


2



NLP Kullanma Kılavuzu

3

NLP sistemi ile İngilizce öğrenirken asla aklımızdan çıkarmamızın gereken durum şudur: Bu sistem, Türkiye’de 
yaygın olarak uygulanan İngilizce öğretim yöntemlerinin aksine öğrenciyi gramer kurallarına boğmadan, 
sürekli pratik yaparak İngilizce konuşturmayı hedeflemektedir. Elbette bu hiçbir kuraldan bahsedilmeyeceği 
anlamına gelmiyor. Her modül genel olarak bir gramer konusu üzerine inşa edilmiştir ve sırası geldiğinde 
bir nevi giriş olarak gramer konusu basitçe anlatılır. Ancak bundan sonrasında gramere dair kurallar çok 
gerekmedikçe anlatılmaz ve tamamen pratik yapılarak basit cümlelerden kompleks cümlelere doğru ilerlenir. 
Amacımız İngilizceyi pratiğe dökmek olacağı için NEDEN sorusunu aklınızdan çıkarmak ve daha çok NASIL 
YAPARIM’ı düşünmek sizin için en iyisi olacaktır. Çünkü amacımız cümle düzeni ve gramere dair bir şeylerin 
neden başka türlü olmadığını öğrenmek değil, konuşmaktır. 

NEDEN sorusu İngilizce öğrenmenin değil İngiliz dilinin yapısı ve tarihini öğrenenlerin olabilir ancak. Bunu 
Türkçe konuşurken kullandığımız cümlelere bakarak da anlayabiliriz. ‘’Her gün spora gidiyorum.’’ cümlesinde 
kastettiğimiz şey ‘hep’ gitmemiz olmasına rağmen NEDEN tam şu anda yapıyormuş gibi ‘gidiyorum’ deriz? 
Bunu çoğumuz bilmeyiz; ama çoğumuz, biri bu cümleyi kurduğunda neyi kastettiğini iyi biliriz. Ve Türkçe 
öğrenen yabancı birinin de neden böyle dediğimizi bilmemesi ona bir şey kaybettirmeyecektir. Bir başka 
şekilde örneklendirmek gerekirse: Taş’a neden ‘taş’ dediğimizi yine çoğumuz bilmeyiz. Bilmek de gerekmiyor. 
Önemli olan içinde taş olan bir olayı anlatmak istediğimizde o nesne için ‘taş’ kelimesini kullanmamızdır. 
Burada da neden sorusu ancak bir etimoloğun sorusu olabilir. Elbette hiç neden sorusu sorulmayacak 
değil. Bazı şeylerin nedenini bilmek önemlidir. Örneğin: ‘’‘Kolay’ derken ‘It is easy’ yerine neden ‘Is it easy’ 
diyemeyiz?’’. Çünkü bu doğrudan amacımızla (doğru, kolay, anlaşılır şekilde İngilizce konuşmak) ilgilidir. 
Böyle bir soru için de ‘’Is it easy’’ dediğimizde ‘’Kolay’’ değil ‘’Kolay mı?’’ demiş oluruz cevabı verilebilir. Bunun 
ötesinde; yani kendimizi doğru ifade etmemizi sağlayacak bir anlama isteği dışında bir NEDEN sorusu hiçbir 
işimize yaramayacaktır. 

Son olarak bu sistemde öğrenme yönteminin devamlı olarak pratik yapmak ve konuşmak, bize verilen cümle 
veya cümleleri İngilizce söylemek olduğunu unutmayın. İngilizce konuşma konusunda sıkıntı çektiğini 
söyleyen her öğrencime aynı şeyi söylerim: İngilizce konuşmak bisiklet sürmek gibidir. Yüz saatlik bisiklet 
dersi alsanız ve öğretmen size bisikletin nasıl kullanılacağını, gidonun, selenin, tekerin ne işe yaradığını, 
pedala nasıl basacağınızı ve nasıl dengenizi sağlayacağınızı anlatsa bile bir kez bile bisiklete binmediyseniz, 
yüz saatlik dersin sonunda ilk bisiklete bindiğiniz an düşersiniz. Eğer öğrendiklerinizi hatırlamaya ve 
uygulamaya çalışırsanız birkaç kez daha düşseniz bile bir süre sonra dengenizi sağladığınızı ve rahatça 
bisiklet sürdüğünüzü görürsünüz. Aslında bu durum okulda ya da YDS gibi sınavlarda kâğıt üzerinde çok iyi 
puanlar almasına rağmen konuşamayanlar için de geçerlidir. Ehliyet alırken direksiyon sınavları olmasaydı ve 
sadece yazılı sınavla ehliyet verilseydi ehliyet sahibi olmak araba kullanmayı biliyor olmak anlamına gelmezdi. 
Şu halde bile ehliyet sahibi olmak iyi araba kullanabilmek anlamına gelmiyor. Yıllar önce ehliyet almış ama 
o günden beri bir kez bile araba kullanmamış birisine arabayı verdiğinizde onu çarpmayacağından emin 
olamazsınız. Demek ki bir şeyi bilmek ve yapmak ayrı şeyler. İngilizce bilmek ve İngilizce konuşmak da tam 
olarak bu şekildedir. Konuşmak istiyorsanız basitten başlayarak pratik yapın ve zora ulaşın. Emeklemeden 
koşamayız. O yüzden basit cümle ve yapıları küçümsemeyin. Zor olan basiti yapmaktır. 

Öyleyse, artık bu sistemle nasıl çalışacağımıza ve neler yapacağımıza geçebiliriz. Daha önce dediğimiz gibi 
her modül bir gramer konusu üzerine inşa edilmiştir. İlerleyen bölümlerde birinci modül üzerinden biraz 
ayrıntı vererek anlatmaya çalışacağım yöntem genel hatları itibariyle şöyle özetlenebilir: 

Yeni bir modüle geçildiğinde ilk yapacağımız şey basitçe o gramer konusunun üzerinden geçmek ve yapısı 
veya kullanımını hatırlamak olacak. Bu gramer kısmı sadece temel ve asıl ihtiyaç duyulan kısımdır ve ötesine 
geçmemelidir. Ayrıntılı gramer sadece sınav için hazırlanan öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bir konudur. 
Belirlenen konuda cümlenin nasıl kurulacağı gösterildikten ve örneklendirildikten sonra dörtlü şema 
üzerinde pratik yapmaya başlayabiliriz. Defterinizde sayfanın sol tarafına, sayfanın üçte ikisini kaplayacak 
şekilde aşağıdaki şemayı çiziniz. Bu şema içinde olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru kalıpları içinde 
örnekler kuracak ve pratik yapacağız. Sayfanızın sağ tarafında kalan küçük boşluğu ise öğrendiğiniz yeni 
kelimeler ve anlamları için kullanın. Şemayı çizerken cümlelerin gittikçe uzun ve kompleks hale geleceği 
aklınızın bir köşesinde bulunsun.
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Bundan sonra ders sırasında yapmamız gereken ilk şey bu tabloya uygun şekilde sırasıyla örnek cümlelerimizi 
oluşturmak olacaktır. Bu kısmı ilk modülümüz olan Verb TO BE konusu üzerinden giderek açıklamak gerekirse: 
İngilizcede ‘’Kolay.’’ nasıl deriz? – ‘’It is easy1.’’ Olumlu cümle bölümümüze bunu aynen yazalım. Peki, ‘’Kolay 
değil.’’ nasıl deriz? – ‘’It isn’t easy.’’ Bu cümle de olumsuz bölümüne gidecek. Öyleyse, ‘’Kolay mı?’’ diyelim. – 
‘’Is it easy?’’Aynı şekilde bu cümle soru kısmına gidecektir ve son olarak, ‘’Kolay değil mi?’’ diyelim. – ‘’Isn’t it 
easy?’’ Son cümlemiz de olumsuz soru kısmına gelecektir. ‘’Easy’’ kelimemizi ‘’Kelimeler’’ başlığının altına not 
alabiliriz.  
Ardından cümle yapımız giderek gelişmeye başlayacak: İngilizcede ‘’benim için’’ nasıl söyleniyordu dersek? – 
For me. Az önce sadece ‘’Kolay’’ demiştik. Şimdi de ‘’Benim için kolay.’’ diyelim. – ‘’It is easy for me.’’ Aynı şekilde 
olumsuz, soru ve olumsuz soru kalıplarına uygun devam edelim. Soru bölümünde ‘’Benim için’’ yerine ‘’Senin 
için’’ diye sorabiliriz.

Üçüncü aşamada biraz daha geliştirelim cümlemizi. İngilizcede nasıl ‘’konuşmak’’ diyorduk? – To speak2. 
Öyleyse ‘’Benim için konuşmak kolay.’’ diyelim – ‘’It is easy for me to speak.’’ Şimdi de bunu olumsuz, soru 
ve olumsuz soru şeklinde örneklendirmeye devam edelim. Yine soru örneklerinde ‘’senin için’’ kalıbını 
kullanabiliriz.

(+)
Kelimeler

(+?)

(-)

(-?)

(+)
Kelimeler

easy: kolay

(+?)

(-)

(-?)

1 - It is easy.
 
2 – It is easy for me.

1 - Is it easy? 

2 – Is it easy for you?

1 - Isn’t it easy?
 
2 – Isn’t it easy for you?

1 - It isn’t easy. 

2 – It isn’t easy for me.

1 ‘’Kolay’’ diye sorulduğunuzda aklınıza ilk gelen sadece ‘’easy’’ demek olabilir. Ancak burada cümleler kurduğumuz için cümle olarak 
düşünün. Türkçede gizli özne kullanımı yaygındır. ‘’Kolay.’’ derken ‘’O (şey) kolay’’ı kastederiz. İngilizcede zaten bilinen bir şeyden ya da 
soyut bir şeyden bahsederken ‘it’ özne olarak sıkça kullanılır.
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2 Bu soruya cevap olarak ilk aklınıza gelen ‘’speak’’ olmuş olabilir. İngilizcede bir fiile –mek/mak anlamını vermek için önüne ‘’to’’ ekleriz. 
To’nun ileride başka kullanım ve anlamları olduğunu göreceğiz fakat burada ‘’–mek/mak’’ ve ‘’-mek/mak için’’ anlamını verdiği şekliyle 
kullanacağız.

‘’Benim için konuşmak kolay’’ dedik; ama ne konuşmak kolay? Tabii ki artık ‘’Benim için İngilizce konuşmak 
kolay.’’; yani ‘’It is easy for me to speak English.’’ diyebiliriz. Aynı yapılarla sırasıyla bu da şemamıza yerleşecektir 
öyleyse.

Buraya kadar her şey çok iyi ilerlediğine göre sizin için İngilizceyi ‘’böyle’’ konuşmak kolay olmalı. Peki, 
İngilizcede nasıl ‘’böyle’’ diyeceğiz? Böyle demek başka bir şekilde ‘’bunun gibi’’ demektir. İngilizcede 
‘gibi’ anlamını veren ‘like’ kelimesi ve ‘bu’ anlamını veren ‘this’ ile ‘böyle diyebiliriz; yani ‘’like this’’ ile bunu 
yapabiliriz. O zaman ‘’Benim için böyle İngilizce konuşmak kolay.’’ diyelim. – ‘’It is easy for me to speak English 
like this.’’ Bu cümleyi de farklı biçimlerde kurarak tablomuza yerleştirebiliriz:

(+)

(+?)

(-)

(-?)

 1 - It is easy. 

2 – It is easy for me. 

3 – It is easy for me to speak.

1 - Is it easy? 

2 – Is it easy for you?  

3 – Is it easy for you to speak?

     1 - It isn’t easy. 

     2 – It isn’t easy for me.

3 - It isn’t easy for me to speak.

     1 - Isn’t it easy? 

     2 – Isn’t it easy for you? 

    3 – Isn’t it easy for you to speak?

(+)

(+?)

(-)

(-?)

1 - It is easy. 

2 – It is easy for me.  

3 – It is easy for me to speak.  

4 - It is easy for me to speak English.

1 - Is it easy? 

2 – Is it easy for you?  

3 – Is it easy for you to speak?  

4 – Is it easy for you to speak English?

     1 - It isn’t easy. 

     2 – It isn’t easy for me. 

     3 – It isn’t easy for me to speak. 

     4 - It isn’t easy for me to speak English.

     1 - Isn’t it easy? 

     2 – Isn’t it easy for you? 

     3 – Isn’t it easy for you to speak? 

     4 – Isn’t it easy for you to speak English?

NLP Kullanma Kılavuzu
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Nihayet BE fiiliyle kompleks bir cümle kurmayı başarmış durumdayız. Fakat bilgisayar üzerinden slaytları 
yapmaya geçmek için acele etmeyin. Konuyu iyice pekiştirmek adına bundan sonra yapmamız gereken şey 
farklı kelimelerle benzer cümleler kurarak alıştırma yapmak olacak. Değiştireceğimiz tek kalıp, kelime ya da 
kelime grubu ise tabloda renkli şekilde belirtilmiş kısımlar olacaktır. Örneğin, ‘kolay’ kelimesi ile cümlelerimizi 
kurduk ama bazı şeyler bizim için zor olabilir. Öyleyse ‘zor’ kelimesiyle de aynı şekilde cümleler kurabiliriz:

Daha sonra bizim için yapması zor olan bir şey düşünelim ve cümlemize onu ekleyerek devam edelim. 
Eğer cümlelerimizi kurarken herhangi bir yerde sıkıntı çekiyorsanız cümlenin en basit haline dönüp dörtlü 
yapıyı tekrar edin. Sonrasında dörtlü yapıyı yeni kalıbı ya da kelimeyi ekleyerek yeniden yapın. Konu 
tamamlandığında size gelen Türkçe bir cümleyi İngilizce söylemek bir refleks gibi gelişmiş olmalıdır. Yani 
artık bir şey söylemeniz gerektiğinde ‘’Hangi yapıyı kullanacaktım? Nasıl diyecektim?’’ gibi düşünerek zaman 
kaybetmemiş olacaksınız. Buraya kadar geldiğinizde Power Point slaytlarına geçebilir ve yeni kelimeler 
ve cümlelerle egzersizlere devam edebilirsiniz. Modül sonuna geldiğinizde öğrendiklerinizi ve yapıyı 
pekiştirmek için yine dörtlü yapı içerisinde cümleler kuracaksınız ve modülü tamamlamış olacaksınız. 

Yapıların, kalıpların ve kelimelerin daha akılda kalıcı olması için örnek cümleler kurarken bunların gerçek 
hayattan cümleler olmasına özen gösterin. Eğer tecrübeleriniz ve yaşantınızla bağlantı kurarsanız hatırlamak 
ve cümle kurmak çok kolay hale gelecektir. Bunun yanında mutlaka kendinizle ilgili anekdot ve hikayeler 
üzerinden gidin ve o şekilde pratik yapın. Örneğin mesleğiniz avukatlık olabilir. Öyleyse ilk cümleniz ‘’I am 
a lawyer.’’ olacaktır. Avukatlar hukuk işindedir. O zaman ‘’Bizim işimiz hukuk.’’ diyebilirsiniz: Our business 
is law. Peki, avukatlar ne yapar? Yani işiniz ne yapmaktır? Savunmak. Öyleyse sıradaki cümlemiz ‘’İşimiz 
savunmaktır.’’ olabilir: Our business is to defend. Buraya kadar her şey güzel gidiyor. Ama bir soru daha 
olacaktır: İşiniz neyi ya da kimi savunmaktır? Avukatlar müvekkillerini savunurlar. İngilizcede müvekkil ne 

(+)

(+?)

(-)

(-?)

1 - It is easy. 

2 – It is easy for me.  

3 – It is easy for me to speak.  

4 - It is easy for me to speak English.  

5 - It is easy for me to speak English 
like this. 

1 - Is it easy? 

2 – Is it easy for you?  

3 – Is it easy for you to speak?  

4 – Is it easy for you to speak English.  

5 – Is it easy for you to speak English 
like this?

     1 - It isn’t easy. 

     2 – It isn’t easy for me. 

     3 – It isn’t easy for me to speak. 

     4 - It isn’t easy for me to speak English. 

     5 - It isn’t easy for me to speak English l
like this.

     1 - Isn’t it easy? 

     2 – Isn’t it easy for you? 

     3 – Isn’t it easy for you to speak? 

     4 – Isn’t it easy for you to speak English? 

 5 – Isn’t it easy for you to speak English 
like this?

It is difficult. -  It isn’t difficult.    -     Is it difficult?  -   Isn’t it difficult? 

It is difficult for me. - It isn’t difficult for me. - Is it difficult for you? - Isn’t it difficult for you?
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demek? ‘’Client.’’ O zaman ‘’İşimiz müvekkilleri savunmak’’ diyebiliriz: Our business is to defend clients. Şimdi 
ilk cümle ile son cümleyi birlikte kuralım: Ben avukatım. İşimiz müvekkilleri savunmak. – I’m a lawyer. Our 
business is to defend clients. Mahkeme, dava, duruşma gibi işler herkes için zor ve streslidir. Öyleyse bunu 
da basitten zora doğru yavaş yavaş kuralım:

Elbette buraya kadar gelmişken ‘ve’, ‘ama’ ve ‘çünkü’ gibi önemli bağlaçları da hatırlamakta fayda var. Öyleyse 
ilk kurduğumuz cümlelerle son cümlemizi birleştirelim: 

Ben avukatım. İşimiz müvekkilleri savunmak. Ama mahkemede müvekkilleri savunmak zor ve streslidir. – I 
am a lawyer. Our business is to defend clients. But it is difficult and stressful to defend clients in the court. 
Bu şekilde günlük hayatta kullanabileceğiniz durumları düşünerek basitten zora doğru devamlı olarak pratik 
edin ve sonunda bu kalıpları çok rahat kullanabildiğinizi göreceksiniz. Pratik yaparken ufak tefek hataları 
önemsemeyin. Örneğin, ‘an’ yerine konuşurken ‘a’ kullanmak, ‘the’yı unutmak gibi ufak hatalar konuşma 
esnasında gayet doğaldır. Biz nasıl Türkçe konuşurken bazı kelime ya da sesleri yutuyorsak, farkında 
olmadan ufak tefek hatalar yapıyorsak yabancılar da elbette anadillerinde bunları yapıyorlar. Konuşma 
esnasında anlamı büyük ölçüde değiştirecek bir hata olmadığı sürece bu meselelere takılmadan rahatça 
ilerleyebilirsiniz.

NLP Kullanma Kılavuzu

Zor.
It is difficult. 

Zor ve stressli.
It is difficult and stressful. 

Savunmak zor ve stresli.
It is difficult and stressful to defend. 

Müvekkilleri savunmak zor ve streslidir.
It is difficult and stressful to defend clients.

Mahkemede müvekkilleri savunmak zor ve streslidir.
It is difficult and stressful to defend clients in the court. 

●

●

●

●

●
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Page 17 / Sayfa 17

Page 18 / Sayfa 18

(-)

Arapça bir dildir. 
Arabic is a language.

Arapça bir dil değildir.
Arabic isn’t a language.

Arapça bir dil midir?
Is Arabic a language?

Arapça bir dil değil midir?
Isn’t Arabic a language?

Mantıklı. 
It is logical.

Mantıklı değil. 
It isn’t logical.

Mantıklı mı? 
Is it logical?

Mantıklı değil mi? 
Isn’t it logical?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-)

Ulus yakın. 
Ulus is close.

Ulus uzak değil.  
Ulus isn’t far.

Ulus yakın mı? 
Is Ulus close?

Ulus yakın değil mi? 
Isn’t Ulus close?

Kalabalık. 
It is crowded.

Sakin değil. 
It isn’t quiet.

Istanbul kalabalık mı? 
Is Istanbul crowded?

Istanbul kalabalık değil mi? 
Isn’t Istanbul crowded?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-)

İngilizce önemlidir. 
English is important.

İngilizce önemli değildir. 
English isn’t important.

İngilizce önemli midir?
Is English important?

İngilizce önemli değil midir? 
Isn’t English important?

İyi bir sporcu. 
He is a good sportsman.

Kötü bir sporcu değil.
He isn’t a bad sportsman.

İyi bir sporcu mu? 
Is he a good sportsman?

İyi bir sporcu değil mi? 
Isn’t he a good sportsman?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-)

Türkiye iyi bir ülke. 
Turkey is a good country.

Türkiye kötü bir ülke değil. 
Turkey isn’t a bad country.

Türkiye iyi bir ülke mi? 
Is Turkey a good country?

Türkiye iyi bir ülke değil mi? 
Isn’t Turkey a good country?

Harita gerekli. 
The map is necessary.

Harita gerekli değil.
The map isn’t necessary.

Harita gerekli mi? 
Is the map necessary?

Harita gerekli değil mi? 
Isn’t the map necessary?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)
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Page 19 / Sayfa 19

Page 20 / Sayfa 20

(-)

Benim için pahalı.  
It is expensive for me.

Benim için ucuz değil. 
It isn’t cheap for me.

Senin için pahalı mı? 
Is it expensive for you?

Senin için pahalı değil mi? 
Isn’t it expensive for you?

Göcek benim için sakin. 
Göcek is quiet for me.

İstanbul benim için sakin değil. 
Istanbul isn’t quiet for me.

Göcek senin için sakin mi? 
Is Göcek quiet for you?

Göcek senin için sakin değil mi? 
Isn’t Göcek quiet for you?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-)

Ev bizim için küçük. 
The house is small for us.

Ev bizim için büyük değil. 
The house isn’t big for us.

Ev sizin için küçük mü?
Is the house small for you?

Ev sizin için küçük değil mi?
Isn’t the house small for you?

Araba bizim için ucuz. 
The car is cheap for us.

Araba bizim için pahalı değil. 
The car isn’t expensive for us.

Araba sizin için ucuz mu? 
Is the car cheap for you?

Araba sizin için ucuz değil mi? 
Isn’t the car cheap for you?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-)

Benim almam için pahalı. 
It is expensive for me to buy.

Benim almam için ucuz değil. 
It isn’t cheap for me to buy.

Senin alman için pahalı mı? 
Is it expensive for you to buy?

Senin alman için pahalı değil mi?
Isn’t it expensive for you to buy?

Göcek benim yaşamam için sakin. 
Göcek is quiet for me to live.

Göcek yaşamam için kalabalık değil. 
Göcek isn’t crowded for me to live.

Göcek senin yaşaman için sakin mi? 
Is Göcek quiet for you to live?

Göcek senin yaşaman için sakin değil mi?  
Isn’t Göcek quiet for you to live?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-)

Hava dışarı çıkmak için güzel. 
The weather is nice to go out.

Hava dışarı çıkman için kötü değil. 
The weather isn’t bad to go out.

Hava dışarı çıkmak için güzel mi? 
Is the weather nice to go out?

Hava dışarı çıkmak için güzel değil mi?  
Isn’t the weather nice to go out?

Haritaya bakmak mantıklı. 
It is logical to look at the map.

Haritaya bakmak mantıklı değil. 
It isn’t logical to look at the map.

Haritaya bakmak mantıklı mı?
Is it logical to look at the map?

Haritaya bakmak mantıklı değil mi?
Isn’t it logical to look at the map?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)
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Page 24 / Sayfa 24

Page 25/ Sayfa 25

6+8=14 (Six plus eight is fourteen)

14+2=16 (Fourteen plus two is sixteen)

16+5=21 (Sixteen plus five is twenty-one)

21+8=29 (Twenty-one plus eight is twenty-
nine)

29+11=40 (Twenty-nine plus eleven is forty)

40+14=54 (Forty plus fourteen is fifty-four)

54+21=75 (Fifty-four plus twenty-one is 
seventy-five)
75+25=100 (Seventy-five plus twenty-five is 
a hundred)

122-22=100 (A hundred and twenty-two 
minus twenty-two is a hundred)

10-4=6 (Ten minus four is six)

24-6=18 (Twenty-four minus six is eighteen)

50-18=32 (Fifty minus eighteen is thirty-two)

77-17=60 (Seventy-seven minus seventeen 
is sixty)
92-19=73 (Ninety-two minus nineteen is 
seventy-three)
100-11=89 (A hundred minus eleven is 
eighty-nine)
111-12=99 (A hundred and eleven minus 
twelve is ninety-nine)

Bölge haritada yaklaşık 50km.
The area is about 50km on the map.

Bölge haritada yaklaşık 40km değil.
The area isn’t about 40km on the map.

Bölge haritada yaklaşık 50km mi?
Is the area about 50km on the map? 

Bölge haritada yaklaşık 50km değil mi?
Isn’t the area about 50km on the map?

●

●

●

●

(-?)

İşimiz, profesyoneller için İngilizce öğretmektir. 
Our business is to teach English for professionals.

İşimiz profesyoneller için İngilizce öğretmek değil. 
Our business is not to teach English for professionals.

İşiniz profesyoneller için İngilizce öğretmek mi? 
Is your business to teach English for professionals?

İşiniz profesyoneller için İngilizce öğretmek değil mi? 
Isn’t your business to teach English for professionals?

(+)

(-)

(+?)
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(-)

Doğum bir mucizedir. 
Birth is a miracle.

Doğum bir mucize değil. 
Birth isn’t a miracle.

Doğum bir mucize mi? 
Is birth a miracle?

Doğum bir mucize değil mi? 
Isn’t birth a miracle?

Bir bebeğe dokunmak mucizedir. 
It is a miracle to touch a baby.

Bir bebeğe dokunmak mucize değil. 
It isn’t a miracle to touch a baby.

Bir bebeğe dokunmak mucize mi? 
Is it a miracle to touch a baby?

Bir bebeğe dokunmak mucize değil mi? 
Isn’t it a miracle to touch a baby?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

Ülkemizdir.
Our country is.

Ülkemiz büyüktür. 
Our country is large.

Ülkemiz yaşamak için büyüktür. 
Our country is large to live.

Ülkemiz barış içinde yaşamak için büyük ve güzeldir. 
Our country is large and beautiful to live in peace.

●

●

●

●

(-?)

Memleketimiz geniştir. 
Our country is large.

Memleketimiz küçük değil. 
Our country is not small.

Memleketimiz geniş mi? 
Is our country large?

Memleketimiz geniş değil mi? 
Isn’t our country large?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Onlar yeni evli bir çift. 
They are a newly married couple.

Onlar yeni evli bir çift değil. 
They aren’t a newly married couple.

Onlar yeni evli bir çift mi? 
Are they a newly married couple?

Onlar yeni evli bir çift değil mi? 
Aren’t they a newly married couple?

(+)

(-)

(+?)
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Önemli. 
It is important.

Mühendisler için önemli. 
It is important for the engineers.

Mühendisler için çalıştırmak önemli. 
It is important for the engineers to start.

Mühendisler için motoru bugün çalıştırmak önemli. 
It is important for the engineers to start the engine today.

●

●

●

●

Zevkli / Keyifli. 
It is enjoyable.

İş adamları için çok keyifli. 
It is very enjoyable for businessmen.

İş adamları için golf oynamak çok keyifli.
It is very enjoyable for businessmen to play golf.

İş adamları için ormanda arkadaşlarıyla golf oynamak çok keyifli. 
It is very enjoyable for businessmen to play golf with their friends in the woods.

●

●

●

●

(-?)

Mühendisler işteler. 
The engineers are at work.

Mühendisler işte değil. 
The engineers aren’t at work.

Mühendisler işte mi? 
Are the engineers at work?

Mühendisler işte değil mi? 
Aren’t the engineers at work?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Woods için ormanda golf oynamak keyifli.
It is enjoyable for Woods to play golf in the woods.

Woods için ormanda golf oynamak keyifli değil. 
It isn’t enjoyable for Woods to play golf in the woods.

Woods için ormanda golf oynamak keyifli mi?
Is it enjoyable for Woods to play golf in the woods.

Woods için ormanda golf oynamak keyifli değil mi? 
Isn’t it enjoyable for Woods to play golf in the woods?

(+)

(-)

(+?)
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Page 31/ Sayfa 31

Page 32/ Sayfa 32

(-)

Bu çift şu an boşanmış durumda. 
This couple is divorced now.

Bu çift şu anda evli değil. 
This couple is not married now.

Bu çift şu anda boşanmış durumda mı?
Is this couple divorced now?

Bu çift şu an boşanmış durumda değilmi? 
Isn’t this couple divorced now?

Bağırmak kötüdür.
It is bad to shout.

Bağırmak iyi değildir. 
It isn’t good to shout.

Bağırmak kötü müdür? 
Is it bad to shout?

Bağırmak kötü değil mi?
Isn’t it bad to shout?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-?)

Bekar kız evlenmek için çok genç. 
The single girl is too young to marry.

Bekar kız evlenmek için hazır değil. 
The single girl is not ready to marry.

Bekar kız evlenmek için çok mu genç? 
Is the single girl too young to marry?

Bekar kız evlnemk için çok genç değil mi?
Isn’t the single girl too young to marry?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Kadın garson çok yardımsever. 
The waitress is very helpful.

Kadın garson çok yardımsever değil. 
The waitress isn’t very helpful.

Kadın garson çok yardımsever mi? 
Is the waitress very helpful?

Kadın garson çok yardımsever değil mi? 
Isn’t the waitress very helpful?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Başarılı bir şube müdürü. 
She is a successful branch manager.

Başarılı bir şube müdür değil. 
She isn’t a successul branch manager.

Başarılı bir şube müdürü mü? 
Is she a successful branch manager?

Başarılı bir şube müdürü değil mi? 
Isn’t she a successful branch manager?

(+)

(-)

(+?)
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Part 1.1 / To be (am / is are)

1. Kolay. 
It is easy.

• Kolay değil
• It isn’t easy.
• Kolay mı? 
• Is it easy?
• Kolay değil mi? 
• Isn’t it easy?
• Senin için kolay mı?
• Is it easy for you?
• Senin için çizmek kolay mı?
• Is it easy for you to draw?
• Benim için çizmek kolay değil ama ressam için çizmek kolay.
• It isn’t easy for me to draw but it is easy for an artist to draw.

2. Önemli. 
It is important.

• Önemli değil. 
• It isn’t important.
• Önemli mi? 
• Is it important?
• Önemli değil mi? 
• Isn’t it important?
• Zarfın üzerine adresi eklemeniz önemli değil mi? 
• Isn’t it important to add the address on the envelope?

3. Gerekli. (necessary) 
It is necessary.

• Bakmak gerekli. 
• It is necessary to look.
• Haritaya bakmak gerekli.  
• It is necessary to look at the map.
• Adresi bulmak için haritaya bakmak oldukça gerekli. 
• It is very necessary to look at the map to find the address.

4. Mucizedir. 
It is a miracle.

• Mucize değil. 
• It isn’t a miracle.
• Mucize mi? 
• Is it a miracle?
• Mucize değil mi? 
• Isn’t it a miracle?
• Bir bebeğe dokunmak mucize değil mi?
• Isn’t it a miracle to touch a baby?

5. Bir doğumgünü. 
It is a birthday.
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• Bu bir süpriz doğum günü partisi.
• This is a surprise birthday party.
• Bu senin için bir sürpriz doğum günü partisi. 
• This is a surprise birthday party for you.
• Bu senin katılman için bir sürpriz doğum günü partisi. 
• This is a surprise birthday party for you to join.

6. Türkiye bir ülke. 
Turkey is a country.

• Türkiye güzel bir ülke. 
• Turkey is a nice country.
• Türkiye bizim için güzel bir ülke. 
• Turkey is a nice country for us.
• Türkiye bizim yaşamamız için güzel bir ülke. 
• Turkey is a nice country for us to live.
•  Türkiye bizim barış içinde yaşamamız için güzel bir ülke. 
• Turkey is a nice country for us to live in peace.

7. Kötü. 
It is bad.

• Bağırmak kötü.  
• It is bad to shout.
• Birisine bağırmak kötü. 
• It is bad to shout at someone.
• İnsanların önünde birisine bağırmak çok kötü.  
• It is very bad to shout at someone in front of the people.

8. Zor. 
It is difficult.

• Olmak zor. 
• It is difficult to be.
• Bir mühendis olmak zor. 
• It is difficult to be an engineer.
• Ülkemizde bir mühendis olmak oldukça zor. 
• It is very difficult to be an engineer in our country.

9. Eğlenceli. (enjoyable) 
It is enjoyable.

• Yürümek eğlenceli. 
• It is enjoyable to walk.
• Ormanda yürümek eğlenceli. 
• It is enjoyable to walk in the woods.
• Haftasonu ormanda arkadaşlarla yürümek oldukça eğlenceli. 
• It is quite enjoyable to walk in the woods with friends at the weekend.

10. O (Kadın) bir müdür. 
She is a manager.

• Başarılı bir müdür. 
• She is a successful manager.



C evap Anahtarı /  Answer Key

18 19

• O işlerin üstesinden gelmek için başarılı bir şube müdürü. 
• She is a successful branch manager to manage
• O, bu büyük ofiste işlerin üstesinden gelmek için başarılı bir şube müdürü. 
• She is a successful branch manager to manage in this big office.

11. (O bir) Garson. 
She is a waitress/waiter.

• O, bir kadın garson. 
• She is a waitress.
• O, restoranda yardımsever bir kadın garson.  
• She is a helpful waitress in the restaurant.
• O, restoranda işleri çevirmek için yardımsever ve başarılı bir kadın garson.
• She is a helpful and successful waitress to manage in the restaurant.

page 41/ Sayfa 41

(-)

Akşam yemeği için her şeyim var.  
I have got everything for dinner.

Akşam yemeği için hiçbir şeyim yok. 
I haven’t got anything for dinner.

Akşam yemeği için her şeyin var mı?
Have you got everything for dinner?

Akşam yemeği için her şeyin yok mu?  
Haven’t you got everything for dinner?

Yemek yapmak için her şeyim var.
I have got everything to cook.

Yemek yapmak için hiçbir şeyim yok. 
I haven’t got anything to cook.

Yemek yapmak için her şeyin var mı? 
Have you got everything to cook?

Yemek yapmak için her şeyin yok mu? 
Haven’t you got everything to cook?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-?)

Öğle yemeğine çıkmak için zamanım var. 
I have got time to go for lunch.

Öğle yemeğine çıkmak için zamanım yok. 
I haven’t got time to go for lunch.

Öğle yemeğine çıkmak için zamanın var mı? 
Have you got time to go for lunch?

Öğle yemeğine çıkmak için zamanın yok mu? 
Haven’t you got time to go for lunch?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Kahvaltıda yemek için mısır gevreğim var. 
I have got cereal to eat at breakfast.

Kahvaltıda yemek için mısır gevreğim yok. 
I haven’t got cereal to eat at breakfast.

Kahvaltıda yemek için mısır gevreğin var mı? 
Have you got cereal to eat at breakfast?

Kahvaltıda yemek için mısır gevreğin yok mu? 
Haven’t you got cereal to eat at breakfast?

(+)

(-)

(+?)
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Page 44 / Sayfa 44

(-?)

Hayatı yaşamak için iki yolumuz vardır. 
We have got two ways to live our life.

Hayatı yaşamak için tek (bir) yolumuz yoktur. 
We haven’t got one way to live our life.

Hayatı  yaşamak için iki yolumuz mu var? 
Have we got two ways to live our life?

Hayatı  yaşamak için iki yolumuz yok mu?
Haven’t we  got two ways to live our life?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Bu sorunu çözmek için harika bir yöntemim var. 
I have got a wonderful way to solve this problem.

Bu sorunu çözmek için sıradan bir yöntemim yok. 
I haven’t got an ordinary way to solve this problem.

Bu sorunu çözmek için harika bir yöntemin var mı? 
Have you got a wonderful way to solve this problem?

Bu sorunu çözmek için harika bir yöntemin yok mu? 
Haven’t you got a wonderful way to solve this problem?

(+)

(-)

(+?)

(-)

Dolabında pantolonları var. 
He has got pants in his wardrobe.

Dolabında pantolonları yok. 
He hasn’t got pants in his wardrobe.

Dolabında pantolonları var mı? 
Has he got pants in his wardrobe?

Dolabında pantolonları yok mu? 
Hasn’t he got pants in his wardrobe?

Kitabın renkli bir kapağı var. 
The book has got a colorful cover.

Kitabın renkli bir kapağı yok. 
The book hasn’t got a colorful cover.

Kitabın renkli bir kapağı var mı? 
Has the book got a colorful cover?

Kitabın renkli bir kapağı yok mu? 
Hasn’t the book got a colorful cover?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

Bu mümkün. 
This is possible.

Bu dil mümkün. 
This language is possible.

Bu dil benim için mümkün. 
This language is possible for me.

Bu dili öğrenmek benim için mümkün. 
It is possible for me to learn this language.

Bu dili herkes gibi öğrenmek benim için mümkün. 
It is possible for me to learn this language like everyone.

●

●

●

●

●
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Bunlar pahalı. 
These are expensive.

Bu küpeler pahalı. 
These earrings are expensive.

Bu küpeler benim için pahalı. 
These earrings are expensive for me.

Bunlar benim almam için pahalı. 
These are expensive for me to buy.

●

●

●

●

Şunlar hesaplı. 
Those are cheap.

Şu arabalar hesaplı. 
Those cars are cheap.

Şu arabalar sürmek için hesaplı. 
Those cars are cheap to drive.

Şunlar senin araban gibi hesaplı.
Those are cheap like your car.

●

●

●

●

Hayat kısa. 
Life is short.

Hayatımız kısa. 
Our life is short.

Hayatımız dert etmek için kısa. 
Our life is short to worry.

Hayatımız böyle şeyleri dert etmek için kısa. 
Our life is short to worry about things like this.

●

●

●

●

boy City Copy Country Family HolidayGuy

boys Cities Copies Countries Families HolidaysGuys
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Page 47-48 / Sayfa 47-48

• Tom’un Türkçesi oldukça iyi. 
•  Tom’s Turkish is quite good.
• Genel müdürün asistanı şu an yurt dışında. 
• The general manager’s assistant is abroad now.
• Şirketin müdürü burada. 
• The manager of the company is here.
• Şirketin bilançosu küçük, ancak şirketin hedefleri oldukça büyük. 
• The balance sheet of the company is small, but the targets of the company are quite big.
• Bu güzel şehrin adı İstanbul’dur. 
• The name of this beautiful city is Istanbul.
• Genel müdürün babası kurucumuzdur. 
• The general manager’s father is our founder.
• Toplantı notlarının kopyası çantamda. 
• The copy of the meeting notes is in my bag.
• Piyasanın talebi çok net. 
• The demand of the market is very clear.
• Şirketin sermayesi yaklaşık bir milyon lira. 
• The capital of the company is about 1 million liras.
• Bu ürün Avrupa’nın en iyi ürünüdür. 
• This product is the best product of Europe.
• Şirketin çalışanları oldukça etkili. 
• The staff of the company is quite effective.

Onun çocukları var. 
He has got children.

Zeki çocukları var. 
He has got smart children.

Üniversitede zeki ve başarılı çocukları var. 
He has got smart and successful children at university.

Üniversitede övünebileceği zeki ve başarılı çocukları var. 
He has got smart and successful children at university to be proud of.

●

●

●

●

Bu şehir harika. 
This city is wonderful.

Bu şehirler bizim için harika. 
These cities are wonderful for us.

Bu şehirler bizim gezmemiz için harika. 
These cities are wonderful for us to travel.

Bu şehirler yazın gezmemiz için harika. 
These cities are wonderful for us to travel in summer.

●

●

●

●
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• Büyükbabam 73 yaşında. 
• My grandfather is 73 [years old].
• Büyükannem eski bir mimar. 
• My grandmother is a former architect.
• Kız kardeşimin harika bir ofisi var. 
• My sister has got a wonderful office.
• Amcamın samimi bir kafetaryası var. 
• My uncle has got a friendly cafeteria.
• Bir kızım yok. Ama bir oğlum var. 
• I haven’t got a daughter, but I have got a son.
• Oğlum şu an altı yaşında ve babası ise 36.
• My son is six years old now, and his father is thirty six.
• Kayınvalidemin güzel bir kedisi var.
• My mother-in-law has got a beautiful cat.
• Kayınpederimin çok eski bir Volkswagen arabası var. 
• My father-in-law has got a very old Volkswagen car.
• Teyzemin kızı henüz evli değil. 
• My aunt’s daughter is not married yet.
• Eşimin iş yeri buraya oldukça yakın.
• My wife’s / husband’s workplace is very close to here.
• Torununuzun adı Aden. Onun isminin anlamı cenneti bahçesidir. 
• Your grandson’s name is Aden. The meaning of his name is the garden of heaven.

Page 50 / Sayfa 50

Page 51 / Sayfa 51

(-?)

Büyük bir ailem var. 
I have got a big family.

Küçük bir ailem yok. 
I haven’t got a small family.

Büyük bir ailen mi var?
Have you got a big family?

Büyük bir ailen yok mu? 
Haven’t you got a big family?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Akşam yemeği için en sevdiğin yemek var. 
I have got your favorite food for dinner.

Akşam yemeği için en sevdiğin yemek yok. 
I haven’t got your favorite food for dinner.

Akşam yemeği için en sevdiğim yemek mi var? 
Have you got my favorite food for dinner?

Akşam yemeği için en sevdiğim yemek yok mu? 
Haven’t you got my favorite food for dinner?

(+)

(-)

(+?)
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(-?)

Bu kahvenin bambaşka bir tadı var. 
This coffee has got a fantastic taste.

Bu kahvenin sıradan bir tadı yok. 
This coffee hasn’t got an ordinary taste.

Bu kahvenin bambaşka bir tadı var mı? 
Has this coffee got a fantastic taste?

Bu kahvenin bambaşka bir tadı yok mu? 
Hasn’t this coffee got a fantastic taste?

(+)

(-)

(+?)

[Bu]Restoranın var. 
The restaurant has got.

Restoranın harika biftekleri var. 
The restaurant has got fantastic steaks.

Restoranın denemek için harika biftekleri var. 
The restaurant has got fantastic steaks to try.

Restoranın, akşam yemeğinde denemek için harika biftekleri var. 
The restaurant has got fantastic steaks to try for/at dinner.

●

●

●

●

Bu kahvenin var. 
This coffee has got.

Bu kahvenin bir aroması var.
This coffee has got a flavour.

Bu kahvenin farklı ve harika bir aroması var. 
This coffee has got a different and wonderful flavour.

Bu kahvenin tadına bakmak için farklı ve harika bir aroması var. 
This coffee has got a different and wonderful flavour to taste.

●

●

●

●

Bizim var. 
We have got.

Hakkımız / şansımız var. 
We have got a chance.

Denemek için çok şansımız var. 
We have got a lot of/many chances to try.

Bu yol haritasında İngilizcemizi denemek için çok şansımız var. 
We have got a lot of chances to try our English on this road map.

●

●

●

●
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(-?)

Kafede servis yapmak yapmak için dostane garsonları var. 
They’ve got friendly waitresses to serve in the café.

Kafede servis yapmak yapmak için dostane garsonları yok. 
They haven’t got friendly waitresses to serve in the café.

Kafede servis yapmak yapmak için dostane garsonları var mı? 
Have they got friendly waitresses to serve in the café?

Kafede servis yapmak yapmak için dostane garsonları yok mu?
Haven’t they got friendly waitresses to serve in the café?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Bu, parti sırasındaki bir pasta savaşı oyunu(dur).
This is a cake fight game during a party.

Bu, parti sırasındaki bir pasta savaşı oyunu değil. 
This isn’t a cake fight game during a party.

Bu, parti sırasındaki bir pasta savaşı oyunu mu? 
Is this a cake fight game during a party?

Bu, parti sırasındaki bir pasta savaşı oyunu değil mi?
Isn’t this a cake fight game during a party.

(+)

(-)

(+?)

Kafenin var. 
The café has got.

Kafenin bazı kuralları var. 
The café has got some rules.

Kafenin, müşterileri için bazı kuralları var. 
The café has got some rules for its customers.

Kafenin, müşteleri için self-servis gibi bazı kuralları var. 
The café has got some rules like self-service for its customers.

●

●

●

●

(-?)

Partide paylaşmak için büyük bir kekimiz var. 
We have got a big cake  to share at the party.

Partide paylaşmak için küçük bir kekimiz yok. 
We haven’t got a small cake to share at the party.

Partide paylaşmak için büyük bir kekimiz var mı?
Have we got a big cake to share at the party?

Partide paylaşmak için büyük bir kekimiz yok mu? 
Haven’t we got a big cake to share at the party?

(+)

(-)

(+?)
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(-?)

Kimliğim bugün yanımda. 
I have got my ID (card) with me today.

Kimliğim bugün yanımda değil. 
I haven’t got my ID with me today.

Kimliğin bugün yanında mı? 
Have you got your ID with you today?

Kimliğin bugün yanında değil mi? 
Haven’t you got your ID with you today?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Dolabımda organik sebzelerim var. 
I have got organic vegetables in my fridge.

Dolabımda organik sebzelerim yok. 
I haven’t got organic vegetables in my fridge.

Dolabında organik sebzelerin var mı? 
Have you got organic vegetables in your fridge?

Dolabında organik sebzelerin yok mu?
Haven’t you got organic vegetables in your fridge?

(+)

(-)

(+?)

Benim var.
I have got.

Yanımda var. 
I have got with me.

Beste’nin kimlik kartı yanımda. 
I have got Beste’s ID (card) with me.

Binaya girmek için Beste’nin kimlik kartı yanımda. 
I have got Beste’s ID with me to enter the building.

●

●

●

●

Önemlidir. 
It is important.

Yemek önemlidir. 
It is important to eat.

Organik sebzeler yemek önemlidir. 
It is important to eat organic vegetables.

Sağlık için organik sebzeler yemek önemlidir. 
It is important to eat organic vegetables for health.

●

●

●

●
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(-?)

Aslında, yemek hakkında bir fikrim var.
In fact, I have got an idea about the meal.

Aslında, yemek hakkında bir fikrim yok. 
In fact, I haven’t got an idea about the meal.

Yemek hakkında bir fikrin var mı? 
Have you got an idea about the meal?

Yemek hakkında bir fikrin yok mu? 
Haven’t you got an idea about the meal?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Açlık, dünyada bir gerçektir. 
Hunger is a fact in the World.

Açlık, dünyada bir gerçek değildir. 
Hunger isn’t a fact in the World.

Açlık, dünyada bir gerçek midir? 
Is hunger a fact in the World?

Açlık, dünyada bir gerçek değil midir?
Isn’t hunger a fact in the World?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Aslında, bir şeyler yemek için açım. 
In fact, I’m hungry to eat something.

Aslında, bir şeyler yemek için aç değilim.  
In fact, I’m not hungry to eat something.

Bir şeyler yemek için aç mısın? 
Are you hungry to eat something?

Bir şeyler yemek için aç değil misin? 
Aren’t you hungry to eat something?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Kapıyı açmak için anahtarım yanımda. 
I have got my key with me to open the door.

Kapıyı açmak için anahtarım yanımda değil. 
I haven’t got my key with me to open the door.

Kapıyı açmak için anahtarın yanında mı? 
Have you got your key with you to open the door.

Kapıyı açmak için anahtarın yanında değil mi? 
Haven’t you got your key with you to open the door?

(+)

(-)

(+?)
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(-?)

Çizmek için bir ‘’4’’üm var. 
I have got a four to draw.

Çizmek için bir ‘’4’’üm yok. 
I haven’t got a four to draw.

Çizmek için bir ‘’4’’ün var mı? 
Have you got a four to draw?

Çizmek için bir ‘’4’’ün yok mu? 
Haven’t you got a four to draw?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Picasso’nun ünlü bir ressam olması bir gerçektir. 
It is a fact that Picasso is a famous artist.

Picasso’nun ünlü bir ressam olması bir gerçek değil. 
It isn’t a fact that Picasso is a famous artist.

Picasso’nun ünlü bir ressam olması bir gerçek mi? 
Is it a fact that Picasso is a famous artist?

Picasso’nun ünlü bir ressam olması bir gerçek değil mi? 
Isn’t it a fact that Picasso is a famous artist?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

İnternette aramak için bir anahtar sözcüğüm var. 
I have got a keyword to search on the Internet.

İnternette aramak için bir anahtar sözcüğüm yok. 
I haven’t got a keyword to search on the Internet.

İnternette aramak için bir anahtar sözcüğün var mı? 
Have you got a keyword to search on the Internet?

İnternette aramak için bir anahtar sözcüğün yok mu? 
Haven’t you got a key word to search on the Internet? 

(+)

(-)

(+?)

Benim var. 
I have got.

Aslında, benim var.
In fact, I’ve got.

Aslında, bir şifrem var. 
In fact, I’ve got a password.

Aslında, sayfaya girmek için bir şifrem var. 
In fact, I’ve got a password to enter the website.

●

●

●

●
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(-?)

Aramak için iyi bir anahtar kelime. 
It is a good keyword to search.

Aramak için kötü bir anahtar kelime değil. 
It isn’t a bad keyword to search.

Aramak için iyi bir anahtar kelime mi?
Is it a good keyword to search?

Aramak için iyi bir anahtar kelime değil mi? 
Isn’t it a good keyword to search?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Akşam yemeğinde içmek için mükemmel içecekleri var. 
They have got perfect drinks to drink for dinner.

Akşam yemeğinde içmek için mükemmel içecekleri yok. 
They haven’t got perfect drinks to drink for dinner.

Akşam yemeğinde içmek için mükemmel içecekleri var mı? 
Have they got perfect drinks to drink for dinner?

Akşam yemeğinde içmek için mükemmel içecekleri yok mu? 
Haven’t they got perfect drinks to drink for dinner?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Yurt dışında kullanmak için bir cep telefonu hattım var. 
I have got a mobile phone line to use abroad.

Yurt dışında kullanmak için bir cep telefonu hattım yok. 
I haven’t got a mobile phone line to use abroad.

Yurt dışında kullanmak için bir cep telefonu hattın var mı? 
Have you got a mobile phone line to use abroad?

Yurt dışında kullanmak için bir cep telefonu hattın yok mu? 
Haven’t you got a mobile phone line to use abroad?

(+)

(-)

(+?)

Bu harika bir Türk yemeği. 
This is a wonderful food made in Turkey. / This is a wonderful Turkish food.

Bu harika bir Türk yemeği değil. 
This isn’t a wonderful food made in Turkey.

Bu harika bir Türk yemeği mi? 
Is this a wonderful food made in Turkey.

Bu harika bir Türk yemeği değil mi? 
Isn’t this a wonderful food made in Turkey?

(-?)

(+)

(-)

(+?)
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(-?)

Bu papağan gerçekten arkadaş canlısı. 
This parrot is really friendly.

Bu papağan gerçekten soğuk  değil. 
This parrot isn’t really unfriendly.

Bu papağan gerçekten arkadaş canlısı mı? 
Is this parrot really friendly?

Bu papağan gerçekten arkadaş canlısı değil mi? 
Isn’t this parrot really friendly?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Bu insanlar profesyonel. 
These people are professional.

Bu insanlar sıradan değil. 
These people aren’t ordinary.

Bu insanlar profesyonel mi? 
Are these people professional?

Bu insanlar profesyonel değil mi?
Aren’t these people professional?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Bu tatlı gerçekten çok lezzetli. 
This dessert is really very delicious.

Bu tatlı gerçekten çok sıradan değil. 
This dessert is not really very ordinary.

Bu tatlı gerçekten çok lezzetli mi? 
Is this dessert really very delicious?

Bu tatlı gerçekten çok lezzetli değil mi? 
Isn’t this dessert really very delicious?

(+)

(-)

(+?)

Bu harika.
This is great/fantastic.

Bu tatlı harika.
This dessert is fantastic.

Bu tatlı gerçekten harika. 
This dessert is really fantastic.

Bu tatlı gerçekten denemek (tadına bakmak) için harika.
This dessert is really fantastic to taste.

●

●

●

●
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Part 1.2 / have got / has got 

1. Benim var. 
I have got.

• Benim yok. 
• I haven’t got.
• Senin var mı? 
• Have you got?
• Senin yok mu?
•  Haven’t you got.
• Mutfakta her şeyin var mı?
• Have you got everything in the kitchen?
• Mutfakta çalışmak için her şeyin var mı?
• Have you got everything in the kitchen to work?

2. Benim var. 
I have got.

• Bir ailem var. 
• I have got a family.
• Geniş bir ailem var. 
• I have got a large family.
• Zaman harcamak için geniş bir ailem var. 
• I have got a large family to spend time. 

3. Bizim var. 
We have got.

• Bifteğimiz var. 
• We have got steak.
• Akşam yemeği için bifteğimiz var. 
• We have got steak for dinner.
• Akşam yemeğinde pişirmek için bifteğimiz var. 
• We’ve got steak to cook for dinner.
• Akşam yemeğinde mangalda pişirmek için çok bifteğimiz var.
• We have got a lot of steak to grill for dinner. 

4. Kafeterya sahip / (Bu) Kafeteryanın var. 
This café has got.

• Bu kafeteryanın kahveleri var. 
• This café has got coffee.
• Bu kafeteryanın harika kahveleri var. 
• This café has got fantastic coffee.
• Bu kafeteryanın tadına bakmak için harika kahveleri var. 
• This café has got fantastic coffee to taste.

5. Benim var. 
I have got.

• Taze sebzelerim var. 
• I have got fresh vegetables.
• Salata yapmak için taze sebzelerim var. 
• I have got fresh vegetables to make salad.
• Öğle yemeğinde salata yapmak için taze sebzelerim var.  
• I have got fresh vegetables to make salad for lunch.
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6. Benim yok. 
I haven’t got.

• Zamanım yok. 
• I haven’t got time.
• Akşam yemeği için zamanım yok.
• I haven’t got time for dinner.
• Aslında, akşam yemeğinde dışarı çıkmak için zamanım yok.   
• In fact, I haven’t got time to go out for dinner.

7. Anahtar kelimeniz var mı? (keyword) 
Have you got a keyword?

• Aramak için anahtar kelimeniz var mı? 
• Have you got a keyword to search?
• Bu yeni restoranı internette aramak için herhangi bir anahtar kelimeniz var mı?
• Have you got any keyword to search this new restaurant on the Internet.

8. Sizin yok mu? 
Haven’t you got?

• Cep telefonu hattınız yok mu? 
• Haven’t you got a mobile phone line?
• Aramak için cep telefonu hattınız yok mu? 
• Haven’t you got a mobile phone line to call?
• Yurt dışını aramak için cep telefonu hattınız yok mu? 
• Haven’t you got a mobile phone line to call abroad?

9. Restoranın bir evcil hayvanı var. 
The restaurant has got a pet.

• Restoranın beslemek için bir papağanı var. 
• The restraurant has got a parrot to feed.
• Restoranın beraber konuşmak için bir papağanı var.  
• The restaurant has got a parrot to speak with.
• Restoranın eğlenmek için arkadaş canlısı bir papağanı var. 
• The restaurant has got a friendly parrot to enjoy.

10. (Onun) Şefleri var. (chef)
It has got chefs.

• Bu restoranın profesyonel şefleri var. 
• This restaurant has got professional chefs.
• Bu restoranın, sunmak için profesyonel şefleri var. 
• This restaurant has got professionals chefs to serve.
• Bu restoranın, güzel yemekler sunmak için profesyonel şefleri var. 
• This restaurant has got professional chefs to serve nice foods.

11. Bu dükkânın var. 
This shop has got.

• Bu dükkânın tatlıları var / sahip. 
• This shop has got desserts.
• Bu dükkânın lezzetli tatlıları var. 
• This shop has got delicious desserts.
• Bu dükkânın tadına bakmak için lezzetli tatlıları var.   
• This shop has got delicious desserts to taste.
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Page 72 / Sayfa 72

Page 73 /Sayfa 73

(-)

Sizi tanıyorum. 
I know you.

Sizi tanımıyorum. 
I don’t know you.

Beni tanıyor musunuz?
Do you know me?

Beni tanımıyor musunuz? 
Don’t you know me?

Bulaşıkları yıkarım. 
I wash the dishes.

Bulaşıkları yıkamam.  
I don’t wash the dishes.

Bulaşıkları yıkar mısın? 
Do you wash the dishes?

Bulaşıkları yıkamaz mısın? 
Don’t you wash the dishes?

(+) (+)

(-)

(+?) (+?)

(-?) (-?)

(-?)

Keyif almak için her zaman televizyon izliyorum. 
I watch TV to enjoy all the time.

Keyif almak için televizyon izlemiyorum.
I don’t watch TV to enjoy.

Keyif almak için televizyon izliyor musun? 
Do you watch TV to enjoy?

Keyif almak için televizyon izlemiyor musun? 
Don’t you watch TV to enjoy?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Hemen başlamak önemli. 
It is important to start right now.

Hemen başlamak önemli değil. 
It isn’t important to start right now.

Hemen başlamak önemli mi? 
Is it important to start right now?

Hemen başlamak önemli değil mi? 
Isn’t it important to start right now?

(+)

(-)

(+?)

Pratik yapıyorum. 
I practice.

İngilizcem için pratik yapıyorum. 
I practice for my English.

İngilizcemi geliştirmek için pratik yapıyorum.
I practice to improve my English.

İngilizcemi geliştirmek için her zaman pratik yapıyorum. 
I practice to improve my English all the time.

●

●

●

●
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Page 76 / Sayfa 76

Page 77/Sayfa 77

(-?)

Pazarları beraber kahvaltı yapıyoruz. 
We have breakfast together on Sundays.

Pazarları yalnız kahvaltı yapmıyoruz. 
We don’t have breakfast alone on Sundays.

Pazarları beraber kahvaltı yapıyor musunuz? 
Do you have breakfast together on Sundays?

Pazarları beraber kahvaltı yapmıyor musunuz? 
Don’t you have breakfast together on Sundays?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Kız kardeşim eski filmleri sever. 
My sister likes old movies.

Kız kardeşim yeni filmleri sevmez. 
My sister doesn’t like new movies.

Kız kardeşin eski filmleri sever mi? 
Does your sister like old movies?

Kız kardeşin eski filmleri sevmez mi? 
Doesn’t your sister like old movies?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Erkek kardeşim bir enstrüman çalıyor. 
My brother plays an instrument.

Erkek kardeşim bir enstrüman çalmıyor. 
My brother doesn’t play an instrument.

Erkek kardeşin bir enstrüman çalıyor mu? 
Does your brother play an instrument?

Erkek kardeşin bir enstrüman çalmıyor mu? 
Doesn’t your brother play an instrument?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Şirketimiz ağır ürünler taşır. 
Our company carries heavy products.

Şirketimiz hafif ürünler taşımaz. 
Our company doesn’t carry light products.

Şirketiniz ağır ürünler taşıyor mu?
Does your company carry heavy products?

Şirketiniz ağır ürünler taşımıyor mu?
Doesn’t your company carry heavy products?

(+)

(-)

(+?)
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Yaparım / Yerim. 
I have/eat.

Bazen yalnız yerim. 
I sometimes eat alone.

Bazen yalnız kahvaltı yaparım ama genelde ailemle beraber yerim. 
I sometimes have breakfast alone but I usually eat with my family.

Ve çok nadiren evimin dışında kahvaltı yaparım.
And I rarely have breakfast out of my home.

●

●

●

●

(-?)

Bu dükkan pazarları her zaman kapalıdır. 
This shop is always closed on Sundays.

Bu dükkan pazarları asla açık değildir.
This shop is never open on Sundays.

Bu dükkan pazarları kapalı mı?
Is this shop closed on Sundays?

Bu dükkan pazarları kapalı değil mi? 
Isn’t this shop closed on Sundays?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Babam bazen akşam yemeği için salata hazırlar. 
My father sometimes prepares a salad for dinner.

Babam her zaman akşam yemeği için salata hazırmaz. 
My father doesn’t always prepare a salad for dinner.

Baban bazen akşam yemeği için salata hazırlar mı? 
Does your father sometimes prepare a salad for dinner?

Baban bazen akşam yemeği için salata hazırlamaz mı? 
Doesn’t your father sometimes prepare a salad for dinner?

(+)

(-)

(+?)
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Page 80 / Sayfa 80

Hoş. 
It is nice.

Yaşamak hoş/güzel. 
It is nice to live.

Bir dairede yaşamak hoş/güzel. 
It is nice to live in a flat.

Ankara’da böyle bir dairede yaşamak hoş/güzel. 
It is nice to live in a flat like this in Ankara.

●

●

●

●

(-?)

Hoş bir evde yaşıyorum ve güzel bir bahçem var. 
I live in a nice flat and I have got a nice garden.

Kötü bir evde yaşıyorum ve küçük bir bahçem yok. 
I don’t live in a bad flat and I haven’t got a small garden.

Hoş bir evde mi yaşıyorsun ve güzel bir bahçen var mı? 
Do you live in a nice flat and have you got a nice garden?

Hoş bir evde mi yaşamıyor musun ve güzel bir bahçen yok mu? 
Don’t you live in a nice flat and haven’t you got a nice garden?

(+)

(-)

(+?)

Zor. 
It is difficult.

Hazırlamak zor. 
It is difficult to prepare.

Salata hazırlamak zor.
It is difficult to prepare a salad.

Akşam yemeği için salata hazırlamak zor. 
It is difficult to prepare a salad for dinner.

Akşam yemeği için her zaman salata hazırlamak zor.
It is difficult to prepare a salad for dinner all the time.

Akşam yemeği için her zaman böyle salata hazırlamak zor. 
It is difficult to prepare a salad like this for dinner all the time.

●

●

●

●

●

●
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(-?)

Babam nadiren işini ofiste bitirir.  
My father seldom finishes his work at the office.

Babam işini her zaman ofiste bitirmiyor. 
My father doesn’t always finis his work at the office.

Baban işini nadiren ofiste mi bitirir? 
Does your father seldom finish his work at the office?

Baban işini nadiren ofiste bitirmiyor mu? 
Doesn’t your father seldom finish his work at the office.

(+)

(-)

(+?)

İmkansız. 
It is impossible.

Bazen imkansız. 
It is sometimes impossible.

Bazen bitirmek imkansız. 
It is sometimes impossible to finish.

Benim için işimi ofiste bitirmek bazen imkansız. 
It is sometimes impossible for me to finish my work at the office.

●

●

●

●

(-?)

Bunun gibi bir evde yaşamak istiyorum.
I want to live in a house like this.

Böyle bir evde yaşamak istemiyorum.
I don’t want to live in a house like this.

Bunun gibi bir evde yaşamak ister misin?
Do you want to live in a house like this?

Böyle bir evde yaşamak istemez misin? 
Don’t you want to live in a house like this?

(+)

(-)

(+?)

Onların evi var. 
They have got a house.

Ankara’da evleri var. 
They have got a house in Ankara.

Ankara’da rüya gibi evleri var. 
They have got a dream house in Ankara.

Ankara’da yaşamak için böyle rüya gibi bir evleri var. 
They have got a dream house like this to live in Ankara.

●

●

●

●
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İstiyorum.  
I want.

Konuşmak istiyorum. 
I want to speak.

Bir yabancı gibi konuşmak istiyorum. 
I want to speak like a foreigner.

●

●

●

O bir avukat. 
She is a lawyer.

O başarılı bir avukat.
She is a successful lawyer.

Bu iş için başarılı bir avukat.
She is a successful lawyer for this job.

Bu iş için başarılı bir avukat mı?
Is she a successful lawyer for this job?

Bu iş için başarılı bir avukat değil mi?
Isn’t she a successful lawyer for this job?

●

●

●

●

●

Oğlum istiyor. 
My son wants.

Oğlum, olmak istiyor. 
My son wants to be.

Oğlum, avukat olmak istiyor. 
My son wants to be a lawyer.

Oğlum, dedesi gibi bir avukat olmak istiyor. 
My son wants to be a lawyer like his grandfather.

●

●

●

●

İnsanlar istiyor. 
People want.

Birçok insan istiyor. 
Many people want.

Birçok insan ayrılmak istiyor. 
Many people want to leave.

Birçok insan şehir merkezinden ayrılmak istiyor. 
Many people want to leave the city center.

Benim gibi birçok insan şehir merkezinden ayrılmak istiyor. 
Many people like me want to leave the city center.

●

●

●

●

●
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(-?)

Hafta sonları Ankara’dan çıkarım/ayrılırım. 
I leave Ankara at the weekend.

Cumaları Ankara’dan çıkmam. 
I don’t leave Ankara on Fridays.

Hafta sonları Ankara’dan çıkar mısın? 
Do you leave Ankara at the weekend?

Hafta sonları Ankara’dan çıkmaz mısın? 
Don’t you leave Ankara at the weekend?

Neden hafta sonları Ankara’dan çıkarsın? 
Why do you leave Ankara at the weekend?

(+)

(-)

(+?)

(Wh)

(-?)

Bir karta ihtiyacınız var. / Size bir kart gerekiyor. 
You need a card.

Bir anahtara ihtiyacınız yok. / Size bir anahtar gerekmiyor. 
You don’t need a key.

Bir karta ihtiyacınız var mı? / Size bir kart gerekiyor mu? 
Do you need a card?

Bir karta ihtiyacınız yok mu? / Size bir kart gerekmiyor mu? 
Don’t you need a card?

Neden bir karta ihtiyacınız var? / Neden size bir kart gerekiyor? 
Why do you need a card?

(+)

(-)

(+?)

(Wh)

(-?)

Küçük oğlum çoğunlukla üzerine döküyor. 
My little son mostly spills on him.

Kızım asla üzerine dökmez.
My daughter never spills on her.

Küçük oğlun çoğunlukla üzerine döküyor mu? 
Does your little son mostly spill on him?

Küçük oğlun çoğunlukla üzerine dökmüyor mu? 
Doesn’t your little son mostly spill on him?

(+)

(-)

(+?)
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Page 86 / Sayfa 86

Part 1.3 / Simple Present (do / don’t V1 )

We need to practice. 
Pratik yapmaya ihtiyacımız var.

1. Dışarı çıkarım. (go out)
 I go out.

• Dışarı çıkmam.
• I don’t go out.
• Dışarı çıkar mısın?
• Do you go out?
• Dışarı çıkmaz mısın? 
• Don’t you go out?
• Bazen dışarı çıkar mısın? 
• Do you sometimes go out?
• Bazen yemek yemek için dışarı çıkar mısın? 
• Do you sometimes go out to eat?
• Bazen yemek yemek için neden dışarı çıkmıyorsun? 
• Why don’t you sometimes go out to eat?

2. Yaşıyorum. (live) 
I live.

• Yaşamıyorum. 
• I don’t live.
• Yaşıyor musun? 
• Do you live?
• Yaşamıyor musun? 
• Don’t you live?
• Ankara’da yaşamıyor musun?
• Don’t you live in Ankara?
• Ankara’da ailenle yaşamıyor musun? 
• Don’t you live with your family in Ankara?
• Ankara’da ailenle bir dairede yaşamıyor musun? 
• Don’t you live in a flat with your family in Ankara?

Sana gerekiyor. 
You need.

Sana bir kart gerekiyor.  
You need a card.

Kapıyı açmak için sana bir kart gerekiyor. 
You need a card to open the door.

Bu ofiste kapıyı açmak için sana bir kart gerekiyor. 
You need a card to open the door in this office.

Bu ofiste kapıyı açmak için sana bunun gibi bir kart gerekiyor. 
You need a card like this to open the door in this office.

●

●

●

●

●
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3. Babam hazırlar.  
My father prepares.

• Babam her zaman hazırlar. 
• My father always prepares.
• Babam genelde hazırlar.
• My father usually prepares.
• Babam sık sık hazırlar.  
• My father often prepares.
• Babam bazen hazırlar.
• My father sometimes prepares.
• Babam nadiren hazırlar. 
• My father seldom prepares.
• Babam hiç hazırlamaz.  
• My father never prepares.
• Babam bazen akşam yemeği hazırlar. 
• My father sometimes prepares dinner.
• Babam bazen bizim için akşam yemeği hazırlar. 
• My father sometimes prepares dinner for us.

4. Yapmam / yemez. 
I don’t have / He doesn’t eat.

• Genelde yapmam / O genelde yemez.  
• I don’t usually have. / He doesn’t usually eat.
• Genelde kahvaltı yapmam / O genelde kahvaltı yapmaz.
•  I don’t usually have breakfast. / He doesn’t usually have breakfast.
• Genelde sabahları kahvaltı yapmam / O genelde sabahları kahvaltı yapmaz. 
• I don’t usually have breakfast in the morning. / He doesn’t usually have breakfast in the morning.
• Sabahları asla tek başıma kahvaltı yapmam / O, sabahları asla tek başına kahvaltı yapmaz. 
• I never have breakfast alone in the morning. – He never has breakfast alone in the morning.

5. Gidiyor musun? / Ayrılıyor musun? 
Do you leave?

• Gitmiyor musun? / Ayrılmıyor musun? 
• Don’t you leave?
• Bugün neden gidiyorsun? / Bugün neden ayrılıyorsun? 
• Why do you leave today?
• Bugün neden gitmiyorsun? / Bugün neden ayrılmıyorsun? 
• Why don’t you leave today?

6. Kullanmıyor musun? (use) 
Don’t you use?

• Bir anahtar kullanmıyor musun? 
• Don’t you use a key?
• Aracını çalıştırmak için bir anahtar kullanmıyor musun? 
• Don’t you use a key to start your car?
• Aracını çalıştırmak için daima bir anahtar kullanmıyor musun? 
• Don’t you always use a key to start your car?
• Aracını çalıştırmak için neden daima bir anahtar kullanmıyorsun? 
•  Why don’t you always use a key to start your car?
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7. Döker. 
He/She spills

• Çocuklar döker. 
• Children spill.
• Çocuklar çoğunlukla yemek döker. 
• Children mostly spill food.
• Çocuklar çoğunlukla üzerlerine yemek döker. 
• Children mostly spill food on them.

8. Severim. / Sever.
I like / She likes.

• Sevmem. / Sevmez.
• I don’t like / She doesn’t like.
• Sever misin? / Sever mi? 
• Do you like? / Does she like?
• Ne seversin? / Ne sever?
• What do you like? / What does she like?
• Sevmez misin? / Sevmez mi? 
• Don’t you like? / Doesn’t she like?
• Neden sevmiyorsun? / Neden sevmiyor?
• Why don’t you like? / Why doesn’t she like?

9. Gidiyorum. (go) 
I go.

• Her yıl Haziran ayında gidiyorum. 
• I go in June every year.
• Her yıl Haziran ayında Marmaris’e gidiyorum. 
• I go to Marmaris in June every year.
• Her yıl Haziran ayında tatil için Marmaris’e gidiyorum. 
• I go to Marmaris for holiday in June every year.

10. Kalkmam.(get up)  
I don’t get up.

• Hafta sonu erken kalkmam.  
• I don’t get up early at the weekend.
• Hafta içi her zaman erken kalkarım ama hafta sonu bazen erken kalkıyorum. 
• I always get up early on weekdays but I sometimes get up early at the weekend.
• Hafta içi her zaman işe gitmek için erken kalkarım ama hafta sonu bazen yürüyüş yapmak 

için erken kalkıyorum.
• I always get up early to go to work on weekdays but I sometimes get up early to have a walk at the     

weekend.

11. Patronum gider. (boss) 
My boss goes.

• Patronum sık sık gider. 
• My boss often goes.
• Patronum sık sık yurt dışına gider. 
• My boss often goes abroad.
• Patronum sık sık yeni anlaşmalar yapmak için yurt dışına gider. 
• My  boss often goes abroad to make new deals.
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• Okumayı çok seviyorum.
• I love reading.
• Okumayı seviyorum.
• I like reading.
• Okumamın bir mahzuru yok. 
• I don’t mind reading.
• Okumayı sevmiyorum. 
• I don’t like reading.
• Okumaktan nefret ediyorum. 
• I hate reading. 

Page 94 / Sayfa 94

(-?)

Eski filmleri izlemeyi seviyorum. 
I like watching old films.

Yeni filmleri izlemeyi sevmiyorum. 
I don’t like watching new films.

Eski filmleri izlemeyi seviyor musun? 
Do you like watching old films?

Eski filmleri izlemeyi sevmiyor musun? 
Don’t you like watching old films?

(+)

(-)

(+?)

(-?)

Kadınlar pahalı ayakkabılar giymeyi sever. 
Women like wearing expensive shoes.

Kadınlar ucuz ayakkabılar giymeyi sevmez. 
Women don’t like wearing cheap shoes.

Kadınlar pahalı ayakkabılar giymeyi sever mi?
Do women like wearing expensive shoes?

Kadınlar pahalı ayakkabılar giymeyi sevmez mi? 
Don’t women like wearing expensive shoes?

(+)

(-)

(+?)
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Page 94-95 / Sayfa 94-95

• I love pasta. 
• Makarnaya bayılıyorum.
• I love eating pasta. 
• Makarna yemeye bayılıyorum.
• I like video games. 
• Bilgisayar/PS oyunlarını seviyorum.
• I like playing video games. 
• Bilgisayar /PS oyunları oynamayı seviyorum.
• I don’t mind being at home.
• Evde olmanın benim için sakıncası yok.
• He likes visiting tropical countries.
• Tropik ülkeleri gezmeyi seviyor.
• He likes going to the gym.
• Spor salonuna gitmeyi seviyor.
• He loves doing exercises. 
• Egzersiz yapmaya bayılıyor.
• He doesn’t like answering phones. 
• Telefonları cevaplamayı sevmiyor.
• She likes going to cinema. 
• Sinemaya gitmeyi seviyor.
• She doesn’t mind driving.
• Araba kullanmanın onun için mahsuru yok.
• She hates waiting for him. 
• Onu beklemekten nefret ediyor.
• She loves spending money. 
• Para harcamaya bayılıyor.
• My dog likes eating meat.
• Köpeğim et yemeyi seviyor.
• We like going shopping every weekend. 
• Her hafta sonu alışverişe gitmeyi seviyoruz.
• We like speaking English. 
• İngilizce konuşmayı seviyoruz.
• We don’t like staying at home. 
• Evde kalmak hoşumuza gitmiyor.
• They hate doing housework. 
• Ev işi yapmaktan nefret ediyorlar.
• They hate writing repors. 
• Rapor yazmaktan nefret ediyorlar.
• They don’t mind working at the weekend.
• Hafta sonu çalışmak onlar için problem değil.

Çeviri yapmayı seviyoruz / We like translating

1. Seviyorum. 
I like.

• Sevmiyorum.  
• I don’t like
• Seviyor musun? 
• Do you like?
• Sevmiyor musun? 
• Don’t you like?
• Yemek yapmayı seviyorum. 
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• I like cooking.
• Yemek yapmayı ve ayrıca yeni tatlar keşfetmeyi seviyorum.
• I like cooking and also discovering new tastes.

2. Seviyorum. 
I like.

• İzlemeyi seviyorum. 
• I like watching.
• Film izlemeyi seviyorum. 
• I like watching a film / films.
• Arkadaşlarımla bazen film izlemeyi seviyorum.
• I sometimes like watching films with my friends.

3. Kadınlar çok sever.
Women love.

• Kadınlar ayakkabıları çok sever. 
• Women love shoes.
• Kadınlar pahalı ayakkabı giymeyi çok sever. 
• Women love wearing expensive shoes.
• Neden kadınlar pahalı ayakkabıları giymeyi çok sever? 
• Why do women like wearing expensive shoes?

4. Önemsemem. / Mahzuru yok. / Sorun etmem. 
I don’t mind.
• Önemser misiniz? / Sorun eder misiniz?
• Do you mind?
• Çalışmayı sorun eder misiniz? 
• Do you mind working?
• Çalışmayı sorun etmem, çünkü burada çalışmayı seviyorum. 
• I don’t mind working, because I like working here.

5. Seviyor. 
He likes.

• Eşim fotoğraf çekmeyi seviyor. 
• My husband likes taking photos.
• Eşim fotoğraf çekmeyi seviyor ve fotoğraf çekmek için bir makinesi var. 
• My husband likes taking photos and he has got a camera to take photos.
• Siz, fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Fotoğraf çekmek için bir makineniz var mı? 
• Do you like taking photos? Have you got a camera to take photos?

6. Çok seviyorum. 
I love.

• Farklı kahve türlerini çok seviyorum.  
• I love different types of coffee.
• Farklı kahve türlerini tatmayı çok seviyorum. 
• I love tasting different types of coffee.
• Neden farklı kahve türlerini tatmayı seviyorsunuz?
• Why do you like tasting different types of coffee?

7. Tatlıya bayılırım. 
I love dessert.
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• Tatlıya bayılırım ama meyve olsa da olur olmasa da. 
• I love dessert, but I don’t mind fruit.
• Siz tatlı mı seversiniz yoksa meyve mi? 
• Do you like dessert or fruit?
• Bilmiyorum ama kalori saymaktan nefret ediyorum. 
• I don’t know, but I hate counting calories.

8. Heyecan verici filmleri severim. 
I like exciting films.

• Heyecan verici filmleri izlemeyi severim. 
• I like watching exciting films.
• Heyecan verici filmleri sinemada izlemeyi çok severim.  
• I love watching exciting films at the cinema.

9. Nefret ederim.
I hate.

• Uçmaktan nefret ederim. 
• I hate flying.
• İş için veya gezi için uçmaktan nefret ediyorum. 
• I hate flying for business or travels.
• Siz uçmaktan keyif alıyor musunuz? 
• Do you enjoy flying?

10. Görünüyorsun. 
You look.
• Mutlu görünüyorsun. 
• You look happy.
• Bugün çok mutlu görünüyorsun. 
• You look very happy today.

11. Mutsuz görünüyorsun. 
You look unhappy.

• Neden mutsuz görünüyorsun? 
• Why do you look unhappy?
• Bu aralar neden çok mutsuz görünüyorsun? 
• Why do you look unhappy nowadays?

12. Sever misin? 
Do you like?

• Şehir merkezine gitmeyi çok mu seviyorsun? 
• Do you like going downtown a lot?
• Şehir merkezini sevmiyor musun? 
• Don’t you like downtown?
• Şehir merkezinden nefret ediyorum çünkü benim için çok kalabalık. 
• I hate going downtown because it’s very crowded for me.

13. Bir taksiye ihtiyacım yok. Yürümek benim için sorun olmaz. 
I don’t need a taxi. I don’t mind walking.

14. Alışverişe gitmeyi seviyor musun? Bu hafta sonu alışverişe gitmek için zamanın var mı? 
Do you like going shopping? Have you got time to go shopping this weekend?
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15. Samimi sıcak yerleri gezmeyi çok seviyorum. 
I love visiting cosy places.

16. Herkes açık sözlü insanlarla sohbet etmeyi sever. 
Everybody likes chatting with frank people.

17. Yağmurlu havada yürümeyi sorun eder misiniz? Yoksa, bunu seviyor musun? (do you mind 
/ like)  
Do you mind walking in wet weather? Or, do you like it?

18. Babam tavsiyeler vermeyi çok sever. 
My father loves giving advices.

19. Tavsiyeler dinlemeyi sever misiniz? 
Do you like listening to advices?

20. Kaçta? 
What time?
• Kaçta çıkıyorsun? 
• What time do you leave?
• Evden genelde kaçta çıkıyorsun? 
• What time do you usually leave home?

21. Kaçta çıkıyor? 
What time does s/he leave?

• Eşin genelde evden kaçta çıkıyor? 
• What time does your wife/husband usually leave home?
• Ders kaçta başlıyor? 
• What time does the class start?
• Dükkân kaçta açılıyor?  
• What time does the shop open?
• Tren kaçta kalkıyor? 
• What time does the train leave?
• Ödül gecesi kaçta başlıyor?
• What time does the award night start?
• Ve kaçta bitiyor? 
• And what time does it finish?
• Alışveriş merkezi kaçta kapanıyor?  
• What time does the shopping center close?
• Arabasını saat kaçta alıyor? 
• What time does he take his car?
• Toplantı için kaçta geliyorsun? 
• What time do you come for the meeting?
• Sınava kaçta çalışıyoruz? 
• What time do we study for the exam?

Page 114-115 / Sayfa 114-115

• Ankara’daki birçok kişi. 
• Many people in Ankara.
• Ankara’daki birçok insan yaşıyor/oturuyor. 
• Many people in Ankara live.
• Ankara’daki birçok insan şehir merkezinde yaşıyor. 
• Many people in Ankara live in the city center.
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• Bazı kişiler / Birkaç kişi. 
• Some people.
• Sınıftaki bazı kişiler. 
• Some people in the classroom.
• Sınıftaki bazı kişilerin var. 
• Some people in the classroom have got.
• Sınıftaki bazı kişilerin arabaları var.
• Some people in the classroom have got cars.
• Birçok otobüs.
• Many buses.
• İstanbul’daki birçok otobüs. 
• Many buses in Istanbul.
• İstanbul’daki birçok otobüs kalabalıktır.
• Many buses in Istanbul are crowded.
• İstanbul’daki birçok otobüs binmek için kalabalıktır. 
• Many buses in Istanbul are crowded to take.
• Birçok insan. 
• Many people.
• Büyük şehirlerdeki birçok insan. 
• Many people in big cities.
• Büyük şehirlerdeki birçok insan bekler. 
• Many people in big cities wait.
• Büyük şehirlerdeki birçok insan kuyruklarda bekler. 
• Many people in big cities wait in lines.
• Büyük şehirlerdeki birçok insan alışveriş için kuyruklarda bekler. 
• Many people in big cities wait in lines for shopping.
• Türkiye’deki birçok kişi iyi araba kullanır.
• Many people in Turkey drive a car well.
• Türkiye’deki çok az kişi bisiklete biner. 
• Few people in Turkey ride a bicycle.
• Türkiye’deki çok az kişi işe gitmek için bisiklete biner. 
• Few people in Turkey ride a bicycle to go to work.
• Birçok kadın pahalı ayakkabılar giymeyi sever. 
• Many women like wearing expensive shoes.
• Dünyadaki birçok erkek futbol izlemeyi sever. 
• Many men in the world like watching football.
• Çok az insan evine işinden erken döner.
• Few people return their home early from work.

Page 116 / Sayfa 116

Bana yarın ödeyebilirsin. 
You can pay me tomorrow.

Bir sonraki ay ödeyemezsin. 
You cannot pay next month.

Yarın ödeyebilir misin?
Can you pay tomorrow?

Yarın ödeyemez misin? 
Can’t you pay tomorrow?

Neden yarın ödeyemezsin?
Why can’t you pay tomorrow?

(-?)

(+)

(-)

(+?)

(Wh)
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• Sağır bir kişi duyamaz. 
• A deaf person cannot hear.
• Kör bir insan göremez.
• A blind person cannot see.
• Kalpsiz insan hissedemez. 
• A man without a heart cannot feel.
• Birçok kadın sürücü lastik değiştiremez. 
• Many women drivers cannot fix a flat tire.

Arabanızı buraya park edebilirsiniz. 
You can park your car here.

Arabanızı buraya park edemezsiniz. 
You cannot park your car here.

Arabamı buraya park edebilir miyim? 
Can I park my car here?

Arabamı buraya park edemez miyim?
Can’t I park my car here?

Neden arabamı buraya park edemem? 
Why can’t I park my car here?

(-?)

(+)

(-)

(+?)

(Wh)

Hollanda’da kolayca bisiklete binebilirsiniz. 
You can ride a bike easily in Holland/Netherlands.

Ankara’da kolayca bisiklete binemezsiniz. 
You cannot ride a bike easily in Ankara.

Ankara’da kolayca bisiklete binebilir misiniz? 
Can you ride a bike easily in Ankara?

Ankara’da kolayca bisiklete binemez misiniz?
Can’t you ride a bike easily in Ankara?

Neden Ankara’da kolayca bisiklete binemezsiniz? 
Why can’t you ride a bike easily in Ankara.

(-?)

(+)

(-)

(+?)

(Wh)

Bu kitapla birçok kelime öğrenebilirsiniz. 
You can learn a lot of / many words with this book.

Birçok kelimeyi unutamazsınız. 
You cannot forget many words.

Bu kitapla birçok kelime öğrenebilir misiniz? 
Can you learn many / a lot of words with this book?

Bu kitapla birçok kelime öğrenemez misiniz?
Can’t you learn many/a lot of words with this book?

(-?)

(+)

(-)

(+?)
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• Öğrencilerimiz bu kitapla yaklaşık 1000 kelime öğrenebilir. 
• Our students can learn around/about 1000 words with this book.
• Beni birkaç dakika sonra arayamaz mısın? 
• Can’t you call me a few minutes later?
• Kaleminizi ödünç alabilir miyim? 
• Can I borrow your pen/pencil?
• Affedersiniz, ama burada sigara içemezsiniz. 
• Excuse me, but you cannot smoke here.
• Bu müzede fotoğraf çekemez miyiz? 
• Can’t we take photos in this museum?
• Uçaklarda cep telefonu kullanamazsınız. 
• You cannot use a cellphone on planes.
• Bana bir fiş verebilir misiniz lütfen? 
• Can you give me a receipt, please?

Page 118 / Sayfa 118

• Bisikletle gidebilir miyim? 
• Can I go by bicycle?
• Metroyla hava alanına kolayca varabilirsiniz. 
• You can arrive at the airport easily by subway.
• Otobüsle Antalya’ya gidemez miyim? 
• Can’t I go to Antalya by bus?
• Tüm yöreyi arabayla dolaşamazsınız, sadece tekne ile dolaşabilirsiniz. 
• You can’t tour all the region by car, you can only tour by a boat.
• Hayvanat bahçesini yürüyerek dolaşabilirsiniz. 
• You can tour the zoo on foot.
• Taksiyle gitmek istiyorum. Yardım edebilir misiniz lütfen?  
• I want to go by taxi. Can you help me please?
• Arabayla sadece 5 dakika. 
• It’s only five minutes by car.
• Tüm Marmaris’i küçük bir motorsikle dolaşabilirsiniz. 
• You can tour all Marmaris by a scooter.
• Yürüyerek şehir merkezine ulaşamazsınız. Bir hayli uzak. 
• You can’t get to city center on foot. It is quite far.
• Uçakla 1 saat içinde Antalya’ya varabilirsiniz. 
• You can arrive in Antalya by plane in an hour.
• Bu saatte AŞTİ’den maalesef sadece taksiyle evinize ulaşabilirsiniz. 
• Unfortnately, you can get your home from ASTİ only by taxi at this hour.

Page 119 / Sayfa 119

Çoğu uçak. 
Most planes.

Çoğu uçak taşıyabiliyor. 
Most planes can carry.

Çoğu uçak birçok insan taşıyabiliyor. 
Most planes can cary a lot of people.

Çoğu uçak bir sürü insanı uzak mesafelere taşıyabiliyor. 
Most planes can carry a lot of people to long distances.

●

●

●

●
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Page 121 / Sayfa 121

Birçok insan.
Many people.

Birçok insan varabilir.  
Many people can arrive.

Birçok insan şehir merkezine kolayca varabilir. 
Many people can arrive in the city center easily.

Birçok insan şehir merkezine metroyla kolayca varabilir. 
Many people can arrive in the city center easily by subway.

●

●

●

●

Çok az kişi bu eski bisikleti sürebilir. 
Few people can ride this old bicycle/bike.

Birçok kişi bu eski bisikleti süremez. 
Many people cannot ride this old bike.

Birçok kişi bu eski bisikleti sürebilir mi? 
Can many people ride this old bike?

Birçok kişi bu eski bisikleti süremez mi? 
Can’t many people ride this old bike?

(-?)

(+)

(-)

(+?)

Bazı insanlar. 
Some people.

Bazı insanlar tercih edebilir. 
Some people can prefer.

Bazı insanlar çift katlı otobüsü tercih edebilir. 
Some people can prefer the double-decker bus.

Bazı insanlar işe gitmek için çift katlı otobüsü tercih edebilir. 
Some people can prefer the double-decker bus to go to work.

●

●

●

●
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Page 122 / Sayfa 122

Page 123 / Sayfa 123

Articles / Ön Ekler

1. İnsanlar kullanır/biner. 
People take.

• Birçok insan kullanır/biner. 
• Many people take.
• Birçok insan işe gitmek için kullanır /otobüse biner. 
• Many people take to go to work.

Alışveriş merkezlerindeki mağazalarda her şeyi bulabilirsiniz. 
You can find everything in the stores in shopping centers.

Alışveriş merkezlerindeki mağazalarda her şeyi bulamazsınız. 
You cannot find everything in the stores in shopping centers.

Alışveriş merkezlerindeki mağazalarda her şeyi bulabilir misiniz? 
Can you find everything in the stores in shopping centers?

Alışveriş merkezlerindeki mağazalarda her şeyi bulamaz mısınız? 
Can’t you find everything in the stores in shopping centers?

(-?)

(+)

(-)

(+?)

Görebilirsiniz. 
You can see.

Birçok taksi görebilirsiniz. 
You can see a lot of cabs.

İngiltere’de birçok eski moda taksi görebilirsiniz. 
You can see a lot of old-fashioned cabs in England/ the UK.

İngiltere’de bunun gibi birçok eski moda taksi görebilirsiniz.  
You can see a lot of old-fashioned cabs like this in England / the UK.

●

●

●

●

Göremezsiniz. 
You cannot see.

Birçok araç göremezsiniz. 
You cannot see many vehicles.

Bunun gibi birçok kalabalık araç göremezsiniz. 
You cannot see many crowded vehicles like this.

İngiltere’de bunun gibi birçok kalabalık araç göremezsiniz. 
You cannot see many crowded vehicles like this in England / the UK.

●

●

●

●
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• Birçok insan işe gitmek için otobüs kullanır/biner.
• Many people take bus to go to work.
• Birçok insan işe gitmek için çift katlı otobüs kullanır, ama bazı insanlarda yeraltı treni 

kullanırlar. 
• Many people take double decker bus to go to work, but some people take subway.

2. Kalabalıktır. 
It is crowded.

• Trafik kalabalıktır. 
• The traffic is crowded.
• Tramvay ve yeraltı treni gibi bazı araçlar her zaman kalabalıktır. 
• Some vehicles like tram and subway are always crowded.
• Diğer yandan, trafikte yalnız başına seyahat eden onlarca otomobil de görebilirsiniz. 
• On the other hand, you can see tens of cars travelling alone in the  traffic.

3. Birçok insan sorun yaşayabilir. 
Many people can have a problem.

• Birçok insan trafikte sorun yaşayabilir. 
• Many people can have a problem in the traffic.
• Birçok insan İstanbul gibi büyük şehirlerde trafikte sorun yaşayabilir. 
• Many people can have a problem in the traffic in big cities like İstanbul. 
• Çok az insan küçük şehirlerde trafikte sorun yaşar, ama birçok insan büyük şehirlerde trafikte 

sorun yaşıyor. 
• Few people can have a problem in small cities, but many people have problems in the traffic in big cities.

4. Birçok insan biner ve iner. 
Many people get on and off.

• Birçok insan trenlere biner ve trenlerden iner. 
• Many people get on and off trains.
• Gelişmiş ülkelerde birçok insan trenlere biner ve trenlerden iner. 
• Many people get on and off trains in developed countries.
• Gelişmiş ülkelerde birçok insan işe gitmek için trenlere biner ve trenlerden iner.
• Many people get on and off trains to go to work in developed countries.

5. Eğlenebilirsiniz. 
You can have fun.

• Birçok genç eğlenebilir. 
• Many young can have fun.
• Birçok genç küçük bir motorla oldukça eğlenebilir. 
• Many young people can have quite fun by a scooter.
• Öğrenciler küçük bir motorla yaz tatilinde gezebilir aynı zamanda oldukça eğlenebilir. 
• Students can tour by a scooter on summer holidays and they can also have fun.

6. Çok az insan takar. 
Few people fasten.

• Çok az insan emniyet kemeri takar. 
• Few people fasten seat belts.
• Çok az kişi güvende olmak için emniyet kemeri takıyor. 
• Few people fasten seat belts to be safe.
• Malesef, birçok kişi bunun yüzünden hayatını kaybedebilir.
• Unfortunately, many people can lose their lives because of this.
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7. Bazı insanlar seyahat eder. 
Some people travel.

• Bazı insanlar sık sık uçakla seyahat eder. 
• Some people often travel by plane.
• Bazı insanlar iş için sık sık uçakla seyahat eder. 
• Some people often travel by plane for business.
• Bazı insanlar sık sık iş için uçakla bir ülkeden diğerine seyahat eder. 
• Some people often travel from one country to another by plane for work. 

8. Toplanabilirler. 
They can gather.

• Bazı iş arkadaşları toplanabilir. 
• Some co-workers can gather.
• Bazı iş arkadaşları kahvaltı yapmak için toplanabilir. 
• Some co-workers can gather to have breakfast.
• Bazı iş arkadaşları kahvaltı yapmak için haftasonu toplanabilir. 
• Some co-workers can gather to have breakfast at the weekend.

9. Çok az kişi sahiptir. 
Few people have got.

• Çok az kişi eski moda arabalara sahiptir. 
• Few people have got old-fashioned cars.
• Bu araçlar eski olabilirler ama aynı zamanda da çok pahalıdırlar. 
• These cars can be old, but they are also very expensive.
• Bazı insanlar hafta sonu gezmek için böyle araçlar isteyebilir. 
• Some people can want vehicles like this to tour at the weekend.

10. Çok az kişi biner. 
Few people ride.

• Türkiye’de çok az kişi bisiklete biner. 
• Few people ride bikes in Turkey.
• Türkiye’de çok az kişi işe gitmek için bisiklete biner. 
• Few people ride bikes to go to work in Turkey.
• Diğer taraftan, bütün araçlar insanlarla doludur. 
• On the other hand, all vehicles are full of people.

11. Çok az insan varır. 
Few people arrive.

• Çok az insan zamanında varır. 
• Few people arrive on time.
• İstanbul’da çok az insan toplantılara zamanında varır. 
• Few people arrive at the meetings on time in İstanbul.
• Diğer bir deyişle, birçok insan trafik yüzünden toplantılara geç kalır. 
• In other words, many people get late because of traffic.

12. Büyük şehirlerde çok az insan bulabilir. 
In big cities, few people can find.

• Büyük şehirlerde çok az insan park yeri bulabilir. 
• In big cities, few people can find parking spaces.
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• Büyük şehirlerde çok az insan alışveriş merkezlerinde park yeri bulabilir. 
• In big cities, few people can find parking spaces in shopping centers.
• Büyük şehirlerde çok az insan arabasını bırakmak için park yeri bulabilir.
• In big cities, few people can find parking spaces to leave their cars.

13. Birçok uçak kalkar. 
Many planes depart.

• Birçok uçak bu havaalanından havalanır. 
• Many planes depart from this airport.
• Birçok uçak bu havaalanından yurtdışına gitmek için havalanır. 
• Many planes depart from this airport to go abroad.
• Diğer bir değişle, bu havaalanı her zaman kalabalıktır. 
• In other words, this airport is always crowded.

14. Birçok feribot kalkar. 
Many ferries leave.

• Birçok feribot bu iskeleden kalkar. 
• Many ferries leave this port.
• Birçok feribot Haydarpaşa iskelesinden Boğazı geçmek kalkar.
• Many ferries leave Haydarpaşa Port to pass the Bosphorus.
• Diğer bir deyişle, İstanbul’da birçok kişi karşıya geçmek için feribota binebilir.
• In other words, many people can take a ferry to go to the other side in İstanbul.

15. Birçok otobüs kalkar. 
Many buses leave.

• Birçok otobüs bu terminalinden kalkar. 
• Many buses leave this bus station.
• Birçok otobüs AŞTİ’den başka şehirlere gitmek için kalkar. 
• Many buses leave Ankara AŞTİ to go to other cities.
• Diğer bir deyişle, Ankara’da birçok insan AŞTİ’den başka şehirlere kolaylıkla gidebilir. 
• In other words, many people in Ankara can go to other cities from ASTİ easily.

16. Birçok tren kalkar. 
Many trains leave.

• Birçok tren İzmir garından kalkar. 
• Many trains leave İzmir railway station.
• Birçok tren İzmir garından Anadolu’ya gitmek için kalkar. 
• Many trains leave İzmir railway station to go to Anatolia.
• Mavi Tren gibi birçok tren her gün İzmir garından Anadolu’ya gitmek için kalkar.
• Many trains like Blue Train leave İzmir railway station to go to Anatolia everyday.

17. Gelecekte hoverboard gibi birçok  yeni ulaşım aracı görebiliriz. 
We can see many new transportation vehicles like hoverboard  in the future.

18. Gelecekte birçok tren uçaklar gibi hızlı gidebilir. 
Many trains can go fast like planes in the future.

19. Gelecekte zeki bir kişi hepimiz için yeni bir yakıt bulabilir. 
An intelligent person can find a new fuel for all of us in the future.
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20. Gelecekte birçok kişi tuhaf araçlar kullanabilir. 
Many people can use strange vehicles in the future.

21. Gelecekte birçok kişi için trafik bir masal olabilir.  
In the future, traffic can be a tale for many people.

Page 140-141 / Sayfa 140-141

• Bu rehber kitapta kaç sayfa var? 
• How many pages are there in this guide book?
• İstanbul’da kaç ilçe vardır? 
• How many towns are there in İstanbul?
• Bu iş için ne kadar bütçe var? 
• How much budget is there for this work?
• Bu sınıfta kaç kişi var? 
• How many people are there in this classroom?
• Türkiye’de kaç tane şehir vardır? 
• How many cities are there in Turkey?
• Depomuzda ne kadar yakıt var?
• How much gas is there in our gas tank?
• İngilizce’de kaç tane harf vardır?
• How many letters are there in English?
• Dünya’da kaç kıta vardır? 
• How many continents are there in the world?
• Bu binada kaç kat var?
• How many floors are there in this building?
• Dolapta ne kadar et var?
• How much meat is there in the fridge?
• Cebinde ne kadar para var?
• How much money is there in your pocket ?
• Hayal gücünüzün bir limiti var mıdır?
• Is there a limit of your imagination?
• Hayal gücünüzün limiti ne kadardır? 
• How much is the limit of your imagination?
• Ne kadar daha gidebilirsiniz? 
• How much more can you go?
• Limitinizi aşmak için kaç kelimeye ihtiyaç duyuyorsunuz? 
• How many words do you need to pass your limit?

Page 141 / Sayfa 141

Dolapta ekmeğin üzerine sürmek için biraz yağ var. 
There is some butter in the refrigerator to spread on bread.

Dolapta ekmeğin üzerine sürmek için hiç yağ yok. 
There isn’t any butter in the refrigerator to spread on bread.

Dolapta ekmeğin üzerine sürmek için hiç/biraz yağ var mı? 
Is there any/some butter in the refrigerator to spread on bread?

Dolapta ekmeğin üzerine sürmek için hiç yağ yok mu? 
Isn’t there any butter in the refrigerator to spread on bread?

(-?)

(+)

(-)

(+?)
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Page 142 / Sayfa 142

Page 143 / Sayfa 143

Bu restoranda lezzetli İtalyan makarnası yapmak için aşçılar var. 
There are cooks to cook delicious Italian pasta in the restaurant.

Bu restoranda lezzetli İtalyan makarnası yapmak için aşçılar yok. 
There aren’t cooks to cook delicious Italian pasta in the restaurant.

Bu restoranda lezzetli İtalyan makarnası yapmak için aşçılar var mı?  
Are there cooks to cook delicious Italian pasta in the restaurant?

Bu restoranda lezzetli İtalyan makarnası yapmak için aşçılar yok mu? 
Aren’t there cooks to cook delicious Italian pasta in the restaurant?

(-?)

(+)

(-)

(+?)

Var mı? 
Is there?

Peynir var mı? 
Is there cheese?

Dolapta ne kadar peynir var? 
How much cheese is there in the fridge?

Dolapta tost yapmak için ne kadar peynir var?
How much cheese is there in the fridge to make a toast?

●

●

●

●

Var. 
There are.

Üzüm var. 
There are grapes.

Dolapta soğuk ve taze üzüm var.
There are cold and fresh grapes in the fridge.

Dolapta tadına bakmak için taze ve lezzetli üzüm var.
There are fresh and delicious grapes to taste in the fridge.

●

●

●

●
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Page 144 / Sayfa 144

Part 1.6 / There is / There are & Some / Any

1. Var. 
There is.

• Dolapta biraz yiyecek var. 
• There is some food in the refrigerator.
• Dolapta hiç yiyecek yok. 
• There isn’t any food in the refrigerator.
• Dolapta hiç/biraz yiyecek var mı? 
• Is there any/some food in the refrigerator?
• Dolapta hiç yiyecek yok mu?
• Isn’t there any food in the refrigerator?
• Dolapta pişirmek için hiç yiyecek yok mu?
• Isn’t there any food in the refrigerator to cook?

2. Yok. 
There isn’t.

• Dolapta hiç yok. 
• There isn’t any in the refrigerator.
• Dolapta hiç yağ ya da peynir yok. 
• There isn’t any butter or cheese in the refrigerator.
• Dolapta tost yapmak için hiç yağ ya da peynir yok. 
• There isn’t any butter or cheese in the refrigerator to make a toast.

Yok mu? 
Isn’t there?

Bir restoran yok mu? 
Isn’t there a restaurant?

Toplanmak ve güzel zaman geçirmek için güzel bir restoran yok mu? 
Isn’t there a nice restaurant to gather and spend a nice time?

Bu yakınlarda toplanmak ve güzel zaman geçirmek için güzel bir restoran yok mu? 
Isn’t there a nice restaurant to gather and spend a nice time near here?

●

●

●

●

Var. 
There is.

Harika et var. 
There is fantastic meat.

Izgarada yapmak için harika et var. 
There is fantastic meat to grill / make barbecue.

Bu akşam ızgarada yapmak için harika et var. 
There is fantastic meat to grill / make barbecue tonight.

●

●

●

●
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3. Var mı? 
Are there?

• Biraz var mı? 
• Are there some?
• Dolapta hiç bisküvi var mı? 
• Are there any biscuits in the refrigerator?
• Dolapta çay ile yemek için biraz bisküvi var mı? 
• Are there some biscuits in the refrigerator to eat with tea?

4. Yok mu? 
Isn’t there?

• Meyve yok mu? 
• Isn’t there fruit?
• Dolapta bir kâse meyve yok mu? 
• Isn’t there a bowl of fruit in the refrigerator?
• Dolapta tadına bakmak için bir kâse meyve yok mu?
• Isn’t there a bowl of fruit in the refrigerator to taste?

5. Bir miktar mısır gevreği var. 
There are some cereals.

• Kahvaltı yapmak için dolapta bir miktar mısır gevreği var. 
• There are some cereals in the cupboard to have breakfast.
• Sütle birlikte hazırlayabilirsin. Mısır gevreği hazırlamak senin için zor değil. 
• You can prepare with milk. It isn’t difficult for you to prepare cereal.

6. Bazı ünlü yiyecekler var. 
There are some famous foods.

• Türkiye’de bazı şehirlerde bazı ünlü yiyecekler var. 
• There are some famous foods in some cities in Turkey.
• Bursa’da şeftali, Afyon’da kaymak ve Diyarbakır’da karpuz var. 
• There are peaches in Bursa, cream in Afyon and watermelons in Diyarbakır.
• Diğer bir deyişle, Türkiye’deki bazı şehirler yiyecekleriyle ünlüdür. 
• In other words, some cities in Turkey are famous for their food.

7. Birçok tatlı var. 
There are a lot of desserts.

• Türk mutfağında çok fazla tatlı var. 
• There are a lot of desserts in Turkish cousine.
• Türk mutfağında çok fazla lezzetli tatlı var. 
• There are a lot of delicious desserts in Turkish cousine.
• Türk mutfağında tatmak için çok fazla lezzetli tatlı var. 
• There are a lot of delicious desserts to taste in Turkish cousine.

8. Tatlı yok mu? 
Aren’t there desserts?

• Dolapta tatlı yok mu?
• Aren’t there desserts in the refrigerator?
• Dolapta ikram etmek için tatlı yok mu? 
• Aren’t there desserts in the refrigerator to serve?
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• Dolapta misafirlere ikram etmek için tatlı yok mu? 
• Aren’t there desserts in the refrigerator to serve for the guests?

9. Var mı? 
Is there?

• Herhangi bir şey var mı? 
• Is there anything?
• İçmek için her hangi bir şey var mı? 
• Is there anything to drink?
• Dolapta içmek için bir şey yok mu? Çok susadım. 
• Isn’t there anything in the refrigerator to drink? I’m very thirtsy.

10. Yok mu?
Isn’t there?

• Hiç birşey yok mu?
• Isn’t there anything?
• Sandviç yapmak için hiç birşey yok mu?
• Isn’t there anything to make a sandwich?
• Dolapta sandviç yapmak için hiç bir şey yok mu? Çok acıktım. 
• Isn’t there anything to make a sandwich in the refrigerator? I’m very hungry.

11. Biraz meyve var. 
There are some fruit.

• Dolapta biraz meyve var. 
• There are some fruit in the refrigerator.
• Mesela; buz gibi ve lezzetli üzüm var.
• For example, there are icy and delicious grapes.
• Bir kâse üzüm yemek istemez misin? 
• Don’t you want to eat a bowl of grapes?

12. Hiç patates yok. 
There aren’t any potatoes.

• Dolapta hiç patates yok. 
• There aren’t any potatoes in the refrigerator.
• Dolapta kızartmak hiç patates yok.
• There aren’t any potatoes in the refrigerator to fry.
• Marketten biraz patates alabilir misin? Market buraya uzak değil. 
• Can you buy some potatoes from groceries? It isn’t far from here.

13. Biraz su var mı? 
Is there some water?

• Çaydanlığın içinde biraz kaynamış su var mı? 
• Is there some boiled water in the kettle?
• Makarna yapmak için çaydanlığın içinde biraz kaynamış su var mı? 
• Is there some boiled water in the kettle to make pasta?
• Elimde harika bir tarif var. Ama bir de yardımına ihtiyacım var. 
• I have got a great recipe. But I need your help, too.
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14. Balık yok mu? 
Aren’t there fish?

• Buzlukta hiç balık yok mu?
• Aren’t there any fish in the freezer?
• Buzlukta ızgara yapmak için balık yok mu? 
• Aren’t there any fish in the freezer to grill?
• Buzlukta ızgara yapmak için ne kadar balık var? 
• How many fish are there in the refrigerator to grill?

15. Ne kadar? 
How much?

• Dolapta sosisli sandviç yapmak için ne kadar salam var?
• How much sausage is there in the refrigerator to make a hotdog?

16. Kaç tane? 
How many?

• Dolapta omlet yapmak için kaç tane yumurta var?
• How many eggs are there in the fridge to make an omlette?

17. Ne kadar? 
How much?

• Meyve suyu yapmak için dolapta ne kadar meyve var? 
• How much fruit is there in the fridge to make fruit juice?

18. Ne kadar? 
How much?

• Bu tatlının içinde ne kadar şeker var? 
• How much sugar is there in this dessert?

19. Kaç tane? 
How many?

• Doldurmak için dolapta kaç tane yeşilbiber var?
• How many peppers are there in the fridge to fill?

20. Ne kadar?
How much?

• Dolapta kahvaltıda yemek için ne kadar reçel var?
• How much jam is there in the fridge to eat for breakfast?

21. Kaç tane? 
How many?

• Servis yapmak için kaç tane bardak var? 
• How many glasses are there to serve?
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Page 167 / Sayfa 167

• Yavaşladım. 
• I slowed down.
• Bir tepenin üzerinde dinlendim.
• I rested on a hill.
• Bir çiçeğe 10 dakika baktım. 
• I looked at a flower for ten minutes.
• Bir örümceği izledim. 
• I watched a spider.
• Eski bir arkadaşımla sohbet ettim.
• I had a chat with an old friend.
• Bir köpeği okşadım. 
• I carressed a dog.
• Bir çocuğa gülümsedim.
• I smiled at a child.
• Güzel evime geldim. 
• I came to my cute house.
• Bir kahve aldım ve penceremden baktım. 
• I took a coffee and I looked out of my window.
• Koltuğuma oturdum. 
• I sat in my armchair.
• Yavaşlamanın keyfine vardım.
• I enjoyed slowing down.

Page 168 / Sayfa 168

Page 169  / Sayfa 169

Başladılar. 
They began.

Maça geç başladılar. 
They began the match late.

Maça taraftarlar yüzünden geç başladılar. 
They began the match late because of the supporters.

Geldiler. 
They came.

●

●

●

●

(-)

Futbolcu yaralıydı. 
The footballer was injured.

Futbolcu iyi değildi. 
The footballer wasn’t good.

Futbolcu yaralı mıydı? 
Was the footballer injured?

Futbolcu yaralı değil miydi? 
Wasn’t the footballer injured?

Dinlendi. 
He rested.

Futbolcu maçta dinlendi. 
The footballer rested in the match.

Futbolcu yaralı değildi. Maçta dinlendi.
The footballer wasn’t injured. He rested in the 
match.
Makale bu futbolcu hakkındaydı. 
The article was about this footballer.

(+)

(+?)

(-?) ●

●

●

●
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Gittiler. 
They went.

Maça erken gittiler. 
They went to the match early.

Maça eğlenmek için erken gittiler.
They went to the match early to have fun.

Maça eğlenmek için arkadaşlarıyla erken gittiler. 
They went to the match early with their friends to have fun.

●

●

●

●

Maça erkenden geldiler. 
They came to the match early.

Taraftarlar maça takımlarını desteklemek için geldiler. 
The supporters came to the match to support their team.

Maça takımlarını desteklemek için geldiler.
They came to the match to support their team.

●

●

●

Taraftarlardı. 
They were supporters.

Geçmişte çılgın taraftarlardı. 
They were crazy supporters in the past.

Geçmişte takımlarını desteklemek için çılgın taraftarlardı. 
They were crazy supporters to support their team in the past.

●

●

●

Page 170 / Sayfa 170

Part 1.7 / Was & Were / V2 (positive sentences)

1. Makale futbol hakkındaydı. 
The article was about football.

• Makale buz pateni  hakkında değildi.
• The article wasn’t about ice skating.
• Makale futbol hakkında mı yoksa buz pateni hakkında mıydı? 
• Was the article about football or ice skating?
• Makale futbol hakkında değil miydi? 
• Wasn’t the article about football?

2. Saat geç olmuştu. 
It became late.

• Çocuklar için saat geç olmuştu. 
• It became late for children.
• Çocukların tenis maçına devam etmesi için saat geç olmuştu. Bu yüzden eve gittiler. 
• It became late for children to continue the tennis game. So, they went home.
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3. İyiydi. 
He was good.

• Maradona iyi futbolcuydu. 
• Maradona was a good player.
• Ben çocukken, Maradona iyi futbolcuydu.
• Maradona was a good footballer when I was a child.
• Ben çocukken, Maradona çok iyi futbol oynardı.
• Maradona played football very well when I was a child.

4. Başarılıydı. 
She was successful.

• Çocukken başarılıydı. 
• She was successful when she was a child.
• Çocukken çok başarılı bir dansçıydı. 
• She was a successful dancer when she was a child.
• Çok rahat anımsayabiliyorum. Çocukken, birçok yarışma kazanmıştı. 
• I can remember easily, when she was a child, she won a lot of competitions.

5. Dikkat çekiciydi. 
It was remarkable.

• Galatasaray birkaç yıl önce dikkat çekiciydi. 
• Galatasaray was remarkable a few years ago.
• Galatasaray birkaç yıl önce dikkat çekiciydi ve Avrupa’da şampiyon oldu. 
• Galatasaray was remarkable a few years ago and they became champion in Europe.
• Avrupa’da birçok takım Galatasaray ismini öğrendi. 
• Many teams in Europe learned the name of Galatasaray.

6. Taraftarlar çılgındı. 
Supporters were crazy.

• Maç sırasında taraftarlar oldukça çılgındı. 
• Supporters were quite crazy during the match.
• Bu yüzden, maç birkaç kez durdu ve taraftarlar uzunca bir süre bağırdılar. 
• So, the match stopped a few times and supporters shouted for a long time.

7. Kolay değildi.  
It wasn’t easy.

• Skora inanmak taraftarlar için kolay değildi. 
• It wasn’t easy for supporters to believe the score.
• Tüm basketçiler harika oynadılar ve seyirciler uzun bir süre alkışladılar.
• All the basketball players played great and supporters applauded for a long time.

8. Sağlıklıydı. 
It was healthy.

• Ebru Şallı ile pilates yapmak sağlıklıydı. 
• It was healthy to do pilates with Ebru Şallı.
• Kilo vermek için arkadaşlarıyla birlikte pilates yaptı ve oldukça kilo verdi. 
• She did pilates with her friends to lose weight and she lost a lot of weight.
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9. Rafting oldukça güzeldi. 
Rafting was quite nice.

• Rafting çevreyi izlemek için oldukça güzeldi. 
• Rafting was quite nice to watch the environment.
• Arkadaşlarımızla çevreyi keşfettik ve çok eğlendik. 
• We discovered the environment with our friends and we had a lot of fun.

10. Naim Süleymanoğlu ünlüydü. 
Naim Süleymanoğlu was famous.

• Naim Süleymanoğlu geçmişte ünlü bir halterciydi. 
• Naim Süleymanoğlu was a famous weight-lifter in the past.
• Defalarca rekor kırdı ve dünya şampiyonu oldu. 
• He broke records many times and became the world champion.

11. Mehmet Okur Türkiye’de ünlü bir basketbol oyuncusuydu.  
Mehmet Okur was a famous basketball player in Turkey.

• Basketbola 1997’de başladı. Sonra, NBA’e katıldı ve Türkiye’den ayrıldı. Amerika’da da 
oldukça başarılı oldu.

• He began basketball in 1997. Then, he joined NBA and left Turkey. He became quite successful in the 
USA.

12. Muhammed Ali bir Amerikan boksörüydü. 
Muhammed Ali was an American boxer.

• Birçok maç kazandı, 22 yaşında Dünya şampiyonu ve aynı zamanda Müslüman oldu. 
• He won a lot of matches, became the world champion and also Muslim at the age of 22.
• Birçok insan onun maçlarını izledi ve onu destekledi. 
• Many people watched his games and supported him. 

13. Semih Saygıner ünlü bir bilardo oyuncusuydu. 
Semih Saygıner was a famous billard player.

• Esas amacı şov yapmaktı. Oldukça başarılı oldu ve tüm Türkiye onu tanıdı. 
• His main goal was to make shows. He became quite successful and all Turkey knew him.
• Bunlara ilaveten, bu sporu herkes çok sevdi. Ve bilardo önemli bir spor oldu.
• Plus, everybody loved this sport. And billard became an important sport.

14. Hermann Maier Avusturyalı ünlü bir kayakçıydı. 
Hermann Maier was an Austrian skier.

• Dağların zirvelerinden kaydı ve altın madalyalar kazandı. 
• He slid from the mountain peaks and won gold medals.
• Maier’in yarış kariyeri oldukça başarılıydı. Birçok zafer kazandı. 
• Maier’s racing career was quite successful. He gained a lot of victories.

15. İyi bir oyuncuydu.  
He was a good player.

• Alex kesinlikle iyi bir oyuncuydu. Birçok taraftar onun hayranıydı. 
• Alex was certainly a good player. Many suppers were fans of him.
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• Fenerbahçe’de yıllarca oynadı ve birçok zafere yardım etti.
• He played for Fenerbahçe for years and helped many victories.

16. Maalesef, öldü. 
Unfortunately they died.

• Maalesef, bazı futbolcular futbol sahasında öldü.
• Unfortunately some footballers died on the pitch.
• Binlerce taraftar ve lig oyuncusu çok üzüldü. Birçok insan onlar için ağladı. 
• Thousands of supporters and league players became very sad. Many people cried for them.

17. Önemli bir başkandı.
He was an important president.

• Ali Şen, Fenerbahçe için önemli bir başkandı. Birçok iyi futbolcuyu getirdi ve taraftarlar onu 
çok sevdi. 

• Ali Şen was an important president for Fenerbahçe. He brought many good players and supporters 
loved him.

• Tüm hayatı boyunca Fenerbahçe’yi destekledi. 
• He supported Fenerbahçe all his life.

18. Beşiktaş uluslararası arenada başarılı oldu. 
Beşiktaş became successful in the international arena.

• Avrupa kupasında bir sonraki kademelere yükseldi. Taraftarlar, Beşiktaş için yeni şiirler 
yazdılar ve maçlarda söylediler. 

• They rose to next levels in the European cup. Supporters wrote new poems for Beşiktaş and sang them 
during the games.

• Bu şaşırtıcı değildi çünkü herkes çok çalışmıştı. 
• It wasn’t surprising because everybody worked hard.

19. Bazı işadamları futbol takımı satın aldılar. 
Some businessmen bought football teams.

• Bazıları bu takımları reklam yapmak için aldılar. Bazı işadamları ise tekrar satmak için aldılar. 
• Some bought these teams to advertise, some businessmen bought to sell again.

• Birçok aktivite düzenlediler. Ve yeni stratejiler icat ettiler. Dolayısıyla, medyadaki birçok 
insan onlar hakkında makaleler yazdı. 

• They arranged many activities. They invented new strategies. So, many people in the media wrote 
articles about them.

20. Bu yıl Türk sporunda muhteşem başarılara tanık olduk.
We witnessed great successes in Turkish sport this year.

• Örneğin, Fenerbahçe Ülker finalde Olympiakos’u yendi ve Euroleague şampiyonu oldu.
• For example, Fenerbahçe Ülker beat Olympiacos in the final and became the Euroleague champion.
• İbrahim Ahmed Acar eskrimde önce Avrupa, sonra ise Dünya şampiyonu oldu. İnsanlar bu 

genç sporcunun zaferlerine yeterli ilgi göstermedi; ama tarih onun adını da yazdı.
• İbrahim Ahmed Acar became first the European champion and then the World champion in fencing. 

People didn’t show enough interest in this young sportsman’s victories. But history wrote his name, 
too.
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21. Kayak ilk kez yaklaşık beş bin yıl önce Orta Asya’daki avcılar arasında ortaya çıktı.
Skiing appeared first among the hunters in Central Asia about five thousand years ago.

• Orta Çağ boyunca İskandinavya’da çiftçiler, avcılar ve savaşçılar kayağı farklı amaçlar için kullandı.
• Farmers, hunters and warriors used skiing for different purposes throughout the Middle Age. 
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