are not working this week. Onlar bu hafta çalışmıyorlar.
3. What is she reading? O ne okuyor? 4. What are you
doing tomorrow ? Yarın ne yapıyorsun(uz)?
5. I am
playing tennis tomorrow. Yarın tenis oynuyorum. 6. Be
quiet, please! I am studying. Sessiz olun lütfen! (Ders)
çalışıyorum. 7. Listen! The man is shouting at his wife.
Dinle(yin)! Adam karısına bağırıyor.

English Phrase Book ESSENTIALS

İNGİLİZCE
KONUŞMA KILAVUZU
ENGLISH
PHRASE BOOK
TEMEL KONULAR

ESSENTIALS

Bazı Yararlı Deyişler
Some Useful Statements
• Evet.
Yes.
yes

• Hayır.

No.
no:

• Lütfen.

Please.
pli:z

• Teşekkür ederim.
Thank you.
thænğk yu:

• Hoş geldiniz.

• Burada.
Here it is.
hiı(r) it iz

• Orada.

• Biliyorum.
I know.
ay nou

• Bilmiyorum.

Welcome.
welkım
There it is.
dheı(r) it iz
I don’t know.
ay dont nou
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İngilizce Konuşma Kılavuzu TEMEL KONULAR
• ... vardır.
There is / are ... (*)
dheı(r) iz / a:(r) ...

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

• Öyle sanıyorum.
I think so.
ay thinğk sou

• Acelem var.
I’m in a hurry.

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

• İçeri gelin.

Sorular

aym in e hari
Come in.
kam in

Questions

• Ne?
What?
wót

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

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

• Nerede?
Where?
weı(r)

• Kim?
Who?
hu:

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

• Nasıl?
How?
hau

• Kaç tane?
How many?
hau meni

• Ne kadar?
How much?
hau maç

• Niçin?, Neden?
Why?
way

• Ne zaman?
When?
wen

• Hangi?
Which?
wiç

(*) Tekiller için :
Çoğullar için :

is / isn’t ,
are / aren’t kullanmalısınız.

English Phrase Book ESSENTIALS
• Oraya nasıl gidebilirim?
How can I get there?
hau kæn ay get dheı(r)
• Nerede .... bulabilirim?
Where can I find ....?
weı(r) kæn ay faynd ...
• Nasılsınız?
• Sorun nedir?
How are you?
What’s the matter?
hau a:(r) yu:
wóts dhı mætı(r)
• Ne istiyorsun(uz)?
What would you like? / What do you want?
wót wud yu: layk / wót du yu: want
• Bana yardım edebilir misiniz?
Can you help me?
kæn yu: help mi:
• Bana ....... söyleyebilir misiniz?
Can you tell me ...?
kæn yu: tel mi:

Selâmlaşmalar - Karşılaşmalar
Greetings
• Merhaba.
Hello / Hi.
helou / hay
• İyi günler.
Good day.
gud dey / gud a:ftınu:n
• İyi geceler.
Good night.
gud nayt
• Tebrikler.
Congratulations.
kongræculeyşıns

• Günaydın.
Good morning.
gud mo:nin(g)
• İyi akşamlar.
Good evening.
gud i:vnin(g)
• Hoş geldiniz.
Welcome.
welkım
• Nasılsınız?
How are you?
hau a:(r) yu:
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İngilizce Konuşma Kılavuzu TEMEL KONULAR
• İyi yolculuklar.
Have a good journey.
hæv e gud cö:(r)ni
• İyi, teşekkürler. Ya siz?
Fine, thanks. And you?
fayn, thænğks. en(d) yu:
• Allahaısmarladık / Hoşça kalın / Güle güle.
Goodbye.
gudbay

Dil Sorunları

Language Problems

• İngilizce biliyor musunuz?
Do you speak English?
du yu: spi:k ingliş
• İngilizce bilmiyorum.
I don’t speak English.
ay dont spi:k ingliş
• Anlıyor musunuz?
Do you understand?
du yu: andıstænd
• Anlıyorum.
I understand.
ay andı(r)stænd

• Anlamıyorum.
I don’t understand.
ay dont andı(r)stænd

• Lütfen (daha) yavaş konuşun.
Please speak (more) slowly.
pli:z spi:k mo:(r) slowli
• Tekrar söyler misiniz lütfen?
Would you say that again, please?
wud yu: sey dhæt ıgen pli:z
• İngilizcede buna ne denir?
What do you call this in English?
wót du yu: ko:l dhis in ingliş

English Phrase Book ESSENTIALS

Tanışma

Introductions

• Benim adım .....
My name is ......
may neym iz ....

• Adınız ne(dir)?
What’s your name?
wóts yo:(r) neym

• (Size) ........’(y)i tanıştırabilir miyim?
May I introduce ..... ?
mey ay intrıdyus ....
• Bu benim “kız arkadaşım / erkek arkadaşım”.
This is my “girlfriend / boyfriend”.
dhis iz may “gö:lfrend / boyfrend”
• Tanıştığımıza sevindim (Memnun oldum).
Nice to meet you. / How do you do?
nays tu mi:t yu: / hau du yu: du

Kendiniz ve aileniz hakkında konuşma
Talking about yourself and your family
• Milliyetiniz nedir?
What nationality are you?
wót næşınaliti a:(r) yu:
• Ben ........ (y)ım/im/um/üm.
I’m ......
aym ...
Alman
Amerikalı
Fransız
İngiliz
İspanyol
İtalyan
Kanadalı
Rus
Türk
Yunanlı

German
American
French
English
Spanish
Italian
Canadian
Russian
Turkish
Greek

cö:(r)mın
ımerikın
frenç
ingliş
spæniş
itælyın
kıneydiın
raşın
tö:(r)kiş
gri:k
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SÖZLÜK
Kitapta Geçen Önemli Sözcükleri İçeren
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Vocabulary

A. B. D.
United States
yunaytid steyts
abide
monument
mónyumınt
acayip
weird
wiı(r)d
açık mor
mauve
mouv
açık
light
layt
açıklık
space
speys
ad
name
neym
adaptör
adaptor
ıdæptı(r)
adi posta
surface mail
sö:fis meyl
adres defteri
address book
ıdres buk
Afganistan
Afghanistan
æfgænista:n
Afrika
Africa
æfrikı
ağır
heavy
hevi
ağız
mouth
mauth
ağrı kesici
analgesic
ænılci:zik
Ağustos
August
o:gıst
ahududu
raspberry
ræ:zbıri
aile
family
fæmili
akciğer
lung
lan(g)
aktör
actor
æktı(r)
aktris
actress
æktris
akü
battery
bætıri
akü suyu (damıtık su) distilled water distild wotı(r)
akü
battery
bætıri
alabalık
trout
traut
alet çantası
tool kit
tu:l kit
alışveriş bölgesi shopping area
şópin(g) eıriı
alkol
alcohol
ælkıhól
allık
blusher
blaşı(r)
Alman
German
cö:mın
Almanya
Germany
cö(r)mıni
alo
hello
he'lou
alt katta
downstairs
daunste:ız
altın
gold
gould
altın kaplama
gold-plated
gould-pleytid
altın rengi
gold
gould
altında
below / under
bilou / andı(r)
alyans
wedding ring
wedin(g) rin(g)
ambalajlama
packing
pækin(g)
Amerikalı
American
ımerikın
ametist (mor yakut) amethyst
æmithist
amplifikatör
amplifier
æmplifay(r)
ampul
(light) bulb
(layt) balb
ananas
pineapple
paynæpıl
anıt
memorial
mimo:riıl

Vocabulary

Türkçe - İngilizce Kısa Sözlük 175

anne
mother, mum
madhı(r), 'mam
antifriz
anti-freeze
ænti-fri:z
antika
antique
ænti:k
antikacı dükkânı antique shop
ænti:k şóp
apandisit
appendicitis
ıpendisaytis
apartman dairesi apartment
ı'pa(r)tmınt
araba vapuru
ferry
feri
Aralık
December
disembı(r)
arasında
between
bitwi:n
Arjantin
Argentina
a:(r)cınti:nı
arka(sın)da
behind
bihaynd
arkeolog
archaeologist
a:(r)kiolócist
arkeoloji
archaeology
a:(r)kiólıci
armut
pear
peı(r)
Arnavutluk
Albania
ælbayniı
arz
supply
sıplay
aseton
nail polish remover neyl póliş rimu:vı(r)
asker
soldier
soulcı(r)
aspirin
aspirin
æspirin
astım
asthma
æsmı
Asya
Asia
eyjı
aşağıda
down
daun
aşçı
cook
kuk
ataç
paperclip
peypı(r)klip
atkı
scarf
ska:(r)f
Avrupa
Europe
yuırıp
avukat
lawyer
lo:yı(r)
Avustralya
Australia
ostreyliı
ay
moon
mu:n
ayak parmağı
toe
tou
ayakkabı
shoe
şu:
ayakkabı mağazası shoe shop
şu: şóp
ayna
mirror
mirı(r)
ayrıca
too, also
tu:, olsou
ayva
quince
kwins
Azerbaycan
Azerbaijan
æzı(r)bayca:n
bacak
leg
leg
badem
almond
a:mınd
bademcik
tonsil
tónsıl
bademcik iltihabı tonsillitis
tónsılaytis
bademli kurabiye macaroon
mækıru:n
bagaj
boot (trunk)
bu:t (trank)
bağırsak
bowel
bauıl
baharat
seasoning, spice si:zınin(g), spays
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baharatlı pasta
bahçe
bahçıvan
bahşiş
bakır
bakkal dükkânı
bakkal
bakla
bal
balık satıcısı
balıkçı dükkânı
balıkçı
balta
bamya
banka
banka memuru
barbunya
bardak
bardak
bardak (büyük)
barmen
baş
baş ağrısı
başka
başparmak
battaniye
bayan külotu
bebek maması
bedel, maliyet
beden eğitimi
beden, numara
bej
bektaşi üzümü
bel kemiği
belgesel
belki
benzemek
benzemek
benzin deposu
benzin istasyonu
benzin
berber
beyaz
beyin salatası
beyin

Vocabulary

spiced cake
spaysd keyk
garden
ga:dın
gardener
ga:dını(r)
tip
tip
copper
kópı(r)
grocer’s
grousı(r)s
grocer
grousı(r)
broad bean
bro:d bi:n
honey
hani
fishmonger
fişmanğgı(r)
fishmonger’s
fişmanğgı(r)s
fisherman
fişı(r)mın
axe
æks
okra
oukrı
bank
bænğk
bank official
bænğk ıfişıl
red mullet
red malıt
glass
gla:s
glass
gla:s
tumbler
tamblı(r)
barman
ba:mın
head
hed
headache
hedeyk
different
dif(ı)rınt
thumb
tham
blanket
blænğkit
panty
pænti
baby food
beybi fu:d
cost
kóst
gym
cim
size
sayz
beige
beyj
gooseberry
gu:zbıri
spine
spayn
documentary
dókyı'mentıri
perhaps
pıhæps
look like
luk layk
sound
saund
tank
tæn(g)k
petrol / gas station petrıl / gæs steyşın
petrol
petrıl
barber
ba:bı(r)
white
wayt
brain salad
breyn sælıd
brain
breyn

Vocabulary
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bezelye çorbası pea soup
pi: su:p
bezelye
pea(s)
pi:
bıçak
knife
nayf
bıldırcın
quail
kweyl
biber
pepper
pepı(r)
biberon
feeding bottle
fi:din(g) bótl
biftek
steak, beefsteak steyk, bi:fsteyk
bigudi
curler
kö:lı(r)
bilanço
balance
bælıns
bilek
wrist
rist
bilet gişesi
booking office
buking ófis
bilezik
bracelet
breyslit
bilgisayar mağazası computer store
kımpyutı(r) sto:(r)
bilim adamı
scientist
sayntist
bilmek
know
nou
bina, yapı
building
bildin(g)
bir de, ayrıca
too (also)
tu: (olsou)
bira
beer
biı(r)
birikim
savings
seyvin(g)s
birlikte, hep birden together
tu'gedhır
bit pazarı
flea market
fli: ma:kit
bitişik
next to
nekst tu
bloknot
writing pad
raytin(g) pæd
blucin kumaşı
denim
denim
bluz
blouse
blauz
boğaz
throat
throut
boğaz pastili
cough drop
kóf dróp
Bolivya
Bolivia
bouliviı
bone
bathing cap
beydhin(g) kæp
bonfile, biftek
beefsteak
bi:fsteyk
borsa
stock exchange stók eksçeync
boşluk
space
speys
botanik (bitkibilim) botany
bótıni
botanik bahçesi botanical garden bıtænikıl ga:dın
boya kutusu
paintbox
peynt'bóks
boyun
neck
nek
böbrek
kidney
kidni:
böcek ilacı
insect repellent insekt ripelınt
böcek sokması
insect bites
insekt bayts
böğürtlen
blackberry
blækberi
börek
dumpling
damplin(g)
Brezilya
Brazil
brızil
broş
brooch
brouç
bugün
today
tı'dey

