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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

•Kendinizi ve bir başkasını 
tanıtabilecek, insanları tanıyabilmek 
için sorular sorabilecek,

•Kendinizin ya da herhangi bir kişinin 
veya bir varlığın ismini harf harf 
söyleyebilecek,

•Sayıları tanıyıp sayabilecek,

•Kişilerin nereli olduklarını 
sorabilecek, kendi uyruğunuzu ve 
ülkenizi söyleyebileceksiniz.
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• Dil Bilgisi

• ‘Olmak’ Fiili (Verb 'To Be')

• Şahıs Zamirleri (Personal 
Pronouns)

• Dinleme & Konuşma

• İnsanlarla Tanışma (Greeting 
People)

• Okuma

• Benim Hakkımda (About Me)

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 



What Is Your Name? 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  2 

WHAT'S YOUR NAME?

Dil Bilgisi: ‘Olmak’ Fiili

Dinleme & Konuşma:

İnsanlarla Tanışma

Okuma: Alfabe, Sayma Sayıları, 
Ülkeler ve Uyruklar
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GİRİŞ 

‘To be’ (‘olmak’) fiilinin işlevini öğrenmeden önce bilmemiz gereken bazı 

hususlar bulunmaktadır. Her cümlenin bir öznesi vardır ve özneler genellikle 

cümlelerin başında yer almaktadır. Tümleç ise ‘to be’ (‘olmak’) fiilinden hemen 

sonra kullanılan ve anlamca ‘to be’ (‘olmak’) fiilini zenginleştiren kelime veya 

kelime grubudur. ‘To be’ (‘olmak’) fiilinin temel işlevi cümlenin öznesi ile tümlecini 

birbirine bağlamaktır. ‘To be’ (‘olmak’) fiili, İngilizcenin en temel ve en yaygın 

kullanılan fiillerindendir. ‘To be’ (‘olmak’) fiili cümlelerde hem durum fiil hem de 

yardımcı fiil olarak karşımıza çıkar. ‘To be’ (‘olmak’) fiilinin Geniş Zaman’a 

çekimlenen halini (yani; ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ hallerini) genellikle bir kimsenin veya bir 

şeyin durumunu, özelliklerini ve niteliklerini belirtmek için kullanırız. Kısaca benim, 

senin, başkasının veya başkalarının kim veya ne olduğunu, ne tür sıfatlarla 

tanımlanabileceğini ve nerede olduğunu gösterir. Bir durum fiil olan ‘olmak’ fiilinin 

Geniş Zaman’da kullanılan üç şekli vardır ve bunların Türkçe karşılıkları şunlardır: ‘-

im’, ‘-sin’, ‘-dir’, ‘-iz’, ‘-siniz’. Geniş Zaman’lı olumsuz cümlelerde ‘to be’ (‘olmak’) 

fiilinden hemen sonra olumsuzluk eki olan ‘not’ yapısını kullanmak gerekir. Günlük  

konuşma ve yazma dilinde ‘to be’ fiilinin öğeleri olan ‘is’ ve ‘are’ yapıları ile 

olumsuzluk eki olan ‘not’ yapısını birleştiririz (‘is not’ => ‘isn’t’ ve ‘are not’ => 

‘aren’t’). Soru cümlesi oluşturmak istediğimizde yapmamız gereken tek şey, ‘am’, 

‘is’ ve ‘are’ yapılarını cümlenin başına getirmektir (örn.; ‘Areyou a student?’). 

DİL BİLGİSİ 

‘Olmak’ Fiili  (Verb ‘To Be’) 

“To Be” filli Geniş Zaman’da şahıs zamirlerine göre üç farklı şekilde kullanılır. 

Bunlar ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ yapılarıdır ve Türkçede ‘-dir’, ‘-dır’ anlamına gelir, durum 

bildirir;  isimler, sıfatlar ve edatlarla kullanılır.   

 

 
 

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda, resmî olmayan durumlarda kısaltma 

kullanırız. Aşağıdaki kısaltmalar tablosunu inceleyiniz. 

 

 

 

 I am a teacher.                                  (Ben bir öğretmenim.) 

 Are you English?                               (Siz İngiliz misiniz?)             

 She is not at the university now.   (O şu an üniversitede değil.) 

 Mrs. Yüksel is from Bursa.              (Bayan Yüksel Bursalıdır.)           

 The children arevery excited.        (Çocuklar çok heyecanlı.) 

Ö
rn
e
k
 

 

 
Dilbilimde ‘Copula Be’ 
olarak adlandırılan ‘To 
Be’ (Olmak) fiili, ‘am’, 

‘is’ ve ‘are’ yapılarından 
oluşur.  İngilizcede en 
çok kullanılan fiilerden 

biridir. 
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I’m     you’re   he’s     she’s     it’s     we’re     they’reHakan’s    car’s 

(+): 

(?): 

(-): 

I amyou are           he/she/it is           we areyou are            they are 

am I?          are you?         is he/she/it?         are we?         are you?          are they? 

I am not     you are not    he/she/it is not    we are not    you are not     they arenot 

K
ıs

al
tm

al
ar

: 

 

(+)    I’m        you’re he’s/she’s/it’s      we’reyou’rethey’re 

(-)     I’mnot  you aren’t      he/she/it isn’t      we aren’t     you aren’t      they aren’t 

 

Aşağıdaki tabloda ‘to be’fiilinin farklı özneler ile nasıl kısaltılarak 

kullanıldığını görebilirsiniz. 

 
“To Be” fiili ile soru (?) cümlesi üretmek için ‘to be’ fiilini (‘am’, ‘is’ ve ‘are’ 

yapılarını) öznenin önüne getiririz. 

 
Aşağıdaki soru zamirlerinin hepsini biliyor muydunuz? Soru zamirleri, 

cümledeki işin (eylemin) veya oluşun kim veya ne tarafından, ne zaman, nerede, 

neden, nasıl, ne kadar sürede, v.b. yapıldığını sormak için kullanılan kelime 

grubudur. 

 

 I’m a lawyer.                    (Ben bir avukatım.)       

 You’re sad.                          (Sen üzgünsün.)       

 Alp’s in İstanbul.                (Alp İstanbul’da.)        

 The store’s closed.            (Mağaza kapalı.)        

 We’re happy.                     (Bizler mutluyuz.) Ö
rn
e
k
 

D
il
 B

il
g
is

i 
 

 

D
il
 B

il
g
is

i 
 

Who (Kim) 

What(Ne) 

When(Ne zaman) 

Where(Nerede) 

Why(Neden/Ne için) 

How(Nasıl) 

Howmany (Kaç tane) 

Howmuch(Ne kadar) 

Howlong(Ne kadar zamandır/süredir) 

 
‘To Be’ fiili, resmi 

konuşma ve yazma 
İngilizcesi haricinde 
kısaltılarak kullanılır. 

 
Soru zamirleri, özellikle 
günlük hayatta çokça 
ihtiyaç duyacağımız 

yapılar olmakla birlikte 
‘to be’ fiili ile birlikte 

sıkça kullanılır. 
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Bu soru zamirlerinin “is” yapısı ile kısaltmaları şu şekildedir: 

 
 

 

“ToBe” ile olumsuz cümle kurmak için ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ yapıları veya ’m, ’r, ’s 

kısaltmalarından sonra ‘not’ yapısını kullanırız. 

 

Aynı zamanda, ‘n’t’ ile kısaltma yapabiliriz: youaren’t, sheisn’t, v.b. (Fakat “I 

amn’t” şeklinde bir kısaltma yoktur). 

“To Be” fiili  aşağıdaki sıfatlar ve soru zamirleri ile sıklıkla kullanabiliriz. 

D
il
 B

il
g
is

i 
 who’s     what’s     when’s     where’s     why’s     how’s 

 

Who’sthat woman?     What’s this animal?    When’s your birthday party? 

(Şu kadın kim?)             (Bu hayvan ne?)          (Doğumgünün ne zaman?) 

 

Whereare the museums?     Whyare you angry?     Howare you? 

(Müzeler nerede?)             (Neden sinirlisin?)          (Nasılsın?) 

 

Ö
rn
e
k
 

 

I amnot from England, but from Scotland. 

(Ben İngiltereli değilim, ama İskoçyalıyım.) 

 

We arenot at school at the moment. 

(Biz şu an okulda değiliz.) 

 

I’m notready for now. 

(Şu an hazır değilim.) 

 

She’s notwell-behaved. 

(O iyi huylu değil.) 

 

They’re notchemical engineers. 

(Onlar kimya mühendisi değiller.) 

 

Ö
rn
e
k
 

 

 
‘To Be’ fiili ile birlikte en 

sık kurulan cümle 
türleri isim cümlesi ve 
sıfat cümlesidir. Sıfat 
cümleleri kurabilmek 
için sıfatların İngilizce 

karşılıklarını iyi 
bilmemiz gerekir.  
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Aynı zamanda “to be” fiilini yaşımızı, kilomuzu ve boyumuzu ifade etmek 

için de kullanabiliriz. 

 

Şahıs Zamirleri (PersonalPronouns) 

“PersonalPronouns” olarak adlandırılan ‘Şahıs Zamirleri’, cümlede eylemi, işi 

ve oluşu gerçekleştiren varlığın yerine kullanılır. Türkçeden farklı olarak, 

İngilizcede 3. tekil şahıs zamirleri 3’e ayrılır. Eril varlıklar için “he”, dişil varlıklar için 

“she”, hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar için ise “it” şahıs zamirleri kullanılır. 

 

I am hungry and thirsty.     (Ben açım ve susuzum.) 

What color are your eyes?     (Gözlerinizin rengi nedir?) 

My eyes are black.     (Benim gözlerim siyah renktir.) 

 

Ö
rn
e
k
 

 

How old are you?    I’m 29. 

(Kaç yaşındasın?)  (Ben 29 yaşındayım.)  

.        

What size are your shoes?    They are 42. 

                           (Ayakkabıların kaç numara?)                   (42 numara.) 

 Ö
rn
e
k
 

 
D

il
 B

il
g
is

i 
 

good(iyi), bad(kötü), hardworking(çalışkan), lazy(tembel), hungry(aç), thirsty(susuz), 

hot(sıcak/acı), cold(soğuk), right(doğru), wrong(yanlış), afraid(korkmuş), 

interested(ilgili), 

 

whatcolour…?(…ne renk?), whatsize…?(…kaç numara?), whatshape…?(…şekli 
nedir?)howold?(…kaç yaşında?) vb. 
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“It, they, them” şahıs zamirlerini cansız varlıklara, hayvanlara, olaylara, 

etkinliklere, soyut kavramlara ve bu gibi kavramlara ve varlıklara atıfta bulunurken 

kullanırız. 

 

“It” şahıs zamirini, zaman, tarih, uzaklık, hava durumu ve bu gibi birçok 

durumu bildirirken kullanırız. 

D
il
B
il
g
is

i 
 

ÖzneDurumundakiŞahısZamirleri 

Özne: I, you, vb. 

IYouHeSheItWeYouThey 

Ben     Sen          O          OO         Biz           SizOnlar 

ErilDişilCansız 
 

I am a student.    You are not strong.     Is he in the garden? 

   (Ben bir öğrenciyim.)     (Sen güçlü değilsin.)        (O bahçede mi?) 

 

A: ‘Who is it on the phone?’    B: ‘It’s me, Burak’ 

(A: ‘Kimle görüşüyorum?’)       (B: ‘Ben, Burak.’) 

 

Who are you?     How old is she?     Where are theynow? 

(Kimsiniz?)       (O kaç yaşında?)    (Onlar şimdi nerede?) 

 

Ö
rn
e
k
 

 

I like Erzurum, but it is very cold in winter.  

    (Erzurum’dan hoşlanıyorum fakat O (Erzurum) kış mevsiminde çok soğuktur.) 

 

I have got two cars. Theyare very comfortable. 

(İki arabam var. Onlar çok konforlular.) 

 

My hobby is cycling.It is very exciting. 

(Benim hobim bisiklet sürmektir. O (bisiklet sürme) çok heyecanlıdır.) 

 

Ö
rn
e
k
 

 

 
‘To Be’ fiili ile birlikte  
en sık kullanıdığımız 
diğer kelime grubu 
şahıs zamirleridir. 
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Alıştırmalar 

Alıştırma 1.1 – Aşağıdaki boşlukları ‘To Be’ (‘am’, ‘is’, ‘are’) fiili ile 

doldurunuz. 

1. It __________ very hot todayoutside. But it is cool inside. 

2. I __________ at universitycampusnow. Whereareyou? 

3. They __________ Turkish. Theyare not Japanese. 

4. This __________ a pencil. It is not a pen. 

5. My name __________ Selin. What is your name? 

6. We__________ from Britain. Weare British. 

7. That __________ a falseanswer. What is thetrueanswer? 

8. I __________ OK, thanks. Whataboutyou? 

9. Nisa and Caner__________ married. Theyarehappy. 

10. She __________ an English teacher. She is fromAustralia. 

11. Ordu and Giresun __________ verygreenandcleancities. 

12. How __________ theweathertoday in Eskişehir? 

13. İzmir and Aydın __________ veryclosetoeachother. 

14. Bursa __________ a verygreenandcleancity. 

15. Antalya __________ an industrializedcity. It is thecity of tourism.  

Alıştırma 1.2 – Aşağıdaki cümleleri ‘To Be’ (‘am’, ‘is’, ‘are’) fiilinin olumsuz 

şekliyle oluşturunuz.    

1. Thisbook __________ myfavouritebook.  My favouritebook is on thetable. 

2. Kamil __________ married. He is singlenow. 

3. Erzurum __________ hot in thesummer. It is warm.  

4. My brother __________ here at the moment. He is in New York now. 

5. We __________ in France. Weare in Englandnow. 

A) What time is it?     It is nine o ’clock.     

(A: Saat kaç? Saat dokuz.     Saat dokuz.) 

 

B)  Which day is ittoday?     It’s Tuesday today. 

(B: Bugün günlerden ne?     Bugün günlerden Salı.) 

 

C) When is your birthday?    It’s in December 14th.     

(C: Doğum günün ne zaman?     14 Aralık’ta.) 

 

D) How far is thecity centerfrom here?It’s 20 kilometres. 

(D: Şehir merkezi buradan ne kadar uzaklıkta?     20 kilometre.) 

 

E) How is the weather today?     It’s very hot today.  

(E: Bugün hava nasıl?     Bugün hava çok sıcak.) 

Ö
rn
e
k
 

 

 
‘It’ şahıs zamiri çok 

sayıda kavrama atıfta 
bulunmak için kullanılır.   

 
‘To Be’ fiili ile soru 

cümleleri, ‘am’, ‘is’ ve 
‘are’ yapılarının öznenin 

hemen önüne 
getirilmesiyle 
oluşturulur. 
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6. It __________ Tuesdaytomorrow. It is Wednesday. 

7. His surname __________ Öztürk.  His surname is Toprak. 

8. I __________ a policeman. I am a teacher. 

9. My name __________ Bilgenur. My name is Ayşegül. 

10. Istanbuland Ankara __________ smallcities. Theyarebigcities. 

11. My father __________ from İskenderun. He is fromThessaloniki.  

12. My favouritecolours __________ yellowanddarkblue. My 

favouritecoloursareblackandwhite. 

13. I __________ happywithmy test scores. I muststudymoreandmore. 

14. You __________ a lazystudent. Youare a veryhardworking boy. 

15. It __________ darkoutside. The sun is shining. 

Alıştırma 1.3 – Aşağıdaki cümleleri ‘To Be’ (‘am’, ‘is’, ‘are’) fiilini kullanarak 

soru cümleleri olarak yeniden yazınız.   

1. Thisexercise is difficult.   ____________________ 

2. We'refromNorthernIreland.  ____________________ 

3. Her name's Zübeyde Melahat.   ____________________ 

4. Thechildrenare in thegarden.  ____________________ 

5. You’re English.    ____________________ 

6. My car is verycomfortable.   ____________________ 

7. This is mystudent’snotebook.   ____________________ 

8. Thesepicturesarevery nice.   ____________________ 

9. Mehmet is twenty-fiveyearsold.  ____________________ 

10. I'm fine.     ____________________ 

11. I am a strong boy.   ____________________ 

12. She is a hardworkinggirl.  ____________________ 

13. Theyare in theschoolgarden.  ____________________ 

14. My wife is an English teacher.  ____________________ 

15. Yourfavouritecolour is red.  ____________________ 

Alıştırma 1.4 –Aşağıdaki boşlukları ‘PersonalPronouns’ olarak adlandırdığımız 

ve özne konumunda işlev gören ‘şahıs zamirleri’ ile doldurunuz.  

1. My name is Charles Leclerc. _____ am an F1 pilot from France. Andthis is 

myfamily.  

2. Her name is Hayrunnisa. (Hayrunnisa) _____ is from İskenderun.  

3. Caner is mydad. (My dad) _____ is a schoolprincipal.  

4. Hakan is on theleft. (Hakan) _____ is mybrother.  

5. (Serkan and Melek) _____ aretwins.  

6. The name of ourlovebird is Boncuk. (Boncuk) _____ is twoyearsold.  

7. (Serkan, Hakan, Caner, and Nisa) _____ are in England.  

8. (Artvin) _____ is not far from Trabzon.  

9. My grandparentslive in Antalya. (My grandparents) _____ 

oftencomeandvisit us. 

10. What can (Ayşe) _____ do?  

 
Şahıs zamirlerini doğru 

bir şekilde 
kullanabilmek için atıfta 

bulunmak istediğimiz 
varlığın veya varlıkların 
cinsiyetini ve tekilliğini-
çoğulluğunu bilmemiz 

gerekmektedir.  
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Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

What Ne Old Yaşlı, Eskimiş 

Your Senin Shoes Ayakkabılar 

Name İsim Size Boyut, Büyüklük 

Teacher Öğretmen Student Öğrenci 

University Üniversite Strong Güçlü 

Now Şimdi Garden Bahçe 

From -Den,-Dan Phone Telefon 

Children Çocuklar Winter Kış 

Very Çok Car Araba 

Excited Heyecanlı Comfortable Rahat 

Lawyer Avukat Hobby Hobi 

Sad Üzgün Time Zaman 

Store Mağaza, Depo Clock Saat 

Closed Kapalı Today Bugün 

Happy Mutlu December Aralık 

Tired Yorgun City center Şehir merkezi 

Plane Uçak Weather Hava 

Here Burada, Buraya Outside Dışarı 

Champion Şampiyon Pencil Kalem 

Book Kitap Desk Okul sırası 

Bag Kol çantası False Yanlış 

Who Kim Answer Cevap 

When Ne zaman Thanks Teşekkürler 

Where Nerede Married: Evli 

Why Ne için, neden Brother Erkek kardeş 

How Nasıl France Fransa 

How many Kaç tane Tuesday Salı 

How much Ne kadar Surname Soyad 

How long Ne kadar zamandır Many Birçok 

Woman Kadın Class Sınıf 

Animal Hayvan Exercise Alıştırma 

Birthday Doğum günü Difficult Zor 

Museum Müze Northern Kuzey 

Angry Kızgın Ireland İrlanda 

Scotland İskoçya Grandmother Büyükanne 

Moment An These Bunlar 

Ready Hazır Picture Resim 

Well-behaved İyi huylu Nice Sevimli, Hoş, Güzel 

Chemical engineer Kimya mühendisi Fine İyi 

Hardworking Çalışkan Finland Finlandiya 

Lazy Tembel Family Aile 

 
‘To Be’ fiilini en sık 

kullandığımız yerlerden 
biri de tanışmalar ve 

selamlaşmalardır. 
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Hungry Aç Director Müdür, yönetmen 

Thirsty Susamış Left Sol 

Hot Sıcak Twins İkizler 

Cold Soğuk Year Yıl 

Right Doğru Live Yaşamak 

Wrong Yanlış Mediterranean Akdeniz 

Afraid Korkmuş Region Yöre, bölge 

Interested İlgili Grandparents Dede ve nene 

Color: Renk Come Gelmek 

Eye Göz Far Uzak, -den uzak 

Black Siyah   

DİNLEME & KONUŞMA 

İnsanlarla Tanışma (Greeting People)  

A Man:  Helloandgoodmorning! My name is Baha. What is your name? 

A Woman:   My name is Lucy. 

A Man:  Nice tomeetyou, Lucy. 

A Woman:  Nice tomeetyou, too. 

A Man:   Whereareyoufrom, Lucy? 

A Woman:   I am fromEngland and I’m English. Whataboutyou? 

A Man: I’m fromTurkey and I’m Turkish. Whereareyourparentsfrom? 

AretheyfromEngland, too? 

A Woman: No, theyare not fromEngland. Theyarefrom Germany and they are 

German. Whataboutyourparents? 

A Man: My father is fromTurkeyandmymother is fromTurkishCyprus. That 

is, myfather is Turkishandmymother is TurkishCypriot. 

A Woman:   How oldareyou, Baha? 

A Man:  I’m eighteenyearsold, how aboutyou? 

A Woman:  I’m twentyoneyearsold. 

Anahtar kelimeler (Diyalog) 

My name Benim adım Turkish 
Cypriot  

Kuzey Kıbrıslı, Kıbrıs 
Türkü 

Your name Senin adın Parents  Ebeveyn, Anne ve 
Baba 

Nice to meet you Sizinle tanıştığıma memnun 
oldum 

England İngiltere 

Nice to meet 
you, too 

Ben de sizinle tanıştığıma 
memnun oldum 

English İngiliz 

Where…….from? Nereli? Germany Almanya 

What about 
you? 

Ya sen? German Alman 

Too de/da (bağlaç) 
(örn.; Ben de.) 

How about 
you?  

Ya sen? 

Turkish Cyprus Kuzey Kıbrıs 
  

 

 
‘To Be’ fiili ile ismimizi, 

uyruğumuzu, nereli 
olduğumuzu, yaşımızı, 

işimizi, fiziksel ve ruhsal 
özelliklerimizi ve daha 

birçok yönlerimizi 
tanımlayabiliriz.  
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Çeviri (Diyalog) 

İnsanlarla tanışma 

BirErkek: Merhaba, günaydın! Benim adım Baha. Sizin adınız ne? 

Bir Kadın: Benim adım Lucy. 

BirErkek: Sizinle tanıştığıma memnun oldum, Lucy. 

Bir Kadın: Ben de sizinle tanıştığıma memnun oldum.  

BirErkek: Nerelisin Lucy? 

Bir Kadın: İngiltereliyim ve İngilizim. Peki ya sen? 

BirErkek: Ben Türkiyeliyim ve Türküm. Senin ebeveynlerin nereli? Onlar da 

İngiltereli mi? 

Bir Kadın: Hayır, onlar İngiltereli değiller. Onlar Almanyalılar ve Almanlar. Peki ya 

senin ebeveynlerin? 

BirErkek: Benim babam Türkiyeli ve annem Kuzey Kıbrıslı. Yani, babam Türk ve 

annem Kıbrıslı Türkü. 

Bir Kadın: Kaç yaşındasın, Baha? 

BirErkek: Ben 18 yaşındayım, peki ya sen? 

Bir Kadın:  Ben 21 yaşındayım.  

Alıştırmalar 

Alıştırma 1.5 - Aşağıdakisoruların cevaplarının baş harflerini parantez içine 

yazınız. 

(__) 1- What is your name? 

(__) 2- Whereareyoufrom? 

(__) 3- How oldareyou?  

(__) 4- AreyouTurkish? 

 

A- I’m fromTurkey. 

B- I’ m nineteenyearsold. 

C- Yes, I’m Turkish. 

D- My name is _____. 

Alıştırma1.6 - Aşağıdakiülkeler ve uyrukları sözlük yardımıyla eşleştiriniz. 

(__) 1- Italy 

(__) 2- Switzerland 

(__) 3- Sweden 

(__) 4- TheNetherlands 

(__) 5- France 

(__) 6- Austria 

(__) 7- Portugal 

(__) 8- Spain 

(__) 9- Iran 

(__) 10- Greece 

(__) 11- Russia 

(__) 12- Iraq 

A- Swedish 

B- Iraqi 

C- Italian 

D- Dutch 

E- Swiss 

F- Austrian 

G- Portuguese 

H- Spanish 

I- Russian 

J- Greek 

K- Iranian 

L- French 

İngiliz alfabesi (The English alphabet) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

İngiliz alfabesi Türkçede 
bulunmayan bazı 

harfleri bünyesinde 
barındırmaktadır. 
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Harflerin okunuşu (Thepronunciation of letters) Okunuşu mu 

Telaffuzu mu?  

A(ey) B(bi) C(si) D(di) E(i) F(ef) G(ci) H(eyç) I(ay) K(key) L(el) M(em) N(en) O(o) P(pi) 

Q(kyu) R(ar) S(es) T(ti) U(yu) V(vi) W(dablyu) X(eks) Y(vay) Z(zet) 

Alıştırmalar 

Alıştırma 1.7 – İngilizcede olup Türkçede olmayan harfler hangileridir? 

Aşağıya yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alıştırma 1.8 – Türkçede olup İngilizcede olmayan harfler hangileridir? 

Aşağıya yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alıştırma 1.9 - Aşağıdaki kelimeleri harf harf okuyunuz. Telaffuz ediniz? 

studentteacher        life        worldexamuniversity 

Sayılar (Thenumbers) 

1’den 20’ye kadar olan sayılar aşağıdaki gibidir [6]. 

1 One 

2 Two 

3 Three 

4 Four 

5 Five 

6 Six 

7 Seven 

8 Eight 

9 Nine 

10 Ten 

11 Eleven 

12 Twelve 

13 Thirteen 

14 Fourteen 

15 Fifteen 

16 Sixteen 

17 Seventeen 

18 Eighteen 

19 Nineteen 

20 Twenty 

 

 
İngilizcede sayılar, farklı 

ortamlarda farklı 
kombinasyonlarla 
okunurlar (örn.; 
tarihler, telefon 

numaraları ve sayısal 
işlemler). 

16
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Alıştırmalar 

Alıştırma 1.10 - Aşağıdaki sayıları rakam olarak yazınız. 

Fifteen _____  Five _____  Two _____  

Twenty _____  One _____  Seven _____   

Three   _____  Eleven _____  Eight _____  

Nineteen _____   Seventeen _____ Twelve _____ 

Fourteen _____   Sixteen _____  Four _____ 

Six   _____ 

 

Önemli Bilgi: Telefon numaraları nasıl söylenir? 

 Telefon numaralarındaki sıfır ve çift rakamların okunuşu; 

0: oh 

33: doublethree 

Önemli Bilgi: 20’den 1.000.000’a kadar olan sayılar aşağıdaki gibidir. 

20 twenty 

30 thirty 

40 forty 

50 fifty 

60 sixty 

70 seventy 

80 eighty 

90 ninety 

100 onehundred 

1000 onethousand 

1000000 onemillion 

1000000000 onebillion 

 

Önemli Bilgi: 20’den sonraki sayılara one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine sayıları eklenerek söylenir. 

21=twentyone 22=twentytwo  23=twentythree  

24=twentyfour 35=thirtyfive  46=fortysix   

57=fifty seven  68=sixtyeight  79=seventy nine 

ÖnemliBilgi: Sayı ikiden fazla haneliyse son iki haneden önce genelde “and” 

kelimesi kullanılır. 

150: onehundredandfifty  1760: onethousand seven hundredandsixty 

 

 

 

 

 
İngilizcede dört rakamı 

‘four’ şeklinde 
yazılırken kırk sayısı 

‘forty’ şeklinde yazılır.  

17



What Is Your Name? 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  15 

Ülkeler ve uyruklar (Countriesandnationalities) 

Countries Nationalities  

Turkey 

Spain 

Poland 

Turkish 

Spanish 

Polish 

-ish 

Italy 

Mexico 

Russia 

Germany 

Australia 

Brazil 

Italian 

Mexican 

Russian 

German 

Australian 

Brazilian 

-an 

Taiwan 

Japan 

China 

Taiwanese 

Japanese 

Chinese 

-ese 

France  French  -ch 

OKUMA 

Benim Hakkımda (About Me)  

Hello! 

My name is Charles. I am fromEnglandand I am English. I am 

eighteenyearsoldand I am a universitystudent at Oxford University. I 

likemyuniversityverymuch. Ouruniversity is veryfamousthroughouttheworld. 

 Kendiniz hakkında benzer cümleler yazınız. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________. 

Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Name İsim, ad Hardworking Çalışkan 

Yearsold Yaşında Woman Kadın 

Student Öğrenci Parents Ebeveyn, anne ve baba 

Famous Ünlü Crowded Kalabalık 

House Ev Elder Büyük (yaşça) 

Center Merkez Brother Erkek kardeş 

City Şehir Younger Küçük (yaşça) 

Father Baba Sister Kız kardeş 

Tall Uzun boylu Primaryschool İlkokul 

Family Aile Almost Hemen hemen 

Patient Sabırlı Same Aynı 

Helpful Yardım eden, yardım sever Because Çünkü 

Housewife Ev kadını Twin İkiz 

 

 
‘To Be’ fiili, zamanlar 

konusunda 
‘progressive’ olarak 

adlandırılan ve 
hareketlilik bildiren ana 

fiillerin yardımcı fiili 
olarak da işlev görür. 

 
İngilizcede diyaloglarda 
uyruğumuzdan ziyade 

nereli olduğumuzu 
vurgularız. 
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Çeviri (Okuma metni) 

Benim hakkımda 

Merhaba! 

Benim adım Charles. Ben İngiltereliyim ve İngilizim. Ben 18 yaşındayım ve 

Oxford Üniversitesi’nde öğrenciyim. Üniversitemi çok seviyorum. Üniversitemiz 

dünya çapında tanınmaktadır. 

 

  

 
‘To Be’ fiili, ‘Verb 

Tenses’ olarak 
adlandırılan zamanlar 
konusunda karşımıza 

yardımcı fiil olarak 
çıkmaktadır. 
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Cevaplar 

Alıştırma 1.1 - Aşağıdaki boşlukları “To Be (am, is, are)” fiili ile doldurunuz. 

1. is    

2. am    

3. are 

4. is    

5. is    

6. are 

7. is    

8. am    

9. are 

10. is    

11. are 

12. is    

13. are 

14. is    

15. is not 

Alıştırma 1.2 - Aşağıdaki cümleleri “To Be (am, is, are)” fiilinin olumsuz şekliyle 

oluşturunuz. 

1. is not (isn’t)   

2. is not (isn’t)   

3. is not (isn’t)   

4. is not (isn’t)   

5. are not (aren’t)   

6. is not (isn’t)    

7. is not (isn’t)   

8. am not   

9. is not (isn’t)   

10. are not (aren’t)    

11. is not (isn’t)    

12. are not (aren’t)    

13. am not    

14. are not (aren’t)    

15. is not (isn’t) 

Alıştırma 1.3 - Aşağıdaki cümleleri “To Be (am, is, are)” fiilini kullanarak soru 

cümleleri olarak yeniden yazınız. 

1. Is thisexercisedifficult? 

2. AreyoufromNorthernIreland? / Am I fromNorthernIreland? 

3. Is her name Zübeyde Melahat? 

4. Arethechildren in thegarden? 

5. Areyou English? / Am I English? 

6. Is your car verycomfortable? / Is my car verycomfortable? 

7. Is thisyourstudent’snotebook? / Is thismystudent’snotebook? 

8. Arethesepicturesvery nice? 

20



What Is Your Name? 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  18 

9. Is Mehmet twenty-fiveyearsold? 

10. Areyoufine? / Am I fine? 

11. Am I a strong boy? / Areyou a strong boy? 

12. Is she a hardworkinggirl? 

13. Arethey in theschoolgarden? 

14. Is mywife an English teacher? / Is yourwife an English teacher? 

15. Is yourfavouritecolourred? / Is myfavouritecolourred? 

Alıştırma 1.4 - Aşağıdaki boşlukları “PersonalPronouns” olarak adlandırdığımız ve 

özne konumunda işlev gören “şahıs zamirleri” ile doldurunuz. 

1. I    

2. she 

3. he    

4. he    

5. they 

6. it    

7. they 

8. it    

9. they 

10. she 

Alıştırma 1.5 - Aşağıdaki soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. 

1-D  2-A  3-B  4-C 

Alıştırma 1.6 - Aşağıda verilen ülkeler ve uyrukları sözlük yardımıyla bularak 

eşleştiriniz. 

1-C  2-E  3-A  4-D  5-L  6-F  7-G  8-H  9-K  10-J  11-I  12-B 

Alıştırma 1.7 – İngilizcede olup Türkçede olmayan harfler hangileridir? Aşağıya 

yazınız. 

q, w, x 

Alıştırma 1.8 – Türkçede olup İngilizcede olmayan harfler hangileridir? Aşağıya 

yazınız. 

ç, ğ, İ, ı, ö, ş, ü 

Alıştırma 1.9 - Aşağıdaki kelimeleri harf harf okuyunuz. 

s-t-u-d-e-n-t:  es-ti-yu-di-i-en-ti 

t-e-a-c-h-e-r:  ti-i-ey-si-eyç-i-ar 

l-i-f-e:   el-ay-ef-i 

w-o-r-l-d:   dablyu-o-ar-el-di 

e-x-a-m:   i-eks-ey-em 

u-n-i-v-e-r-s-i-t-y: yu-en-ay-vi-i-ar-es-ay-ti-vay 

Alıştırma 1.10 - Aşağıdaki sayıları rakamlarla yazınız. 

fifteen: 15          five: 5          two: 2  twenty: 20 

one: 1  seven: 7 three: 3  twelve: 12 

eight: 8  nineteen: 19 seventeen: 17 twelve: 12 

fourteen: 14 sixteen: 16  four: 4  six: 6 
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lik • 'To Be' fiilini kullanarak kendinizi tanıtınız.

• İngiliz Alfabesi'ni oluşturan harflerin okunuşlarını tekrar 
yoluyla pekiştiriniz.

• Sayıların yazılışlarının pratiğini yapınız. 

• Ülkeleri uyruklarıyla eşleştiriniz.
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•OLMAK FİİLİ: 'TO BE'

•‘Olmak’ anlamına gelen ‘to be’ fiili, İngilizcede birçok farklı dilbilgisi yapısında 
çeşitli ve yaygın kullanımlarıyla dikkatimizi çeken önemli bir fiildir. Bu fiil, 
İngilizcede düzensiz fiiller grubunda yer alır ve bu sebeple farklı 
çekimlemelerle karşımıza çıkar. 

•‘To Be’ Fiilinin Farklı Tense’lerde Kullanımı

•Genel dilbilgisel kullanımına bakıldığında, ‘to be’ fiilinin ‘Present Tense’ 
(Geniş Zaman), 'Past Tense' (Geçmiş Zaman), ‘Perfect Tense’ ve ‘Progressive 
Form’ (Şimdiki Zaman) ana başlıkları altında incelenmesi gerekmektedir. 

•‘To Be’ Fiilinin 3 Önemli Yapısı

•‘To be’ fiilini doğru kullanabilmek için, öncelikle’to be’ fiilini oluşturan 3 
yapıyı (am, is, are), bu üç yapının ne tür özneler (subject) için ve hangi zaman 
(verb tense) ile kullanacağımızı iyi bilmeliyiz. 

•‘To Be’ Fiili ve Özne-Yüklem Uyumu

•Bilindiği üzere, diğer birçok Avrupa dilinde olduğu gibi İngilizce'de de fiiller 
öznelerin tekilliğine, çoğulluğuna ve eylemi gerçekleştiren  varlığın eril, dişil 
veya nötr özellik taşımasına göre çekimlenir. ‘Özne – Yüklem Uyumu’ olarak 
da adlandıracağımız bu dilbilgisel uyumu ilk olarak ‘to be’ fiilinde 
uygulamamız gerekmektedir.

•'To Be' Fiili ve Geniş Zaman

•‘To be’ fiili Geniş Zaman’lı cümle yapılarında karşımıza ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ 
olarak çıkar ve 1. tekil şahıs zamiri olan ‘I’ ile birlikte ‘am’, 3. tekil şahıs 
zamirleri olan ‘he’ (eril), ‘she’ (dişil) ve ‘it’ (nötr) ve diğer tüm tekil öznelerle 
birlikte ‘is’ ve 1., 2., 3. çoğul şahıs zamirleri olan ‘we’, ‘you’, ‘they’ ve diğer 
tüm çoğul öznelerle birlikte ‘are’ şeklinde çekimlenir. 

•Örnekler: 

•I am a PhD student in English Language Teaching Department.

•(Ben İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde doktora öğrencisiyim.)

•She is a well-known actress in Hollywood.  

•(O, Hollywood’da çok ünlü bir aktristir.)

•We are in the playground now.

•(Biz şu an oyun bahçesindeyiz.)

•'To Be' Fiili ve Geçmiş Zaman

•‘To be’ fiilinin Geniş Zaman’da çekimlenen ‘am’, ‘is’ ve ‘are’ halleri, Geçmiş 
Zaman’da karşımıza tüm tekil özneler için ‘was’ ve tüm çoğul özneler için 
‘were’ olarak çıkmaktadır. 
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•Örnekler: 

•I was very happy yesterday.

•(Ben dün çok mutluydum.)

•She was a popular singer in 1980’s.  

•(O, 1980’lerde popüler bir şarkıcıydı.)

•We were in the cinema at 21:00 yesterday.

•(Biz dün saat 9’da sinemadaydık.)

•'To Be' Fiili ve Perfect Tense'lerde Kullanımı

•‘To be’ fiilinin karşımıza ilerleyen ünitelerde ‘Present Perfect Tense’, ‘Past 
Perfect Tense’ ve ‘Future Perfect Time’ başlıklı dilbilgisi konularında 
çekimlenen şekli ‘been’ yapısıdır.

•Örnekler: 

•I have been to London three times up to now.

•(Ben bugüne dek 3 kez Londra’da bulundum.)

•She had been a doctor before she left England.  

•(O, İngiltere’den ayrılmadan önce bir doktordu.)

•We will have been at home for an hour by 9 p.m. tomorrow.

•(Biz yarın saat 9’da 1 saattir evde bulunmuş olacağız.)

•'To Be' Fiili ve Soru Cümleleri

•‘To be’ fiili ile ‘evet-hayır’ cevabı gerektiren soru cümlesi oluşturmak 
istediğimizde yapmamız gereken tek şey, cümlemizin öznesi ile ‘to be’ fiilinin 
yerini değiştirmektir. 

•Örnekler: 

•Is your sister taller than you?

•(Kızkardeşin senden uzun boylu mu?)

•Are they bothering you?

•(Onlar seni rahatsız ediyorlar mı?)

•Were you embarrassed by the students’ performance? 

•(Öğrencilerin performanslarından dolayı mahçup mu oldun?)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. I __________ a student. 

a) am 

b) is 

c) are 

d) is not 

e) are not 

 

2. Michael Jackson __________ a universal pop-star. 

a) am 

b) is 

c) are 

d) be 

e) to be 

 

3. My fatherand I __________ abroadforbusiness. 

a) am 

b) is 

c) are 

d) being 

e) are be 

 

4. My sisterandmybrother __________ twins. 

a) am 

b) is 

c) be 

d) not 

e) are 

 

5. Our pet dog Tarçın __________ a Chihuahua. 

a) am 

b) am not 

c) are 

d) is 

e) are not 

 

6. Hello. What’__________  your name? 

a) am 

b) ’s 

c) ’re 

d) ’m 

e) Are 
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7. Where __________ youfrom? 

a) am 

b) is 

c) are 

d) be 

e) not be 

 

8. I __________ here foryou. 

a) am 

b) is 

c) are 

d) not be 

e) be not 

 

9. How old__________ yoursisterandbrother? 

a) am 

b) is 

c) be 

d) are not 

e) are 

 

10. My laptop__________ a brand-newandquality laptop. 

a) am 

b) is 

c) are 

d) be is 

e) are be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CevapAnahtarı 

1.a, 2.b, 3.c, 4.e, 5.d, 6.b, 7.c, 8.a, 9.e, 10.b 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•Boş zamanlarınızda neler 
yaptıklarınızı anlatabilecek,

•Nelerden hoşlandıklarınızı ve 
nelerden hoşlanmadıklarınızı 
söyleyebilecek,

•Bir günlük hayatınızı 
anlatabileceksiniz.

İÇ
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D
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İL
ER

• Dil Bilgisi

• Geniş Zaman (The Simple 
Present Tense)

• Sıklık Zarfları (Frequency 
Adverbs)

• İyelik Sıfatları (Possessive 
Adjectives)

• Dinleme & Konuşma

• Okuma

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 

ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 

dağıtımı yapılamaz. 



  

WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?

Dil Bilgisi: Geniş Zaman

Dinleme & Konuşma: Boş Zamanda Yapılan 
Faaliyetler Hakkında Konuşma          

Okuma: Günlük Yaşamım
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GİRİŞ 

‘The Present Simple Tense’ ,diğer adıyla ‘The Simple Present Tense’, olarak 

adlandırılan ‘Geniş Zaman’, İngilizce’de belki de en yaygın olarak kullanılan zaman 

yapısıdır (tense). Bu dilbilgisi ve zaman yapısı, gerek günlük hayat gerekse resmi 

konuşma ve yazma İngilizcesinde düzenli ya da sürekli tekrar eden iş, oluş ve 

alışkanlıklarımızı ifade etmek için kullanılır. ‘Present Simple Tense’te ana durum ve 

eylem fiiller‘bare form’ olarak adlandırdığımız yalın hâlde (birinci hâlde) kullanılır. Bu 

tense’in olumsuz cümle formlarında, yardımcı fiil olarak (‘I’, ‘you’, ‘we’, ‘they’ve diğer 

tüm çoğul özneler için) ‘do’ ve (‘he’, ‘she’, ‘it’ve diğer tüm tekil özneler için ise) ‘does’ 

ile birlikte ‘not’ olumsuzluk eki kullanılır. Bu zamanın soru cümlesi formlarında ise (‘I’, 

‘you’, ‘we’, ‘they’ ve diğer tüm çoğul özneler için kullandığımız) ‘do’ ve (‘he’, ‘she’, ‘it’ 

ve diğer tüm tekil özneler için kullandığımız) ‘does’ yardımcı fiileri, ana cümlenin 

başına getirilir. Olumlu cümlelerde ise bu yardımcı fiilleri kullanmaya ihtiyaç duymayız. 

‘Present Simple Tense’te en çok dikkat etmemiz gereken nokta, öznenin üçüncü tekil 

şahıs (‘he’, ‘she’, ‘it’) ve diğer tüm tekil varlıklarolduğu olumlu cümlelerde ana fiillerin 

sonunabu fiillerin son harflerine göre ‘-s’, ‘-es’ ve ‘-ies’eklerindenbiri getirilir ve 

böylelikle ana fiil çekimi gerçekleştirilmiş olur. 

DİL BİLGİSİ 

Geniş Zaman (The Simple Present Tense) 

Türkçede Geniş Zaman olarak bilinen bu zaman rutin işler, hobiler, genel-geçer 

ifadeler, alışkanlıklar, durum bildiren eylemler, etkinlikler, doğal olaylar, bilimsel 

gerçekler, zaman tabloları ve bu gibi durumları anlatmamızı sağlar.  

 

‘Present Simple Tense’te, ‘he’, ‘she’, ‘it’ (3. tekil) şahıs zamirleri ve diğer tüm 

tekil özneler ile olumlu cümle kurarken fiilin sonuna ‘-s’ eki getirilir; fiillerin 

sonlarındaki harflere göre bu ek ‘-es’ ya da ‘-ies’ biçimini alır. 

 
3. tekil şahıs zamirleri 

ve tekil öznelerle 
birlikte kullanılan fiilere 

‘-s’, ‘-es’ veya ‘-ies’ 
soneki getirilir. 
walk =>walks 

go =>goes 
have => has 
cry =>cries 

(+): 

 

 

I travel    you travelhe/she/it travels  we travel         they travel 

I sleep     you sleep        he/she/it sleeps          we sleep      they sleep 

I walk      you walk   he/she/it walkswe walk they walk 

 

*travel: seyahat etmek          *sleep: uyumak          *walk: yürümek 
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Geniş Zaman’lı cümle 

yapılarında ana fiillerin 
3. tekil şahıs zamirleri 
ve tekil öznelere göre 

çekimlenmesi Türk 
öğrencilere ilk etapta 
zor gelebilmektedir. 

 

29



What Do You Do In Your Free Time? 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  4 

 

 

Sonu “-y” ile biten fiiller. 

 

Geniş Zaman’ı her zaman doğru ve genel-geçer şeyleri, bilimsel gerçekleri, doğal 

olayları,alışkanlıkları, rutin işlerive tekrar tekrar meydana geleneylemleri ifade etmek 

için kullanırız. 

Eğerbiranafiilinsonundabirünlü + “y” ünsüzüvarsa (“-ay”, “-ey”,  

“-oy”, “-uy” gibi), anafiilinsonunasadece “-s” ekigelir. 

stay => stays    buy => buys 

 

Eğer bir ana fiilin sonunda bir ünsüz + “y” ünsüzü varsa (“-dy”, “-ly”,  

“-py”, “-ry” gibi), ana fiilin sonundaki “-y” harfi düşer ve fiilin sonuna  

“-ies” eki gelir.  

study =>studies    fly =>flies    copy =>copies     cry =>cries 

Ö
rn

ek
 

 

Geniş Zaman’a göre 
çekimlenecek fiilin 
sonunda yer alan 
harfler, bu fiilin 

çekimlenirken alacağı 
sonekin şeklini belirler.  

I travelaroundTurkey. (Ben Türkiye’de seyahat ederim.)  

He travelsaroundEngland. (O İngiltere’de seyahat eder.)             

Yousleep in theevening.(Sen akşamları uyursun.) 

Shesleeps at night. (O geceleri uyur.)           

Wewalkoutside. (Biz dışarıda yürürüz.) 

A goatwalks on rockymountains. (Bir keçi kayalık dağlarda yürür.) 

Ö
rn

ek
 

travel =>travels    sleep =>sleeps     walk =>walks     take =>takes 

          (seyahatetmek)     (uyumak)             (yürümek)            (almak) 

Sonu “-s”, “-ss”, “-sh”, “-ch”, “-x”, “-z”, “-zz”, ve “-o” ilebitenanafiillerinsonuna 

“-es” ekigetirilir. 

brush =>brushes    pass =>passes     wash =>washes 

            (fırçalamak)        (göndermek)            (yıkamak) 

teach =>teaches    mix =>mixes 

       (öğretmek)       (karıştırmak) 

 

Ö
rn

ek
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Geniş Zaman’da bir işin, oluşun veya eylemin ne sıklıkla gerçekleştiğini ifade 

etmek için ‘Frequency Adverbs’ olarak adlandırdığımız sıklık zarflarlını kullanırız. 

Sıklık Zarfları (Frequency Adverbs) 

Always; Constantly, Continuously, Continually(all the time, everytime, forever) = Her 

zaman 

Most Often – Most Frequently= Büyük sıklıkla 

Usually – Generally (most of the time)= Genellikle 

Often – Frequently (most of the time)= Genellikle 

Sometimes – Occasionally (from time to time)= Ara sıra 

Rarely – Barely- Seldom – Scarcely – Hardly ever= Nadiren 

Never= Hiçbir zaman 

Geniş Zaman’da soru (?) cümlelerini, “do/does + özne + yalın haldekiana fiil” 

sıralaması ile oluştururuz.   

 

Geniş Zaman’lı cümle 
yapılarının en sık 

kullanılacağı konular 
doğal olaylar, bilimsel 

gerçekler ve rutin 
işlerdir.  

 The sun rises in the east. (Güneş doğudan doğar.) 

 Water boils at 100 ºC. (Su 100 ºC’de kaynar.) 

 I play football at the weekends. (Ben haftasonları futbol oynarım.) 

 I collect letter-stamps as a hobby. (Ben hobi olarak mektup pulları toplarım.) 

Ö
rn

ek
 

 Ialways listen to music. (Ben her zaman müzikdinlerim.) 

 You generally go out for a walk. (Sen genellikleyürüyüşiçindışarıçıkarsın.) 

 He sometimes paints. (O arasıraresimyapar.) 

 We rarely make mistakes in English. (Biz İngilizcedenadirenhatayaparız.) 

 The plane from İstanbul never arrives late. 
(İstanbul’dangelenuçakaslageçkalmaz.) 

Ö
rn

ek
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Geniş Zaman’lı cümlelerin oluşturulmasında diğer önemli bir nokta ise 

‘anybody’ (hiç kimse) veya ‘nobody’ (hiç kimse) gibi olumsuz anlamlı bir özne/nesne 

ya da olumsuzluk bildiren bir sıklık zarfının (‘rarely – barely- seldom – scarcely – hardly 

ever’ = nadiren) cümleyi olumsuz yapmak için yeterli olmasıdır. 

 

İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) 

Bildiğimiz üzere, ‘Personal Pronouns’olarak adlandırılan ‘Şahıs Zamirleri’, 

cümlede eylemi, işi ve oluşu gerçekleştiren varlığın yerine kullanılır. Türkçeden 

farklı olarak, İngilizcede 3. tekil şahıs zamirleri üçe ayrılır. Eril varlıklar için “he” (o), 

dişil varlıklar için “she” (o), hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar için ise “it” (o) 

zamirleri kullanılır.  Diğer şahıs zamirlerimiz ‘I’ (ben), ‘you’ (sen/siz), ‘we’ (biz) 

ve‘they’ (onlar) yapılarıdır.  

Özne durumunda kullanılan şahıs zamirleri (I, you, he, she, it, we, you, they) 

bazı durumlarda ‘sahiplik’/‘iyelik’ bildirmek amacıylasıfat olarak kullanılır. 

‘Possessive Adjectives’ olarak adlandırılan ‘İyelik Sıfatları’ şöyledir:  

I (Ben) =>My (Benim) / You (Sen) =>Your (Senin)  

He (O) =>His (Onun) / She(O) =>Her (Onun) / It (O) =>Its (Onun) 

We (Biz) =>Our (Bizim) / They (Onlar) =>Their (Onların) 
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Olumlu Cümle Yapısı (+) Soru Cümlesi Yapısı (?) 

I travel. (Seyahat ederim) 

 

You live.  

He works.  

She knows.  

It plays.  

We enjoy.  

They like.  

Do I travel? (Seyahat eder miyim?) 

(Travel I? ŞEKLİNDE DEĞİL!) 

Do you live? 

Doeshe work? 

Does she know? 

Does it play? 

Do we enjoy? 

Do they like? 

 

 

Nobody knows French in this classroom. 

(Bu sınıftahiçkimseFransızcabilmez.) 

(Nobody doesn’t know French… ŞEKLİNDE DEĞİL!) 

 

He never goes to the pubs. 

(O aslabarlaragitmez.) 

(He doesn’t never go to the pubs. ŞEKLİNDE DEĞİL!) Ö
rn

ek
 

 

 

Cümleye olumsuzluk 
anlamı katan ‘nobody’, 
‘nowhere’ ve ‘nothing’ 
gibi zamirler cümlede 
olumsuzluk eki olan 

‘not’ yapısının 
kullanılmasına izin 

vermezler.  

 
İyelik sıfatları, cümlenin 

ana fiilinin 
çekimlenmesini 

etkilemezler. Cümlenin 
ana fiil çekimlenmesi 
iyelik sıfatından sonra 

kullanılan özneye 
bağlıdır.   
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İyelik bağlamında tanımlamak istediğimiz söz konusu varlığın tekil veya çoğul 

olduğu durumlarda iyelik sıfatlarında herhangi bir değişiklik olmaz. Başka bir deyişle, 

bir cümlenin ana fiilinin çekimi, iyelik sıfatına göre değil, iyelik sıfatının tanımladığı 

varlığın tekilliğine ve çoğulluğuna gore değişiklik gösterir. Bu hususu daha iyi 

anlayabilmek için lütfen örnekleri inceleyiniz.  

 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

 

 

Personal 

Pronouns 

Possessive 

Adjectives 

 

I              

you 

he 

 

she 

it  

 

 

we 

 

they 

my 

your 

his 

 

her 

its 

 

 

our 

 

their 

This is my brother, Hakan. (Bu benim kardeşim, Hakan.) 

That’s your fault. (O senin hatan.) 

Ahmet is helping his father. (Ahmet babasına yardımcı 

oluyor.) 

 

Her hair is very curly. (Onun saçı çok kıvırcık.) 

Atatürk University has its youth feasts in May. 

(Atatürk Üniversitesi’nin gençlik şölenleri Mayıs ayındadır.) 

 

Our friends are really hardworking. 

(Bizim arkadaşlarımız gerçekten çok çalışkanlar.) 

The children are working on their new project. 

(Çocuklar yeni projeleri üzerinde çalışıyorlar.) 

 

our child =>our children (çocuğumuz =>çocuklarımız)  

my car =>mycars  (arabam =>arabalarım)  

her book =>her books (onunkitabı =>onunkitapları) 

 

Eğerözneveyanesne3. tekilerilbirvarlıkiseiyeliksıfatıolarak “his”, 

dişiise “her” kullanılır. 

 

Caner and his brother live in Erzurum. 

(Caner veonunerkekkardeşiErzurum’dayaşıyorlar.) 

 

I meet Nisa and her family every weekend. 

          (Ben her haftasonuNisaveonunailesiylebuluşurum.) 

Ö
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3. tekil şahıs 
zamirlerinin iyelik 

sıfatı hâlleri aşağıdaki 
gibidir: 

His=onun (erkek için) 
Her=onun (kadın için) 

Its=onun (cansız 
varlıklar ve hayvanlar 

için) 
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Alıştırmalar 

Alıştırma 2.1 - Aşağıdaki boşlukları parantez içerisinde verilen fiilleri ‘Simple 

Present Tense’e göre çekimleyerek doldurunuz. 

1. She likes literature. She (read) ____________ novels every day. 

2. Their house is far from the school. They (come) ____________ to school by 

bus. 

3. My uncle (work) ____________ very hard for the future of his children. 

4. I (like) ____________ to sit at the seaside in Marmaris in the evenings. 

5. We always (do) ____________ the exercises very carefully. 

6. Merve never (cook) ____________ dinner for us at home. 

7. Most women (drive) ____________ very carefully. They don’t often cause 

accidents. 

8. He (speak) ____________ two languages; English and French. 

9. We (watch) ____________ new movies on TV every day. 

10. Nazım (play) ____________ computer games at home very often. 

11. Uğur   (go) ____________ to bed at 9 every night. 

12. Enes (play) ____________ the piano very well. 

13. Yağız Alp (listen)____________ to Turkish classical music. 

14. In Turkey people sometimes (spend) ____________ their summer time in 

the Mediterranean Sea Region. 

15. My sister Nancy (study) ____________ French these days. 

16. Our dog (like) ____________ to play with children. 

17. Nowadays laptops (cost) ____________ a lot because of foreign 

currency. 

Alıştırma 2.2 - Aşağıdaki boşlukları, parantez içerisinde verilen şahıs zamirlerinden 

yararlanarak bu şahıs zamirlerinin “İyelik Sıfatı” (Possessive Adjective) 

şekilleriyle doldurunuz. 

1. Where are (you) _______ friends now? 

2. Here is a postcard from (I) _______ friend Berkay. 

3. She lives in Antalya now with (she)_______ family. 

4. (She)_______ husband works in Mersin. 

5. (He)_______ company builds buildings. 

6. (They)_______ children go to school in Kayseri. 

7. (I)_______ husband and I want to go to New York, too. 

8. We want to see Ayça and (she)_______ family next winter. 

9. (We)_______ cousin is an English teacher! 

10.  (they)_______summer house is in Alanya. 

11. (I) _______ biggest dream is to be an F1 driver. 

12. What is (you) _______ job? 

13. Where are (he) _______ parents from? 

 

İyelik sıfatları aşağıdaki 
gibidir: 

My 
Your 
His 
Her 
Its 

Our 
Their 

 

İngilizcede temel cümle 
yapısı özne+fiil+nesne 

şeklindedir. 
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14. (I) _______ colleagues and I really like to go to the cinema. 

15. (They) _______shop is over there.  

Alıştırma 2.3 - Aşağıdaki kelimelerle “Simple Present Tense”e göre uygun olumlu 

cümleler oluşturunuz. 

1.  Doğan / hate / alcohol 

 ____________________________________________ 

2. brother / friendly / your / look / always 

 ____________________________________________ 

3. Gürkan and Berkay / ice-cream / like 

 ____________________________________________ 

4. Ayşenur / coffee / drink / sometimes 

 ____________________________________________ 

5. play / PC games / students / often 

 ____________________________________________ 

6. Saturdays / usually / go to / we / the party / on 

 ____________________________________________ 

7. She / a book / never / read 

 ____________________________________________ 

8. like / my teacher / pop music 

 ____________________________________________ 

9. we / English / study / on the weekends / frequently 

 ____________________________________________ 

10. discuss / people / rarely / politics / in Europe 

 ____________________________________________ 

11. talk about / boys / usually / football / in Turkey 

 ____________________________________________ 

12. go on / we / generally / a picnic / at weekends 

 ____________________________________________ 

13. my son  / on Satursays / piano lessons / take / private 

 ____________________________________________ 

14. in the playground / children / volleyball / in their free time / play 

 ____________________________________________ 

15. university students / newspaper / read / often / magazines / and 

 ____________________________________________ 
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Alıştırma 2.4 - Aşağıdaki cümleleri “Simple Present Tense”e göre “olumsuz” 

cümlelere dönüştürünüz. 

1. My dad watches TV every day. 

 ____________________________________________ 

2. I run more than 200 meters in a minute. 

 ____________________________________________ 

3. I go to school in the evening. 

 ____________________________________________ 

4. People from Turkey speak English. 

 ____________________________________________ 

5. My dog sleeps 12 hours a day. 

 ____________________________________________ 

6. Teachers work hard. 

 ____________________________________________ 

7. We cook dinner at the bakery. 

 ____________________________________________ 

8. My neighbors buy a new motorbike every summer. 

 ____________________________________________ 

9. Nuri likes music. 

 ____________________________________________ 

10. My friend dances very well. 

 ____________________________________________ 

11. Yiğit Sarp plays the piano well. 

 ____________________________________________ 

12. My family and I really like reading novels on holidays. 

 ____________________________________________ 

13. Automobile companies produce electric cars all around the world. 

 ____________________________________________ 

14. Their professor teaches them French language and literature. 

 ____________________________________________ 

15. I spend my summer holiday in İskenderun with my family. 

 ____________________________________________ 

Alıştırma 2.5 -Aşağıdaki boşlukları, sizlere kutu içerisinde verilen fiillerin 

“Simple Present Tense”e göre çekimlenmiş şekilleri ve edatlarla doldurunuz. 

 

 

 

havex2      starts     getx2 

finishes     past     by     comb      

 

Olumsuz cümlelerde 

ana fiile ‘Geniş 

Zaman’da tekil özneler 

için kullanılan 

çekimleme eki olan ‘–s’ 

takısı getirilmez. 

 

Günün Vakitleri: 
morning 

noon 
afternoon 
evening 

night 
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Mr. ALP's week: 

"On weekdays, I __________ up at half past eight. I __________ a bath, 

__________ my hair and __________ dressed. I go to school __________ car. School 

__________ at a quarter __________ nine. School __________ at half past two. I 

__________ lunch at three o'clock…" 

 

Mr. CANKAN's week 

"Every afternoon, I __________ to the gymnasium. I also __________ PC 

games, __________ TV and __________ the Internet. __________ Saturdays and 

Sundays I play basketball." 

Everyday, I __________ my homework and at nine o'clock. I __________ a 

shower and __________ dinner. Then, I __________ to my bedroom to listen 

__________ classical music. 

 

Mr. YÜCEL's week 

On Saturdays, he __________ volleyball __________ the morning. In the 

evening, he __________ to the theatre and __________ to bed at half past one. 

__________ Sunday morning, he__________ homework and in the evening he 

__________ TV. 

Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

Travel Yolculuk etmek Our Bizim 

Sleep Uyumak Friend Arkadaş 

Walk Yürümek Really Gerçekten 

Around Etrafında, Çevresinde Hardworking Çalışkan 

Turkey Türkiye Their Onların 

England İngiltere New Yeni 

In the evening Akşam Project Proje 

In the afternoon Öğleden sonra Child Çocuk 

Outside Dışarıda Children Çocuklar 

Goat Keçi Car Araba 

Rocky Kayalık Book Kitap 

to     havex2     do     surf     play     gox2 

on     watch      

watches     does     goesx2     in     his      
on     plays 

 

 

Sıklık zarflarından biri 
olan ve ‘asla; hiçbir 

zaman’ gibi anlamlara 
gelen ‘never’, 

kullanıldığı cümleye 
olumsuzluk anlamı 

katar. 
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Mountains Dağlar Meet Buluşmak 

Take Almak Family Aile 

Toss Fırlatmak, Atmak Read Okumak 

Pass Geçmek Come Gelmek 

Wash Yıkamak Do Yapmak 

Teach Öğretmek Novel Roman 

Mix Karıştırmak Every day Her gün 

Stay Kalmak School Okul 

Buy Satın almak By bus Otobüsle 

Study Ders çalışmak  Hard Fazla, Zor 

Fly Uçmak Sit Oturmak 

Copy Kopya çekmek Seaside Deniz kenarı 

Cry Ağlamak Exercise Egzersiz 

Sun Güneş Carefully 
Dikkatli bir 
şekilde 

Rise Güneşin doğması Cook Pişirmek 

East Doğu Dinner 
Akşam 
yemeği 

Water Su Home Ev 

Boil Kaynamak Women Kadınlar 

Play Oynamak Drive Araba sürmek 

At the weekend Hafta sonu Speak Konuşmak 

Collect Toplamak Languages Diller 

Letter Mektup Watch İzlemek 

Stamps Pullar Movies Filmler 

Hobby Hobi (eğlence) 
Computer 
games 

Bilgisayar 
oyunları 

Always Daima Bed Yatak 

Usually Genellikle Every night Her gece 

Often=frequently Sık sık Piano Piyano 

Sometimes=occasionally Ara sıra Well İyi 

Rarely= barely= seldom= 
scarcely 

Nadiren Housework Ev işi 

Hardly ever Nadiren, Çok az Alone Yalnız 

Never Asla Best En iyisi 

Listen Dinlemek Make Yapmak 

Music Müzik Exam Sınav 

Go out Dışarı çıkmak Get Almak 

Paint Resim High Marks Yüksek notlar 

Mistake Hata Train Tren 

Engish İngilizce Leave Ayrılmak 

Plane Uçak Begin Başlamak 

 

‘Never’ ile kurulan 
cümlede olumsuzluk eki 
olan ‘not’ kullanılmaz. 
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Arrive Varmak Favor İyilik 

Late Geç A lot of Çok 

Live Geçmek Because Çünkü 

Work Çalışmak Hate Nefret etmek 

Know Bilmek Friendly 
Arkadaş 
canlısı 

Enjoy Eğlenmek Look 
Gibi 
görünmek 

Love Sevmek, Beğenmek Ice cream Dondurma 

What Ne Coffe Kahve 

Moon Ay Saturday Cumartesi 

About Hakkında Party Parti 

Where Yer(neresi) Discuss Tartışmak 

How much Ne kadar Politics Politika 

What time Ne zaman Dad Baba 

Younger Daha genç Run Koşmak 

Brother Erkek kardeş Meter Metre 

Old Eski Minute Dakika 

Teacher öğretmen Dog Köpek 

Nobody Hiç kimse Hour Saat 

French Fransızca Day Gün 

This Bu Bakery Fırıncı 

Classroom Sınıf Neighbour Komşu 

Go Gitmek Motorbike motosiklet 

Pub Bar Summer Yaz 

My Benim Dance  Dans etmek 

Your Senin, Sizin Finish Bitirmek 

Fault Hata, Yanlış Past Geçmiş 

His Onun (eril) Comb 
Tarak-
Taramak 

Help Yardım etmek Dress Giyinmek 

Her Onun (dişil) Lunch Öğle yemeği 

Hair Saç Quarter Çeyrek 

Curly Kıvırcık Bath Banyo 

University Üniversite Homework Ev ödevi 

Its 
Onun (cansız varlıklar 
ve hayvanlar) 

Gymnasium 
Jimnastik 
salonu 

Youth feast Gençlik festivali Theatre Tiyatro 

May Mayıs   
 

  

 

‘Simple Present Tense’ 
ile olumsuz cümle 
kurarken öznenin 

tekilliğine veya 
çoğulluğuna göre don’t 

(do not) vevadoesn’t 
(does not) yapılarından 

biri kullanılır. 
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DİNLEME & KONUŞMA  

Boş Zaman Etkinlikleri Hakkında Konuşma (Talking About Free 

Time Activities) 

 

Anahtar kelimeler (Diyalog) 

To do Yapmak Brother Erkek kardeş 

In your free time  Boş zamanınızda Sister Kız kardeş 

In his free time Boş zamanında Computer games Bilgisayar oyunları 

Like Hoşlanmak So Öyleyse 

Reading Okuma What about you? Ya siz? 

Walk Yürüyüş yapmak During Süresince 

Play Oynamak, Çalmak (müzik aleti) Weekdays Hafta içi günleri 

Sometimes Bazen Busy Meşgul 

Who …. with? Kim ile? Schoolwork Okul işleri/ödevleri 

Table tennis Masa tenisi Once a week Haftada bir kez 

Elder Büyük (yaşça) At weekends Hafta sonları 

 

 

A Man      :What do you do in your free time? 

A Woman:Well, I like reading. So, I always read, sometimes walk and 

play table tennis. 

A Man       :Oh! Do you play table tennis? Who do you play with? 

 A Woman:I play with my elder brother. 

A Man       :What does your brother do in his free time? Does he read, 

too? 

A Woman:Not really. He doesn’tlike reading. He sometimes plays 

computer games with his friends and watches TV.  So, what about you? 

What do you do in your free time? 

A Man       :I go to university during weekdays. I am very busy with 

schoolwork. But, I go to cinema or theatre and play football once a week 

on weekends. 

D
iy

al
o

g 

 

‘Simple Present’te 
sadece olumlu 

cümlede, üçüncü tekil 
şahıslarda veya tekil 

isimlerde fiile 
çekimleme eki olan ‘–s’ 

takısı getirilir. 
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Çeviri (Diyalog) 

Serbest zaman etkinlikleri hakkında konuşma 

BirErkek:  Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? 

BirKadın: Aslında kitap okumaktan hoşlanırım. Bundan dolayı, sürekli kitap okurum, 

bazen yürüyüş yapar ve masa tenisi oynarım. 

BirErkek: Öyle mi? Masa tenisi oynuyor musunuz? Kimle masa tenisi oynarsınız? 

BirKadın: Abimle masa tenisi oynarım. 

BirErkek: Peki, erkek kardeşiniz boş zamanlarında ne yapar? O da kitap okur mu? 

BirKadın: Aslında pek de öyle sayılmaz. O kitap okumaktan hoşlanmaz. Bazen 

arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynar ve televizyon izler. Peki ya siz? Boş 

zamanlarınızda ne yaparsınız? 

BirErkek: Haftaiçi üniversiteye giderim. Okul işlerimle oldukça yoğunum. Fakat 

haftasonları bir kez sinemaya veya tiyatroya giderim ve futbol oynarım. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 2.6 - Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. What do you do in your free time? A- Yes, I do. 

(__) 2. What does your elder brother do in his 

free time? 

B- On the weekends. 

(__) 3. Who do you play with? C- He plays computer games. 

(__) 4. Do you play table tennis? D- I play table tennis. 

(__) 5. Does he like reading? E- With my brother. 

(__)6- When do you play table tennis? 

OKUMA 

F- No, he doesn’t. 

 

Günlük Yaşamım (My Daily Life) 

My name is Howardand I am a universitystudent. I usuallywakeup at 7.30 a.m. 

weekdays. I stay in bedabouttwentyminutes. This is a veryenjoyable time for me. 

After I wakeup, I alwaystake a showerand I brushmyteeth. Later I getdressedand I 

rarelyhave time forbreakfast. I gotothebusstation, get on thebusandgotoschool. 

Thelessonsstart at 9:00 andsometimes at 10:00 a.m. Italwaysfinishes at 12:00 a.m. 

Afterschool, it is lunchtime. Weusuallyhavelunchwithfriends. 

Wesometimesgotocinema, theatreorconcerts. I usuallycomebackhome at 

about6:00p.m. I havedinner at about 6:30 p.m. andwatch TV forabouthalf an hour. I 

do myhomeworkfrom 7 to 9 p.m. Later I surfthe net abouttwohours. I usuallygotobed 

at 11.00 or11:30p.m. 

R
ea

d
in

g 

 

Yardımcı fiil (do, does) 
ile başlayan sorulara 

‘Yes’ veya ‘No’ ile 
başlayarak cevap verilir. 

 

Saatlerden önce ‘-
de/-da’ anlamına 

gelen bulunma hâli 
edatı olan “at” edatı 

kullanılır. 
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Anahtar kelimeler (Okuma Metni) 

Wake up Uyanmak Lunctime Öğle yemeği vakti 

Weekdays Hafta içi günleri Have lunch Öğle yemeği yemek 

About Yaklaşık olarak Dinner Akşam yemeği 

Stay Kalmak Watch İzlemek 

Enjoyable Hoş Daily Günlük 

Take a shower  Duş almak Totally Tamamiyle 

Brush Fırçalamak Different Farklı 

Teeth Dişler Home mate Ev arkadaşı 

Get dressed Giyinmek Classmate Sınıf arkadaşı 

Get on  Binmek Rarely Nadiren 

Bus stop  Otobüs durağı Arrive Varmak 

Get in Binmek Study Ders çalışmak 

Lesson  Ders Do homework Ev ödevi yapmak 

Start  Başlamak From -den/-dan 

Finish Bitmek, Bitirmek Each other Bir biri 

 

Çeviri (Okuma Metni) 

Bir günlük yaşamım 

Benim adım Howard ve ben bir üniversite öğrencisiyim. Haftaiçi genellikle 7 

buçukta kalkarım. Yatağımda yaklaşık olarak 20 dakika vakit geçiririm. Bu benim için 

çok keyifli bir zamandır. Uyandıktan sonra, her zaman duş alırım ve dişlerimi 

fırçalarım. Sonra giyinirim ve kahvaltı yapmak için nadiren vaktim olur. Otobüs 

istasyonuna gider, otobüsüme biner ve okuluma giderim. Dersler sabahları saat 9’da 

başlar ve bazen 10’da başlar. Desler her zaman öğlen 12’de sona erer. Okul 

sonrasında öğle yemeği vakti gelir. Öğle yemeğimi genellikle arkadaşlarımla yerim. 

Bazen sinemaya, tiyatroya veya konsere gideriz. Eve genellikle akşam 6 gibi sonra 

gelirim. Saat 6 buçuk gibi akşam yemeğimi yer ve yaklaşık olarak yarım saat televizyon 

izlerim. Akşam saat 7 ile 9 arasında ödevlerimi yaparım. Sonrasında internette yaklaşık 

olarak 2 saat vakit geçiririm. Genellikle saat 11 veya 11 buçuk gibi yatağıma giderim. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 2.7 - Aşağıdaki tablolarda yer alan kelimeleri eşleştiriniz. 

1.  Do   a) lunch  

2.  Go to  b) teeth  

3.  Wake  c) the net  

4.  Brush  d) homework  

5.  Get  e) a shower  

6.  Take  f) up  

7.  Have  g) dressed  

8.  Surf  h) bed  

9.  Leave  i) lesson  

10.  Study  j) home  

 

 

‘Finish’ fiilinin zıt 
anlamlıları ‘begin’ ve 

‘start’tır. 

 

‘About’ edatı hem 
‘hakkında/ilgili’, hem 
‘aşağı yukarı’, hem de 
‘etrafında’ anlamlarını 

taşımaktadır. 
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Okuduğunu Anlama 

Alıştırma 2.8 - Doğru mu& Yanlış mı?(D/Y) 

1. Howard wakes up at 7:30 am at the weekends. _____ 

2. Howard doesn’t stay in bed after he wakes up. _____ 

3. Howard usually has breakfast at home.  _____ 

4. Lessons start at 9:00 or 10:00 am.  _____ 

5. Howard and his friends always have lunch together. _____ 

6. After school they sometimes go to cinema, theatre or concerts. _____ 

 

Alıştırma 2.9 - Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

1. What does Howard do? 

2. What time does Howard usually wake up? 

3. How often does Howard have breakfast at home? 

4. What time do the lessons start? 

5. Does Howard walk to school? 

6. Where do Howard and his friends go to after school? 

7. Does Howard always come back home at 6:00 pm? 

8. What does Howard do after he comes home? 

Kelime Bilgisi 

What people do… 

Alıştırma 2.10 - Aşağıdaki meslekleri ilgili fiillerle eşleştiriniz. 

1. A policeman a) cleans the house, washes the 

dishes, prepares meals. 

2. A musician  b) serves people. 

3. A housewife c) grows fruits and vegetables. 

4. A dentist  d) catches thieves. 

5. A farmer  e) delivers letters. 

6. A postman f) pulls out our teeth. 

7. A doctor g) plays instruments and sings 

songs. 

8. A waiter h) treats people. 

 

‘Always’ sıklık sıfatının 
zıttı ‘never’dır. 
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Alıştırma 2.11 - Aşağıdaki Geniş Zaman’lı cümlelerin olumsuz hâllerini yazınız. 

1) We have dinner at seven o’clock in Turkey. (Türkiye’de akşam yemeğini 

saat 7’te yeriz.) 

___________________________________________________________ 

2) John goes out when it is hot. (John hava sıcak olduğunda dışarı çıkar.) 

____________________________________________________________ 

3) Our neighbours listen to music loudly at night. (Komşularımız gece yüksek 

sesle müzik dinlerler.) 

__________________________________________________________ 

4) She watches TV in the evenings. (O akşamları televizyon izler.) 

____________________________________________________________ 

5) I believe in you. (Sana inanıyorum.) 

____________________________________________________________ 

Alıştırma 2.12 – Aşağıdaki Geniş Zaman’lı cümleleri soru cümlelerine 

dönüştürünüz. 

1. You believe what he says. (Söylediklerine inanıyorsun.) 

 ____________________________________________ 

2. Her friends like this place. (Onun arkadaşları burayı sever.) 

____________________________________________ 

3. Your father still works in the same company. (Baban hala aynı şirkette 

çalışıyor.) 

 ____________________________________________ 

4. She swims in the summer. (O yaz mevsiminde yüzer.) 

 ____________________________________________ 

5. I often go to the cinema. (Sinemeya sık sık giderim.) 

 ____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Simple Present Tense’ 
ile kurulmuş (Geniş 

Zaman’lı) soru 
cümlelerinde, olumlu 

cümlelerde tekil 
özneler ile kullanılan 

fiilin sonundaki –s takısı 
atılır. 

 

‘Simple Present Tense’ 
(Geniş Zaman’lı) yapıda 

soru cümlesi 
oluşturmak için do ve 
does yardımcı fiilleri 

öznenin öncesine 
getirilir.  
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Cevaplar 

Alıştırma 2.1 - Aşağıdaki boşlukları parantez içerisinde verilen fiilleri “Simple 

Present Tense”e göre çekimleyerek doldurunuz. 

1.reads 2.come 3.works 4.like 5.do 6.cooks 7.drive 8.speaks 9.watch  

10.plays 11.goes 12.plays 13.listens 14.spend 15.studies 16.likes 17.cost 

Alıştırma 2.2 - Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun iyelik sıfatlarıyla 

doldurunuz. 

1.your 2.my 3.her 4.her 5.his 6.their 7.my 8.her 9.our 10.their 11. my  

12. your 13. his 14. my 15. their 

 

Alıştırma 2.3 - Aşağıdaki kelimelerle “Simple Present Tense”e göre uygun olumlu 

cümleler oluşturunuz. 

1. Doğan hates alcohol. 

2. Your brother always looks friendly. 

3. Gürkan and Berkay like ice-cream. 

4. Ayşenur sometimes drinks coffee. 

5. Students often play PC games. 

6. We usually go to the party on Saturdays. 

7. She never reads a book. 

8. My teacher likes pop music. 

9. We frequently study English on the weekends. 

10. People rarely discuss politics in Europe. 

11. Boys usually talk about football in Turkey. 

12. We generally go on a picnic at weekends. 

13. My son takes private piano lessons on Saturdays. 

14. Children play volleyball in the playground in their free time. 

15. University students often read newspapers and magazines. 

Alıştırma 2.4 - Aşağıdaki cümleleri olumsuz yapınız. 

1. My dad doesn’t (does not) watch TV every day. 

2. I don’t (do not) run more than 200 meters in a minute. 

3. I don’t (do not) go to school in the evening. 

4.People from Turkey don’t (do not) speak English. 

5. My dog doesn’t (does not) sleep 12 hours a day. 

6. Teachers don’t (do not) work hard. 

7. We don’t (do not) cook dinner at the bakery. 

8. My neighbors don’t (do not) buy a new motorbike every summer. 

9. Nuri doesn’t (does not) like music. 

10. My friend doesn’t (does not) dance very well. 

11. Yiğit Sarp doesn’t (does not) play the piano well. 

12. My family and I don’t (do not) really like reading novels on holidays. 

13. Automobile companies don’t (do not) produce electric cars all around the 

world. 

14. Their professor doesn’t (does not) teach them French language and 

literature. 
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15. I don’t (do nt) spend my summer holiday in İskenderun with my family. 

Alıştırma 2.5 - Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları kutuda verilen 

kelimelerden en uygun olanlarıyla dodurunuz. 

A) get – have – comb– get – by – starts – past – finishes – have 

B) go – play – watch – surf – on – do – have – have – go – to 

C) plays – in – goes – goes – on – does his – watches 

Alıştırma 2.6 - Aşağıdaki sorular cevapları ile eşleştiriniz. 

1-D 2-C 3-E 4-A 5-F 6-B 

Alıştırma 2.7 - Aşağıdaki tablolarda yer alan kelimeleri eşleştiriniz. 

1-d 2-h 3-f 4-b 5-g 6-e 7-a 8-c 9-j 10-i 

Alıştırma 2.8 - Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1-Y 2-Y 3-Y 4-D 5-Y 6-D 

Alıştırma 2.9 - Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. 

1. He is a student. 

2. At 7.30. 

3. He rarely has breakfast at home. 

4. They start at 9.00 or 10.00. 

5. No, he doesn’t. He gets on bus. 

6. They goto cinema, theatre or concerts. 

7. No, he doesn’t. He usually comes back at 6.00. 

8. He has dinner and watches TV. He does his homework, later he surfs the 

net. He usually goes to bed at 11.00 or 11.30 pm. 

Alıştırma 2.10 - Aşağıdaki mesleklerle ilgili fiilleri eşleştiriniz. 

1-d 2-g 3-a 4-f 5-c 6-e 7-h 8-b 

Alıştırma 2.11 - Aşağıdaki Geniş Zaman’lı cümlelerin olumsuzlarını yazınız. 

1.  We do not (don’t) have dinner at seven o’clock in Turkey. 

2.  John does not (doesn’t) go out when it is hot.  

3. Our neighbours do not (don’t) listen music loudly at night. 

4. She does not (doesn’t) watch TV in the evenings. 

5. I do not (don’t) believe in you. 

Alıştırma 2.12 - Aşağıdaki Geniş Zaman’lı cümleleri soru cümlelerine 

dönüştürünüz. 

1. Do you believe what he says? 

2. Do her friends like this place? 

3. Does your father still work in the same company? 

4. Does she swim in the summer? 

5. Do I often go to the cinema? 
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B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik •Geniş Zaman (Present Simple Tense) yapısını kullanarak boş 

zamanınızda neler yaptığınızı anlatınız.

•Zıklık zarfları (Frequency Adverbs) kullanarak eylem, iş ve oluşları ne 
sıklıkla gerçekleştirdiğinizi ifade ediniz.

•İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) kullanarak sahip oldunuz şeyleri 
belirtiniz.
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Ö
ze

t

•SIMPLE PRESENT TENSE

•Türkçede Geniş Zaman’ın karşılığı olan ‘Simple Present Tense’, İngilizcede 
genellikle haber-gazete-dergi dilinde, hikâye anlatımında, genel-geçer 
olayların, doğal olayların ve bilimsel gerçeklerin açıklanmasında, 
alışkanlıklarımızın ve her gün rutin olarak yaptığımız iş, oluş ve eylemlerin 
ifade edilmesinde sıklıkla kullanılır. 

•Örnekler:

•It rains every afternoon in Rize in winter. (Rize'de kış mevsiminde her 
öğleden sonrları yağmur yağar.)

•Water freezes at sub-zero degrees. (Su sıfırın altı derecelerde donar.)

•They watch TV series regularly. (Onlar düzenli olarak TV izlerler.)

•Simple Present Olumlu Cümle Yapısı

•Geniş Zaman’lı olumlu cümle yapılarında 1. tekil şahıs zamiri olan ‘I’, 2. tekil 
şahıs zamiri olan ‘you’  ve 1., 2. ve 3. çoğul şahıs zamirleri olan ‘we’, ‘you’, 
‘they’ ve diğer tüm çoğul özneler ile birlikte ana fiiller yalın halde; yani, 
çekimlenmeden (örn.; I play the guitar; you brush your teeth, we try to learn 
English, v.b) kullanılırlar. Ancak öznemiz 3. tekil şahıs zamirleri olan ‘he’, 
‘she’, ‘it’ veya diğer herhangi bir tekil özne olduğunda, fiilin sonundaki ünlü 
ve ünsüz harflere bakılarak fiile ‘-s’, ‘-es’, veya ‘-ies’ soneklerinden biri 
getirilir (örn.; She plays the guitar; he brushes his teeth;  the cat tries to 
catch its prey, v.b.).

•Simple Present Tense'te Olumsuz Cümle Yapısı

•Geniş Zaman’lı olumsuz cümle yapılarında ise öznenin tekilliğine ve 
çoğulluğuna bakılmaksızın ana fiil ile ilgili hiçbir çekimleme işlemi yapılmaz; 
ancak, bunun yerine Geniş Zaman yardımcı fiili olan ‘do/does’ ile olumsuzluk 
eki olan ‘not’ yapıları kullanılır. Üçümcü tekil şahıs zamirleri olan ‘he’, ‘she’, 
‘it’ ve diğer tüm tekil öznelerle birlikte ‘does not (doesn’t)’ yardımcı fiili, 
diğer tüm zamir ve çoğul öznelerle birlikte ise ‘do not – don’t’ yardımcı fiili 
kullanılır.

•Simple Present Tense'te Soru Cümlesi Yapısı

•Geniş Zaman’lı soru cümlesi yapılarında aynen Geniş Zaman’lı olumsuz 
cümle yapılarında olduğu gibi öznenin tekilliğine ve çoğulluğuna 
bakılmaksızın ana fiil ile ilgili hiçbir çekimleme işlemi yapılmaz. Bunun yerine, 
Geniş Zaman yardımcı fiili olan ‘do/does’ yapıları öznenin hemen önüne 
getirilerek Geniş Zaman’lı soru cümlesi yapısı oluşturulur. (Örn.; Do I play the 
guitar?;  Does she brush her teeth? v.b.)

•The Use of the Simple Present Tense (Geniş Zaman’ın Kullanımı)

•1. Repeated Actions (Tekrarlanan eylemler)

•'Present Simple Tense' (Geniş Zaman), bir eylemin veya durumun sürekli 
olarak tekrarlandığı veya yaygın olarak karşılaşıldığı durumlarda kullanılır. Bu 
eylem veya durum bir alışkanlık, bir hobi, günlük bir etkinlik, planlanmış bir 
etkinlik veya sıklıkla meydana gelen bir olay olabilir. 

•Örn.; I brush my teeth three times a day. (Dişlerimi günde üç kez fırçalarım.)

•2. Facts or Generalizations (Gerçekler veya Genellemeler)

•'Present Simple Tense' (Geniş Zaman) aynı zamanda bilimsel gerçekleri, doğa 
olaylarını, genellemeleri ifade etmek için kullanılır.

•Örn.; Water boils over 100 degree. (Su 100 derecenin üzerinde kaynar.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki fiillerin Geniş Zaman’a göre çekimlenmiş hâlleri 

ile doldurunuz. 

1. Susan __________ (love) to play the piano.  

a) love  

b) loving 

c) loved  

d) is loving 

e) loves 

 

2. English people always __________ (drink) tea with milk.  

a) drink  

b) drinking 

c) am drinking 

d) are drinking 

e) is drink 

 

3. It usually __________  (snow) every day here.  

a) snowing 

b) snow 

c) snows 

d) is snow 

e) is snowing 

 

4. It __________  (smell) very delicious in the kitchen.  

a) smell 

b) being smell 

c) are smelled 

d) is smelled 

e) smells 

 

5. We generally __________  (sing) songs all together.  

a) sing 

b) are singing 

c) san 

d) is singing 

e) sings 
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6. Nancy __________ (like) eating fruit and vegetables. 

a) liking 

b) like 

c) likes 

d) are like 

e) liked 

 

7. The girls in the classroom __________   (play) an active role in speaking 

English. 

a) plays 

b) play 

c) playing 

d) is play 

e) played 

 

8. We __________  (spend)  most of our time reading books. 

a) are spending 

b) spent 

c) is spending 

d) spend 

e) spends 

 

9. The doctor __________  (examine) patients with great care. 

a) examining 

b) examined 

c) are examine 

d) not examine 

e) examines 

 

10. Pilots __________  (earn) lots of Money. 

a) earn 

b) earning 

c) earns 

d) is earn 

e) was earn 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.e, 2.a, 3.c, 4.e, 5.a, 6.c, 7.b, 8.d, 9.e, 10.a 
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•Çevrenizdeki eşya ve varlıkları tarif 
edebilecek,

•Sahip olduğunuz kişisel eşyaları 
belirtebilecek,

•Ailenizi ve aile bireylerinizi 
tanıtabileceksiniz.
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• Dil Bilgisi

• Sahiplik Fiili (Have got/Has 
got)

• Belgili ve Belgisiz Tanımlık 
Sıfatları (Definite and 
Indefinite Articles):'a', 'an' ve 
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• Dinleme & Konuşma

• Okuma
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How Many Brothers Have You Got? 
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HOW MANY BROTHERS 
HAVE YOU GOT?

Dil Bilgisi: Sahiplik Fiili
Have got & Has got 

Dinleme & Konuşma: 
Aile ve Ev Hakkında 
Konuşma          

Okuma: Büyük Bir Aile
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GİRİŞ 

Türkçede “var” ve “sahibim” anlamlarına gelen sahiplik fiilinin İngilizcede iki 

farklı yapısal karşılığı vardır. Bunlar, “havegot / has got” (örn.; I havegot a car.) ve 

“have / has” (örn.; I have a car.) sahiplik fiilleridir. Bu iki sahiplik fiili arasındaki 

farklılığın asıl sebebi, İngilizcenin doğup büyüdüğü yer olan İngiltere’de kullanılan 

“İngiliz İngilizcesi” ile 17. yüzyılın başlarında Amerika’ya yerleşen İngilizlerin 

Amerika’da kullanmaya başladıkları ve Amerika’ya göç eden farklı ulusların ve 

toplumlar arası ilişkilerin etkisiyle her geçen zaman İngiliz İngilizcesinden birçok 

yönden farklılaşan Amerika İngilizcesi arasındaki farklılıktır. İngiliz İngilizcesi 

kullananlar ‘havegot’ ve ‘has got’ yapılarını kullanmayı tercih ederken, Amerikan 

İngilizcesi kullananlar ‘have’ ve ‘has’ yapılarını kullanmayı tercih etmektedir. Bu iki 

yapı arasındaki asıl fark, olumsuz cümle ve soru cümlelerinde karşımıza çıkmaktadır. 

“Havegot / has got” yapısının olumsuz şekli “have not got / has not got” (haven’tgot / 

hasn’tgot) (örn.; I have not got a car.) iken, “have / has” yapısının olumsuz şekli “do 

not have / does not have” şeklindedir. “Havegot / has got” yapısı ile soru cümlesi 

oluşturmak istediğimiz zaman yapmamız gereken tek şey, bu yapının yardımcı fiil 

konumunda olan “have / has” yapılarını öznenin hemen öncesinde, “got” yapısını ise 

öznenin hemen sonrasında kullanmaktır (örn.;Haveyougot a car?). “Have / has” yapısı 

ile soru cümlesi oluşturmak istediğimiz zaman ise, “Geniş Zaman” soru cümlesi 

kuralları geçerlidir. Yani, Geniş Zaman yardımcı fiilleri olan “do” ve “does”, öznenin 

hemen önünde kullanılarak ana fiil “have” yalın haliyle öznenin hemen sonrasında 

kullanılır.  

İngilizceden Türkçeye “vardır” olarak çevrilen dilbilgisi yapısı, “There 

is/Thereare” yapısıdır. Bu yapı cümleye “havegot/has got” veya “have/has” gibi 

sahiplik anlamı katmaz. Bu yapı, bir varlığın veya varlıkların belirli bir yerde 

bulunduğunu ifade etmek için kullanılır ve “vardır”, ‘”bulunmaktadır”, “mevcuttur” 

anlamlarına gelmektedir. Ancak Türkçeye çevirildiği şekliyle bakıldığında ‘havegot/has 

got’ yapısıyla büyük benzerlik gösterir ve bu yüzden Türk öğrenciler tarafından 

karıştırılabilirler.  

DİL BİLGİSİ 

SahiplikFiili (Have got / Has got)  

Bu yapı, Türkçeye “Ben … sahibim.”, “Benim …var.” şeklinde çevrilir ve sahiplik 

bildirir. 1. tekil şahıs zamiri ‘I’, çoğul şahıs zamirleri (“you”, “we’, “they”) ve çoğul 

özneler (students, cats, cars, v.b.) ile birlikte “havegot”, tekil şahıs zamirleri (“he”, 

“she”, “it”) ve tüm tekil özneler (student, cat, car v.b.) ile birlikte “has got” şeklinde 

kullanılır.   

 

 

“I have got…” ile “I 
have…”; “Have you 
got…?” ile “Do you 

have…”; “She hasn’t 
got…” ile “She doesn’t 
have…” aynı anlama 

gelmektedir. 
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Genellikle, Geniş Zaman’da (Present Simple Tense), “havegot” veya “have” 

yapılarını sahiplik bildirmek için kullanırız. 

 

Have / has (… sahibim.; Benim … var.) 

“Havegot/has got” yapıları yerine “have/has” yapıları da kullanılabilir. 

“Havegot/has got” yapıları ile kıyaslandığında “have/has” yapıları daha resmi 

ortamlarda kullanılır.  

(+): 

 

 

(?): 

 

 

(-): 

I, you, we, they, my friends havegot… 

He, she, it, the dog, Mike has got… 

 

HaveI, you, we, they, my friends got…? 

Has he, she, it, the dog, Mike got…? 

 

I, you, we, they, my friends haven’tgot… 

He, she, it, the dog, Mike hasn’tgot… 

K
ıs

al
tm

al
ar

  

I, you, we, they’vegot…             he, she, it’s got… 

I, you, we, they haven’tgot…     he, she, it hasn’tgot… 

 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

I’ve gota sports car. 

(“I have a sports car.” cümlesi daha resmidir.) 

Has she got a brother? =>Does she have a brother? 

(Onun bir erkek kardeşi var mı?) 

(Does she have got…ŞEKLİNDE OLAMAZ!) 

I haven’tgot a sister. (Benim bir kız kardeşim yok.) 

 She hasn’tgot a beautiful dress. (Onun güzel bir elbisesi yok.) 

You’vegotdark hair. (Senin koyu renk saçların var.) 
Have you got a pen? (Kalemin var mı?) 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

‘Have got/Has got’ 
yapısı ile sıklıkla 

kullanılan sayılabilen 
isimler eğer bir tane ise 
önüne “bir” anlamında 

olan “a” ya da “an” 
kelimesini alır.    

 

Sayılabilen isimler eğer 
bir tane değil ise önüne 

“bir” anlamında olan 
“a” ya da “an” kelimesi 

getirilemez.    
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“Have/has got” ilesoru (?) cümleleri kurmak için, “have/has” yapısını öznenin 

önüne getiririz. 

 

There is / Thereare(… var.; … bulunmakta.; … mevcut.) 

Bu yapı, herhangi bir yerde herhangi bir varlığın veya varlıkların bulunduğunu, 

mevcut olduğunu veya var olduğunu belirtmek için kullanılır. 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

(+): 

 

 

(-): 

 

 

 

(?): 

I have 

he, she, it has 

we, you, they have 

 

I don’thave 

he, she, it doesn’thave 

we, you, they don’thave 

 

Doyou have…?Doehe, she, it have…? 

Dowe, you, they have…? 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

Benim birceketim 

var. 

Çağdaş’ın bir 

dizüstü 

bilgisayarı var. 

HakanveSerkan’ınkonserbiletleri 

var. 

 

(+): 

 

 

(?): 

 

I havegota jacket. 

 

Çağdaşhasgota 

laptop. 

 

Hakan and 

Serkanhavegotconcert 

tickets. 

HaveIgot a 

jacket? 

HasÇağdaşgota 

laptop? 

HaveHakan and 

Serkangotconcert 

tickets? 
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“There is”ve “there are” yapılarını genellikle “a/an”, “the”, “some” veya “any” 

gibi nicelik sıfatları öncesinde kullanırız.  

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

 
Şimdi Geçmiş 

(+): 

 

(?): 

 

(-): 

Thereis…Thereare… 

 

Isthere…?Arethere…? 

 

ThereisnotTherearenot 

Therewas…Therewere… 

 

Wasthere…?Werethere…? 

 

TherewasnotTherewerenot 

K
ıs

al
tm

al
ar

  

there’s, there’re;  

thereisn’t, therearen’t, therewasn’t, thereweren’t 

 

 

There’s a car in the garage.   

(A car is in the garage. ŞEKLİNDE OLAMAZ!) 

(Garajda bir araba var.) 

 

There are someapples in the basket. 

(Apples are in the basket. ŞEKLİNDE OLAMAZ) 

(Sepette birkaç elma var.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

“Have got/has got” 
yapısı, genellikle günlük 

hayatta 
kullanıldığından, olumlu 
ve olumsuz cümlelerde 

“have/has” yapıları 
kısaltılarak kullanılır.  
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“There is” ve “there are” ile soru cümleleri oluşturabilmek için “is” ve “are” 

yardımcı fiillerini “there” kelimesinin önüne getiririz. 

 

Belgili ve Belgisiz Tanımlık Sıfatları (DefiniteandIndefiniteArticles): 

‘a’, ‘an’ ve ‘the’ 

“Bir” anlamına gelen “a” artikelini ünsüz bir ses ile başlayan, sayılabilen ve tekil 

bir isimden önce kullanırız. 

Is there anywater in the bottle?     

(Is water in the bottle?ŞEKLİNDE OLAMAZ!) 

(Şişede hiç su var mı?) 

 

There isn’t muchsugar in my tea cup. 

(Much sugar isn’t in my tea cup.ŞEKLİNDE OLAMAZ!) 

(Çay kupamda çok şeker yok.) 

 

Were there anystudents in the garden? 

(Any students were in the garden.ŞEKLİNDE OLAMAZ!) 

(Bahçede hiç öğrenci var mıydı?) 

 

There wasan English class yesterday.  

(English class was yesterday.ŞEKLİNDE OLAMAZ!) 

(Dün İngilizce dersi vardı.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

“There is/are” yapısı ile 
oluşturduğumuz 
cümlelerde “yer 

edatları” büyük önem 
taşımaktadır. 

 

İngilizcede sayılabilen 
her tekil ismin önünde 
mutlaka ‘a’ veya ‘an’ 

artikellerinden 
(belirteçlerinden) birini 

kullanmamız gerekir.   D
il 

B
ilg

is
i 

 

 

Buradaseniniçinbirhediye 

var. 

Sıradabirkaçkitapvardı. Masada 

altıtabak 

var. 

(+): 

 

 

(?): 

 

There isa gift for you. 

 

 

Is there a gift for me? 

 

Therewere some 

books on the desk. 

 

Werethere any books 

on the desk? 

 

Therearesix 

plates on 

the table. 

 

 

How many 

plates 

arethereon 

the table? 

Future 

: 

(+)  

Therewill be… 

(?)  

Willthere be…? 

(-)  

Therewill 

not be…. 

 Kısaltma: There’ll…; There won’t… (=will not) 
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“An” artikeliniise ünlübir ses ile başlayan, sayılabilen ve tekil bir isimden önce 

kullanırız. 

 

 

a car    (bir araba)   

a laptop   (bir dizüstü bilgisayar) 

a beautiful woman  (güzel bir kadın)   

a handsome boy   (yakışıklı bir çocuk) 

a fashion store       (bir moda mağazası) 

a university   (bir üniversite) Ö
rn

ek
 

 

Önemli Not:Başına bir anlamına gelen “a/an” artikelinin geldiği kelimenin ilk harfinin 

değil ilk sesinin ünlü mü yoksa ünsüz mü olduğuna bakılır. 

 

İngilizce’de “h” harfi ile başlayan kelimelerin başındaki “h” harfi bazı kelimelerde 

telaffuz edilmediğinden bu tür isimlerle birlikte “a” artikeli yerine “an” artikeli kullanılır. 

 

Bazı örnekler:      an hour (a hourŞEKLİNDE DEĞİL!) = bir saat 

  an honest person = dürüst bir insan 

  an honorable case = onurlu bir dava 

 

İngilizcede “u” harfi ile başlayan bazı kelimelerin başındaki “u” harfi “yü” şeklinde 

okunduğundan bu tür kelimelerin ilk sesi, ünsüz bir ses olarak algılanır ve bu yüzden 

önüne“an” artikelini alır. 

 

a university     a uniform    a useful book 

(an universityŞEKLİNDE OLAMAZ!) 

an Envelope        an apple      

an Open Education Faculty     an hour 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

‘There is / There are’ 
yapısının Geçmiş Zaman 

şekilleri (tekiller için) 
‘There was’ ve (çoğullar 

için) ‘There were’ 
şeklindedir.  
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Diğerönemlibirnoktaise “a/an” yapılarınınyerine “bir” anlamınagelen “one” 

kelimesinin de kullanılabilmesidirancakbukullanımpekyaygındeğildir.

 

“A/an” artikeli herhangi bir şeyden (insan, hayvan, şey, varlık, kavram, v.b.) ilk 

kez bahsederken kullanılır. 

 

“The” 

artikeliniisebildiğimiz,tanıdığımızvedahaöncekonusugeçmişherhangibirvarlıktansözede

rkenkullanırız. 

 
“The” 

artikeliilebirliktekullanılacakkelimenintekilveyaçoğuloluşuhiçbirfarklılıkyaratmaz. Yani, 

buartikelitekil, çoğul, sayılabilenveyasayılamayanisimlerlekullanabiliriz. 

 

I need apen to write a letter.     =>     I need one pen to write one letter. 

(Bir mektup yazmak için bi kaleme ihtiyacım var.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

I met acouple at the concert last evening. 

(Dün akşam konserde bir çiftle tanıştık.) 

 

My father bought meapresent.  

(Babam bana bir hediye aldı.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

Yesterday, I met aboy at a market. 

Dün pazarda bir çocukla tanıştım. 

 

Theboy was buyinga magazine. 

(O) Çocuk bir dergi alıyordu. 

 

The news in the newspaper was quite strange. 

(O) Gazetedeki haberler oldukça tuhaftı. 

Ö
rn

ek
 

 

 

“The” artikeli daha 
önce bahsi geçen veya 

bir yerde tek (eşsiz) 
olan isimler için 

kullanılır.    
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“The” artikelini, “only, first, second” gibisıfatlaröncesindekullanabiliriz. 

 

“The” artikelini, genel olarak değil, özel ve belirli olarak bilinen insan, hayvan, 

eşya, kavram, duygu, düşünce ve şeylerden bahsederken kullanırız. 

 

Alıştırmalar 

Alıştırma 3.1 – Aşağıdaki boşluklara, öznenin tekillik ve çoğulluk durumuna göre “is” 

veya “are” yapılarından birini getiriniz. 

1. There __________ a lot of animals in thezoo. 

2. There __________ a painting on thewall. 

3. There __________ a boy in thegarden. 

4. There __________ lionsandtigers in thezoo. 

5. There __________ manybabyzebrasneartheirparents. 

6. There __________ a cheetahnexttothetree. 

7. There __________ manyoranges in thetrees. 

8. There __________a truck in the car lot. 

9. There __________ somewater in the lake. 

10. There __________ fewlaptops in thestore. 

11. There __________ manypeoplevisitingthecitycentertoday. 

12. There __________ manychildren in theplayground. 

a boy =>the boy =>the boys 

an idea =>the idea =>the ideas 

Ö
rn

ek
 

 
It’s the onlything I have! 

(O sahip olduğum tek şey!)  

 

My office is on the secondfloor. 

(Odam ikinci katta.) 

 Ö
rn

ek
 

 

 

The students in the classroom are in their first year at Atatürk University. 

(Sınıftaki öğrenciler Atatürk Üniversitesi’ndeki ilk yıllarındalar.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

‘The’ artikeli, her tür 
isimle kullanılabilir.  Bir 

ismin eril, dişil veya 
nötr olması, tekil veya 

çoğul olması ‘the’ 
artilenin kullanımını 

engellemez.    
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13. There __________ an envelope in the file. 

14. There __________ somegrassunderthetree. 

15. There __________ a surprisegift in her shoulderbag. 

16. There __________ manytourists in Marmaris fromallovertheworld. 

17. There__________ a mountain lake in theHimalayas. 

18. There __________ manysharks in theaquarium. 

19. There __________ sharks in theMediterraneanSea. 

20. There __________ lots of activitiesforstudents. 

Alıştırma 3.2 – Aşağıdaki boşluklara, öznenin tekillik ve çoğulluk durumuna göre 

“havegot” veya “has got” yapılarından birini getiriniz. 

I (1) __________ a beautifulhouse. Thehouse (2) __________ a nice 

andlargebalcony, a swimmingpooland a garage. Inthebalcony, 

therearebeautifulflowers. Theflowers (3) __________ colorfulleavesandblossoms. 

Theswimmingpool (4) __________ a trampolineandtwoswimmingladders. 

Inthegarrage, I (5) __________ an Americansports car. It (6) __________ 

fourdoors, a sunroof, eightairbags, and an ABS system. My car’sdoors (7) 

__________ auto-locksystem. It’s engine (8) __________ a fourwheeldrivesystem. 

The car (9) __________ alloyrims. Thealloyrims (10) __________ very nice 

metalliccolour. I (11) __________ a mountainbike. It (12) __________ a 

verydevelopedandstrongframe. Thisbike (13) __________ a 

qualityhydrolicbrakesystem. My friendTom (14) __________ a mountainbike. 

Wereallyliketravellingaround. We (15) __________ manycommoninterests.  

Alıştırma 3.3 – Aşağıdaki boşluklara, “a”, “an”, “the” artikellerinden uygun olanını 

getiriniz. 

1. There is __________ car outside on thestreet. __________ car is very nice. 

2. There is __________ concerttonight on __________ campus of ouruniversity. 

3. Wehave __________ examtoday. When is __________ exam? 

4. I have __________ dog. __________ dog is a bullterrier. It has __________ 

beautifulkennel. __________ kennel is verycomfortableforourdog. 

5. I checked __________ exampapers of mystudents. 

6. I fixed __________ doors of my car. 

7. He is __________ artist. 

8. __________ school is closedtoday. Becausetoday is publicholiday. 

9. __________ ambulance is brokendown. 

10. Haveyougot __________ envelope? 

 

“Have got/has got” 

yapısı ile “have / has” 

arasındaki fark, 

birincisinin ikinciye göre 

daha samimi ve 

resmiyet gerektirmeyen 

ortamlarda 

kullanılmasıdır.  
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Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

Friend Arkadaş Letter Mektup 

Dog Köpek Couple Çift 

Sport Spor Tomeet Buluşmak, Tanışmak 

Beautiful Güzel Evening Akşam 

Pen Dolma kalem Father Baba 

Leather Deri To buy Satın almak 

Ticket Bilet Flower Çiçek 

Concert Konser Colorfull Renkli 

Some Biraz, Birkaç Leaves Yapraklar 

Garage Garaj Toblossom Çiçek açmak 

Apple Elma Ladder Merdiven 

Basket Sepet Sunroof Güneş tavanı 

Water Su Airbag Hava yastığı 

Bottle Şişe Wheel Tekerlek 

Much Çok Todrive Araba sürmek 

Sugar Şeker Street Cadde, Sokak 

Cup Kupa bardak, Fincan Night Gece 

Any Hiç Exam Sınav 

Tovisit Ziyaret etmek Present Hediye 

Play ground Oyun sahası Market Pazar 

File Dosya Newspaper Gazete 

Grass Ot, çimen Strange Tuhaf 

Shoulder Omuz Idea Fikir 

World Dünya Only Sadece 

Shark Köpek balığı Recollection Hatırlama 

Aquarium Akvaryum Second İkinci 

Sea Deniz Floor Kat 

Song Şarkı Zoo Hayvanat bahçesi 

Balcony Balkon Paint Boyamak 

Pool Yüzme havuzu Wall Duvar 

Yesterday Dün Lion aslan 

Gift Hediye Tiger Kaplan 

For İçin Near Yakın 

Plate Tabak Cheetah Çita 

Table Masa Tree Ağaç 

Boy Erkek çocuk Orange Portakal, Turuncu 

Fashion Moda Lake Göl 

Envelope Zarf Kennel Köpek kulübesi 

Open Açık Paper Kâğıt 

Education Öğretim Tofix Tamir etmek 

 

Sayılabilen isimler eğer 
bir tane ise önüne “bir” 
anlamında olan “a” ya 

da “an” kelimesi 
getirilir.    
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Hour Saat To break down Bozulmak 

Useful Faydalı Alloyrim Alaşımlı jant 

Toneed İhtiyacı olmak Developed Gelişmiş 

 

DİNLEME & KONUŞMA 

 

Aile ve Ev Hakkında Konuşma (Talking About 
Family and Home) 

A Man: Tell me about your family. How many brothers have you     

got? 

A Woman:I have got one brother. 

A Man: Have you got any sisters? 

A Woman:Yes, I have got two sisters. I have got three siblings 

altogether. 

A Man: You have got a large family. Have you got a large flat or a 

house? 

A Woman:We haven’t got a flat, but we have got a large house. 

A Man: How many bedrooms does it have? 

A Woman:It has three bedrooms; one for my parents, one for me 

and my brother, and one for my sisters. 

A Man: Does it have a garden? 

A Woman:No, but it has a playground for children. 

A Man: What is there around your house? Are there any shops 

and restaurants? 

A Woman:There is a Shopping Center and the University Hospital; 

there are a lot of small shops and restaurants close to us. 

A Man: One last question. Does it have a nice view? 

A Woman:Yes, it has a view of the Ski Jumping Towers of Erzurum. 

D
iy

al
o

g 

 
“Home” kelimesi 

“house” gibi somut ve 
sabit değildir. Nerede 
kalıyorsanız orası sizin 

için bir yuva, yani 
“home” olur. Soyut 

olduğu için önüne yön 
bildiren “to” edatını 

almaz.   
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Anahtar kelimeler (Diyalog) 

to tell anlatmak garden bahçe 

about hakkında playground oyun alanı 

your senin children çocuklar 

family aile shop dükkan 

how many kaç tane shopping center alışveriş merkezi 

brother erkek kardeş hospital hastahane 

sister kız kardeş close yakın 

siblings kardeş last son 

altogether toplam question soru 

large büyük nice hoş, güzel 

flat daire view manzara 

house ev ski kayak 

bedroom yatak odası jumping atlama 

parent anne, baba tower kule 

Çeviri (Diyalog) 

Aile ve ev hakkında konuşma 

BirAdam :Bana ailenizden bahseder misiniz? Kaç erkek kardeşiniz var? 

BirKadın :Bir erkek kardeşim var. 

BirAdam :Hiç kız kardeşiniz var mı? 

BirKadın :Evet, iki kız kardeşim var. Toplam üç kardeşim var.  

BirAdam :Büyük bir aileniz var. Büyük bir daireniz mi, müstakil eviniz mi var? 

BirKadın :Bir apartman dairemiz yok ancak, büyük bir müstakil evimiz var. 

BirAdam :Evinizinkaçyatakodasıvar? 

BirKadın :Evimizin 3 yatak odası var, biri ebeveynlerim için, biri ben ve erkek 

kardeşim için, biri kız kardeşlerim için. 

BirAdam :Evinizinbahçesivarmı? 

BirKadın :Hayır ama çocuklar için büyük bir oyun bahçesi var. 

BirAdam :Evinizinetrafındanelervar? Hiçdükkanveyalokantavarmı? 

BirKadın :Bir Alışveriş Merkezi ve Üniversite Hastanesi var; bize yakın çok sayıda 

küçük dükkân ve restoran var.  

Bir Adam :Sonsoru. Evinizingüzelbirmanzarasıvarmı? 

BirKadın :Evet, evimizin Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri manzarası var. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 3.4 – Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. How manybrothershaveyougot? 

__________________________ 

 

 “Any” (hiç) ile sorulan 
sorularda sayılabilen 

isimler genellikle çoğul 
haliyle kullanılır. 

 Örn.; Have you got any 
brothers?  
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3. How manysistershaveyougot? 

__________________________ 

4. Haveyougot a flator a house? 

__________________________ 

5. How manybedroomsdoesyourflat/househave? 

_________________________ 

6. Doesyourflat/househave a garden? 

__________________________  

7.  Has yourflat/housegot a balcony? 

__________________________ 

OKUMA 

 

 

 

Büyük Bir Aile (A large family) 

Ziona Chana is a farmer and he lives in India. He is 66 years old. 

He is an interesting man because he has got 39 wives, 94 children and 

33 grandchildren. They live in a four-storey building. The building has 

got 100 rooms. His wives have got a dormitory and Ziona has got a 

private bedroom. The wives do the housework in turn. The family 

consume about 90 kg of rice, 60 kg of potatoes a day. It is a very 

crowded family but Ziona is very happy because he has got a crowded 

family. 

R
ea

d
in

g 

 

“Parent” kelimesi anne 
ya da baba anlamına 

gelir. “Parents” kelimesi 
“anne ve babanın ikisi” 

veya “ebeveynler” 
anlamına gelir?  
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Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Farmer Çiftçi Rice Pirinç (pilavı) 

India Hindistan Crowded Kalabalık 

Interesting İlginç Symbol Sembol 

Wives Eşler (bayan) Building Bina 

Grandchildren Torunlar Freedom Özgürlük 

Storey Kat Strength Güç, Kuvvet 

Dormitory Yurt Bathroom Banyo 

Private Özel Fireplace Şömine 

Housework Ev işi Stairs Merdiven 

In turn Sırayla President Başkan 

To consume Tüketmek Elevator Asansör 

Çeviri (Okuma metni) 

Büyük bir aile 

ZionaChana, bir çiftçidir ve Hindistan’da yaşar. O, 66 yaşındadır. O, ilginç bir 

insandır çünkü 39 eşe, 94 çocuğa ve 33 toruna sahiptir. Onlar 4 katlı bir binada 

yaşamaktadırlar. Binada 100 oda bulunmaktadır. Onun eşlerinin bir yurdu 

bulunmaktadır ve Ziona’nın özel bir yatak odası vardır. Eşler sırayla ev işlerini yaparlar. 

Aile günde yaklaşık olarak 90 kilogram pilav, 60 kilogram patates tüketmektedir. Bu 

aile çok kalabalık fakat Ziona halinden çok mutlu çünkü O kalabalık bir aileye sahip. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 3.5 – Aşağıdaki soruları parçaya göre cevap veriniz. 

 

İngilizce öğrenen Türk 
öğrenciler sıklıkla 

“House” ve “Home” 
kelimelerini 

karıştırmaktadırlar. 
“House” kelimesi 

müstakil ev anlamına 
gelir. “Home” ise soyut 

bir kavram olup ‘ev; 
hane; yuva’ anlamlarına 

gelmektedir.  
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1. Where is Zionafrom?    

__________________________ 

2. How old is Ziona?    

__________________________ 

3. Where do theylive?   

__________________________ 

4. Has Zionagot a bighouse?  

__________________________ 

5. Has Zionagot 94 wives?   

__________________________ 

6. Have his wivesgot a dormitory? 

__________________________ 

Alıştırma 3.6 – Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1. ZionaChana has got 66 wives. _____ 

2. His wiveshavegotprivaterooms. _____ 

3. Ziona has got a privateroom. _____ 

4. His wives do thehouseworktogether. _____ 

5. Zionalives in India. _____ 

Cevaplar 

Alıştırma 3.1 - Aşağıdaki boşluklara, öznenin tekillik ve çoğulluk durumuna göre “is” 

veya “are” yapılarından birini getiriniz. 

1. are  2. is  3. is  4. are  5. are  6. is  7.are  8. is  9. is  10. are  11. are  12. are 

13. is  14. is  15. is  16. are 17. is  18. are  19. are  20. are 

Alıştırma 3.2 - Aşağıdaki boşluklara, öznenin tekillik ve çoğulluk durumuna göre 

“havegot” veya “has got” yapılarından birini getiriniz. 

1. havegot   2. has got   3. havegot   4. has got   5. havegot   6. has got 

7. havegot   8. has got 9. has got   10. havegot   11. havegot   12. has got 

13. has got   14. has got   15. havegot 

Alıştırma 3.3 - Aşağıdaki boşluklara, “a”, “an”, “the” artikellerinden uygun olanını 

getiriniz. 

1. a /the  2. a/the   3. an/the   4. a/the/a/the   5. the   6. the   7. an   8. the 

9. the   10. an 

Alıştırma 3.4 - Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. I havegot _____ brother(s). (Boşluğa erkek kardeşinizin sayısını yazınız. Eğer 

erkek kardeşiniz yoksa, ‘I haven’tgotanybrothers.’ şeklinde cevap 

verebilirsiniz.) 

2. I havegot _____ sister(s). (Boşluğa kız kardeşinizin sayısını yazınız. Eğer kız 

kardeşiniz yoksa: ‘I haven’tgotanysisters.’ şeklinde cevap verebilirsiniz.) 

 

“Flat” apartman dairesi 
anlamına gelir. Daire 
anlamına gelen bir 

diğer kelime ise 
‘apartment’ kelimesidir. 

Bu iki kelime, İngiliz 
İngilizcesi ve Amerikan 

İngilizcesinde farklı 
şekillerde kullanılır. 
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3.  (Eğer apartman dairesi ise) I havegot a flat. / (Eğer müstakil ev ise) I havegot a 

house.  

4. It has _____ bedroom(s). (Boşluğa evinizin -salon hariç- kaç odasının olduğunu 

yazınız) 

5. Yes. It has got a garden. / No. Ithasn’tgot a garden. 

6. Yes. It has got a balcony. / No. Ithasn’tgot a balcony. 

Alıştırma 3.5 - Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

1. He is fromIndia. 

2. He is 66 yearsold. 

3. Theylive in a fourstoreybuilding. 

4. Yes, he has. 

5. No, he hasn’t. 

6. Yes, theyhave. 

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik • 'There is/There are' ve 'a/an/the' yapılarını kullanarak çevrenizdeki 

eşya ve varlıkları tarif ediniz.

• 'Have got/Has got' veya 'Have/Has' yapılarını kullanarak sahip 
olduğunuz kişisel eşyaları belirtiniz.

• Ailenizi ve aile bireylerinizi tanıtıcı bir yazı yazınız.
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Ö
ze

t

•"HAVE GOT" ve "HAS GOT" YAPILARI

•"Have got/has got" fiili, sahiplik bildiren bir durum fiildir. Türkçede "var" 
anlamına gelir ve sahip olduğumuz bir şeyi/şeyleri ifade etmek için özellikle 
günlük hayat İngilizcesinde yaygın bir şekilde kullanılır. "Have got/has got" 
yapısı iki farklı çekimden oluşmaktadır. Geniş Zaman’lı olumlu cümlelerde, 1. 
tekil şahıs zamiri, 1., 2. ve 3. çoğul şahıs zamirleri ve diğer tüm çoğul öznelerle 
birlikte ‘have got’ fiili kullanılırken, 3. tekil şahıs zamirleri ve diğer tüm tekil 
özneler ile birlikte "has got" fiili kullanılır.  

•Örnekler:

•I have got a brother. (Benim bir erkek kardeşim var.)

•I have got two sisters. (Benim iki kız kardeşim var.)

•We have got a small garden. (Bizim küçük bir bahçemiz var.)

•They have got trees in their garden. (Onların kendi bahçelerinde ağaçları var.)

•Have you got any pets? (Senin hiç evcil hayvanın var mı?)

•My aunt has got four children.  (Benim teyzemin dört çocuğu var.)

•My father has got five grandchildren. (Babamın beş torunu var.)

•My cat has got six kittens. (Benim kedimin altı tane yavrusu var.)

•"Have got" ve "Has got" Yapıları ile Olumsuz Cümle Kurmak

•Bu her iki yapıyı olumsuz yapmak için olumsuzluk eki olan "not" yapısını 
"have" ve "has" yapılarından hemen sonra getirmek yeterli olacaktır. 
Kısaltılmış hali "haven't got/hasn't got" şekllindedir. Örneğin;

•I have not got any friends here. (Benim hiç arkadaşım yok.)

•She hasn't got a pen. (Onun bir dolma kalemi yok.)

•They have not got a bicycle. (Onların bir bisikleti yok.)

•Have got" ve "Has got" Yapıları ile Soru Cümlesi Kurmak

• Bu yapı ile soru cümlesi oluşturmak istediğimiz zaman yapmamız gereken tek 
şey ‘"have" ve "has" yapılarını öznenin hemen önüne getirmektir.  Örneğin;

•Have you got a pencil? (Kurşun kalemin var mı?)

•Has he got any money with him? (Onun yanında hiç para var mı?)

•Have they got a flat or a house? (Onların apartman dairesi mi yoksa evi mi 
var?)

•"Have got/has got" yapısı ile ilgili olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir 
husus bulunmaktadır. Sahiplik veya aitlik anlamı taşıyan "have got/has got" 
yapısı Türkçemize "var" olarak çevrilebilir (örn.; I have got a car. – Benim bir 
arabam var.) Ancak, burada dikkat etmemiz gereken nokta bu yapıyı Türkçeye 
çevirirken kullandığımız "var"  yapısının "sahip olmak" anlamında kullanılması 
gerektiğidir. Türkçeye yine "var" olarak çevrilen fakat anlamı "sahip olmak" 
değil de ‘bulunmak; mevcut olmak’ olan 'there is/there are’ yapısını "have 
got/has got’ yapısı ile karıştırmamak lazım. Örneğin:

•There is a mulberry tree in my garden. (Bahçemde bir dut ağacı var.)

•I have got a mulberry tree in my garden. (Bahçemde bir dut ağacım var.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. My family __________ a nice house in Bursa. 

a) am  

b) is   

c) isgot   

d) hasgot  

e) not 

 

2. My brother Hakan and I __________ a dog. 

a) am  

b) havegot  

c) is   

d) hasgot  

e) not 

3. My friend Gökhan __________ a pet dog. 

a) have  

b) be   

c) are   

d) am not  

e) has 

 

4. My friends __________ greatteachers. 

a) notare  

b) is   

c) hasgot  

d) got   

e) havegot 

 

5. Hayrettin __________ a newmountainbike. 

a) is  

b) am  

c) are   

d) has   

e) havegot 
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6. They__________an Americansports car.  

a) havegot 

b) has  

c) hasgot  

d) got   

e) notgot 

 

7. Emma __________lots of relatives. 

a) am are  

b) are not  

c) hasgot  

d) got   

e) havegot 

 

8. My friend Nicolas and I __________ a problem. 

a) notare  

b) havegot  

c) are   

d) got   

e) notgot 

 

9. Joe and Frank __________ a sister. 

a) notare  

b) is   

c) havegot  

d) are   

e) hasgot 

 

10. My uncle__________twomotorbikes. 

a) have  

b) is   

c) havegot  

d) got   

e) hasgot 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.d, 2.b, 3.e, 4.e, 5.d, 6.a, 7.c, 8.b, 9.c, 10.e 
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•Mal ve eşyaların fiyatını 
sorabilecek ve söyleyebilecek,

•Yolculuk için tren, uçak veya 
otobüs bileti alabileceksiniz.

İÇ
İN

D
EK

İL
ER • Dil Bilgisi

• Sayılabilen ve Sayılamayan 
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WOULD YOU LIKE A SINGLE OR 
RETURN TICKET?

Dil bilgisi: Sayılabilen ve 
Sayılamayan İsimler

Dinleme & Konuşma: Seyahat 
Bileti Satın Alma          

Okuma: Evim Güzel Evim
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ÜNİTE 

4
.
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GİRİŞ 

İsimler her türlü soyut ve somut kavramı, varlığı, duyguyu, düşünceyi,  oluşu, 

eylemi ve daha birçok şeyi adlandırmamızı sağlayan ve bir dilin en önemli yapısı olan 

kelimelerdir. Soyut ve somut kavramlar, varlıklar, oluşlar ve eylemler kendilerine 

verilen isimleri bazı özellikleri açısından etkilerler. Bu etkileşimlerin en başında bir 

ismin sayılabilir veya sayılamaz olması özelliği yer almaktadır. Örnek olarak, akışkan 

bir madde olan su, doğada nasıl sayılamaz hâlde bulunuyorsa bu maddeye verilen ‘su’ 

(water) ismi de sayılamaz (uncountable) özellik taşır. Bu durum sayılabilir varlıklar ve 

bu varlıklara verilen isimler için de geçerlidir. Sayılabilen isimler ya tekil hâlleriyle ya 

da çoğul hâlleriyle kullanılırlar (örn.; a car =>cars). İngilizcede tekil bir ismi yalnız 

başına kullanamayız. Bunun yerine bu ismin önüne ‘a’, ‘an’ veya ‘the’ tanımlık 

belirteçlerinden (artikellerinden) birini getiririz (örn.; a car). İngilizcede tekil bir ismi 

çoğul hâle getirirken ismin sonuna ‘-s’, ‘-es’ ve ‘-ies’ çoğul ekleirnden biri eklenir (örn.; 

‘one pen’, ‘two pens’). Buna ek olarak, ‘-s’, ‘-es’ ve ‘-ies’ soneklerini ekleyerek 

oluşturduğumuz çoğul isimlerin önünde bu isim ile ilgili sayı veya miktar bildirien bazı 

sıfatlar da kullanabiliriz (örn.; two pens => several pens). Oysa ki Türkçede çoğul 

isimlerin önünde sayı veya miktar bildiren sıfatlar kullandığımız durumlarda isimlerin 

sonuna çoğul eki olan ‘-ler’, ‘-lar’ getirmeyiz (örn.; ‘bir ev’=> ‘iki ev’). 

DİL BİLGİSİ 

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler (Countable and Uncountable 

Nouns) 

Sayılabilen isimler (countable nouns), duyu organlarımız yoluyla somut olarak 

sayabildiğimiz isimlerdir (örn.; a car, a book, a house, a dog, a person, v.b.). Bu tür 

isimler tekil (a car) veya çoğul (cars) hâle getirilebilirler. Sayılamayan isimler 

(uncountable nouns) ise duyu organlarımız yoluyla somut olarak sayamadığımız 

isimlerdir (örn.; ‘smoke’, ‘sugar’, ‘air’, ‘water’, v.b.). Sayılamayan isimler, fiil 

çekimlemeleri bağlamında her zaman tekil isimler gibi değer görürler ve çoğul hâle 

getirilemezler. Miktarları, büyüklükleri veya hacimleri ancak önlerinde kullanılan 

‘adjectives of quantity’olarak adlandırdığımız nicelik sıfatları ile belirtilir. 

 

 

Sayılamayan isimler 
çoğul yapılamaz; 

dolayısıyla bu isimlerin 
başına sayı veya adet 

bildiren kelimeler 
getirilemez. 

 

‘A’ ve ‘an’ sayılabilen 
isimlerle 

kullanılabilirken 
sayılamayan isimlerle 

kullanılmaz. 

 

 

Sayılabilen Tekil 
(Countable – Singular) 

Sayılabilen Çoğul 

(Countable – Plural) 

Sayılamayan 
(Uncountable) 

a car (bir araba) 

a teacher (bir 
öğretmen) 

two cars (iki araba) 

three teachers (üç 
öğretmen) 

water (su) 

air (hava) 

 

Ö
rn

ek
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İngilizcede sayılabilen tekil bir ismin önünde kullanılan ve ‘bir’ anlamına gelen 

‘a/an’artikelleri, bir ismin tekil ve bir tane olduğunu belirtmek için kullanılır. ‘A’ 

artikeli, ilk sesi (ilk harfi değil!) ünsüz harfler gibi okunan isimlerin (örn.; ‘car’, ‘pencil’, 

‘book’, v.b.) önünde, ‘an’artikeli ise ilk sesi ünlü harf gibi okunan isimlerin (örn.; 

envelope, Eskimo, igloo, v.b.) önünde kullanılır. 

 

Nicelik Sıfatları (Adjectives of Quantity) 

Nicelik sıfatları, sayılabilen ve sayılamayan, tekil ve çoğul isimlerin kaç tane veya 

ne kadar olduklarını; yani, sayı ve miktarlarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Gerek 

günlük hayat konuşma ve yazı dilinde, gerekse resmî konuşma ve yazı dilinde sıklıkla 

kullanılırlar. Bir ismi sayı veya miktar özellikleri çerçevesinde tanımlamak, cümlenin 

anlaşılabilirlik seviyesini olumlu yönde etkiler. Bu bağlamda, Nicelik Sıfatları 

(Adjectives of Quantity) İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayanların temel olarak 

öğrenmesi gereken konular arasındadır. 

Sayılabilen ve sayılamayan isimlerle birlikte kullanabileceğimiz nicelik sıfatlarıı 

genellikle bir ismin kesin sayısını veya miktarını (saç tellerimizin sayısı, bir tabaktaki 

pirinç tanelerinin sayısı, bir çay kaşığındaki şeker kristallerinin sayısı v.b.) belirtmeye 

gerek duymadığımız durumlarda kullanırız. Sayılabilen ve sayılamayan isimler için 

kullanılan nicelik sıfatları aşağıdaki gibidir. 

an envelope  (bir zarf)          an apple (bir elma)          an hour (bir saat) 

an Open Education Faculty (bir Açık Öğretim Fakültesi)  

Ö
rn

ek
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Countable Nouns Uncountable Nouns 

no hiç no hiç 

There are no children in the garden. 

(Bahçede hiç çocuk yok.) 

There is no sugar in the cake. 

(Kekte hiç şeker yok.) 

any hiç any Hiç 

There aren’t any cars in the parking area. 

(Parkta hiç araba yok.) 

There isn’t any water in the bottle. 

(Şişede hiç su yok.) 

few çok az sayıda Little çok az miktarda 

I have few friends. 

(Çok az sayıda arkadaşım var.) 

I have little time. 

(Çok az zamanım var.) 

a few az sayıda a little az miktarda 

She has a few books. 

(Onun az sayıda kitabı var.) 

There is alittle flour in the pack. 

(Pakette az miktarda un var.) 

some birkaç some biraz 

I have some problems. 

(Birkaç sorunum var.) 

There is some furniture in the living room. 

(Oturma odasında biraz mobilya var.) 

several birkaç   

We have several plans for the holiday. 

(Tatil için birkaç planımız var.) 

 

many birçok much çok 

There are many students in the classroom. 

(Sınıfta çok öğrenci var.) 

There is much traffic in İstanbul. 

(İstanbul’da çok trafik var.) 

a lot of/lots of çok fazla sayıda a lot of/lots of çok fazla miktarda 

There are alotof tourists in Antalya.  

(Antalya’da çok sayıda turist var.) 

There is alotof noise here. 

(Burada çok fazla ses var.) 

  

 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

Nicelik sıfatları arasında karşımıza en sık çıkan ‘some’ ve ‘any’ 

yapılarını, sayılabilen ve sayılamayan isimlerle birlikte kullanabiliriz. ‘Some” 

sayılabilen çoğul isimler ile birlikte kullanıldığında “bir kaç”, sayılamayan 

isimler ile birlikte kullanıldığında ise “biraz” anlamına gelir. 

‘Any’ ‘hiç’ anlamına gelir ve hem sayılabilen tekil ve çoğul, hem de 

sayılamayan isimler ile birlikte olumsuz (-) ve soru (?) cümle yapılarında 

kullanılır. 

 

‘Some’, ‘any’, ‘a lot 
of/lots of’ hem 

sayılabilen hem de 
sayılamayanlara 

kullanılabilir. 
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‘Some’ yapısı, ricada ve teklifte bulunmak için soru cümlelerinde de 

kullanılabilir. 

 

‘Çok’ ve ‘fazla’ anlamlarına gelen ‘much’ nicelik sıfatı sayılamayan 

(uncountable) isimlerle birlikte kullanılırken ‘many’ nicelik sıfatı sayılabilen 

(countable) çoğul isimlerle birlikte kullanılır. ‘A lot of/lots of’ nicelik sıfatı ise hem 

sayılamayan (uncountable) isimler hem de sayılabilen (countable) çoğul isimlerle 

birlikte kullanılır. ‘A lot of’ ve‘lots of’ nicelik sıfatları aynı anlama gelmekle birlikte 

İngilizce’de resmî olmayan ortamlarda, günlük hayat İngilizcesi diye tabir 

edebileceğimiz resmî olmayan ortamlarda‘many’ve‘much’nicelik sıfatları yerine 

kullanılmaktadır.  Bu nicelik sıfatları, olumlu cümlelerde ‘much/many’ nicelik 

sıfatlarına göre oldukça yaygın ve popülerdir.‘Many/much’ nicelik sıfatlarını daha 

vurgulu ve çoğu durumda da olumsuz anlama sahip bir şekilde kullanmak istersek bu 

nicelik sıfatlarının önünde ‘too’ zarfını kullanabiliriz. 

 

 

There is some money in my wallet.    Is there any money in your wallet? 

(Cüzdanımda biraz para var.)              (Cüzdanında hiç para var mı?) 

 

 I have gotsome gifts for my family.     Do you haveany gifts for me? 

 (Ailem için birkaç hediyem var.)           (Benim için hiç hediyen var mı?) Ö
rn

ek
 

 

Would you like to drink some coffee?      

(Biraz kahve içmek ister misiniz?) 

 

Can you give me somebread please? 

 (Bana biraz ekmek verir misin lütfen?) Ö
rn

ek
 

 

I spent much money for my holiday this summer.    

(Bu yaz, tatilim için çok para harcadım.)      

 

We went to many rock-concerts in Istanbul. 

 (İstanbul’da birçok rock konserine gittik.) Ö
rn

ek
 

 

 

‘Some’ ve ‘any’ nicelik 
sıfatları özellikle günlük 

konuşma dilinde 
karşımıza çok sık 

çıkmaktadır. 

 

Nicelik sıfatları olan 
‘many’ ve ‘much’ 

öncesinde kullanılan 
‘too’ zarfı cümleye 
olumsuz bir hava 

katarken ‘so’ zarfı ise 
olumlu bir hava katar. 
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Sırasıyla ‘çok az/biraz’ anlamlarına gelen ‘little/a little’ nicelik sıfatları 

sayılamayan (uncountable) isimlerle birlikte kullanılırken, ‘çok az sayıda/birkaç’ 

anlamlarına gelen ‘few/a few’ nicelik sıfatları sayılabilen (countable) çoğul isimlerle 

birlikte kullanılır. ‘Çok az miktarda’ ve ‘çok az sayıda’ anlamlarına gelen ‘little’ ve ‘few’ 

nicelik sıfatları cümleye nicelik bağlamında olumsuzluk anlamı katar ve söz konusu 

olan özne veya nesne ile ilgili olarak yetersizlik ifade eder. Ancak, ‘biraz’ ve ‘birkaç’ 

anlamlarına gelen ‘a little’ ve ‘a few’ nicelik sıfatları ise cümleye olumsuzluk anlamı 

katmaksızın söz konusu olan özne veya nesnenin sadece ‘az sayıda’ veya ‘az miktarda’ 

ve ‘yeterli’ olduğunu ifade eder. 

 

Ne kadar/kaç tane…? (How much/how many…?) 

Nicelik sıfatı olan ‘much’ sayılamayan isimlerle birlikte kullanılırken, 

‘many’nicelik sıfatı ise sayılabilen çoğul isimler ile birlikte kullanılır. Aynı şekilde, ‘how 

much’ soru zamiri sayılamayan isimlerle birlikte kullanılırken, ‘how many’ soru zamiri 

ise sayılabilen çoğul isimlerle birlikte kullanılır. 

We have got a little bread in the basket but it is enough. 

(Sepette biraz ekmeğimiz var ancak yeterli.) 

They have little food in the kitchen and it is not enough. 

Mutfakta çok az yiyecek var ve yetersiz.) 

He has a few friends in his classroom but he is very happy for this. 

(Onun sınıfta birkaç arkadaşı var ancak halinden çok memnun.) 

He has only few friends and he is very unhappy for this. 

(Onun çok az sayıda arkadaşı var ve bundan dolayı çok mutsuz.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

Nicelik sıfatları olan 
‘little’ ve ‘a little’ ile 

‘few’ ve ‘a few’ 
arasındaki fark 

cümlenin olumlu veya 
olumsuz anlam sahip 

olmasını sağlamak 
açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

 

‘Much’ sayılamayan, 
‘many’ sayılabilen 

isimlerle kullanılır ve 
‘çok’ anlamına gelir. 

Some students have lots of friends at university.    

(Bazı öğrencilerin üniversitede çok fazla arkadaşı vardır.) 

 

There is a lot of money in his suitcase. 

(Onun çantasında çok fazla para var.) 

 

There is too much traffic in İstanbul today.  

(Bugün İstanbul’da çok fazla trafik var.)      

 

There is less crime in small towns. 

 (Küçük kentlerde daha az suç işlenir.) 

Ö
rn

ek
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Alıştırmalar 

Alıştırma 4.1 - Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları şıklardaki en uygun 

ifade ile doldurunuz. 

1. There are __________ students in the classroom. 

a) Much 

b) a lot of 

c) little 

d) too much 

2. We have __________ time to drink a cup of coffee. I’m sorry about that! 

a) a few 

b) few  

c) little 

d) not many 

3. I have __________ work to do. 

a) few 

b) too much 

c) too many 

d) a few 

4. I haven’t got __________ money to go to the concert. 

a) too much 

b) too many 

c) many 

d) any 

5. There’s __________ crime in big cities. 

a) a few 

b) not few  

c) not many 

d) too much 

6. There’s __________ noise in villages. 

a) a few 

b) not much 

c) not many 

d) too a few 

 

A little = biraz (yeterli 
miktarda) 

Little = çok az (yetersiz 
miktarda) 

How much money do you spend in a week? 

(Haftada ne kadar para harcarsın?) 

How many theatres are there in Manhattan? 

(Manhattan’da kaç tane tiyatro var?) Ö
rn

ek
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7. I haven’t got __________ time to go to the concert. I have an exam 

tomorrow. 

a)  too much 

b) too many 

c) many 

d) any 

8. I have __________ things to buy. The fridge is totally empty. 

a) no 

b) too much 

c) many 

d) a few 

9. We have __________ time to eat out with you. Let’s go to a nice restaurant. 

a) a few 

b) few 

c) many 

d) Much 

10. There are __________ children in the playground. 

a) much 

b) a lot of 

c) little 

d) too much 

11. There is __________ money in my wallet and it is not enough for shopping. 

a) many 

b) a few 

c) few 

d) little 

12. I have __________ things to do. I do not want to go out tonight. 

a) lots of 

b) little 

c) a little 

d) much 

13. My son has got __________ toys in his room. There is no place in his room. 

a) little 

b) any 

c) alot of 

d) much 
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14. In Turkey, there is __________ desert and canyon. 

a) much 

b) no  

c) a lot of 

d) many 

15. In Scandinavian and European countries, workers have got ……………. rights.  

a) many 

b) much 

c) little 

d) any 

Alıştırma 4.2 - Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları “HOW MUCH” veya 

“HOW MANY” soru zarflarıyla doldurunuz. 

1.  We need some sugar and milk for coffee. __________ do we need? 

2. We need some water for spaghetti. __________ do we need? 

3. We need some money to go to the concert. __________ do we need? 

4. __________ cups of tea do you drink a day? 

5. __________ work do you do a day? 

6. __________ sleep do you get daily? 

7. __________ children have you got? 

8. __________ English grammar do you know? 

9. We need some apples for apple pie. __________ do we need? 

10. __________ exams do you have this semester? 

11. __________ brothers and sisters have you got?  

12. I need to buy a new sports car. __________ do I need to pay? 

13. __________ papers does a typical British citizen read a day?  

14. __________ people live in the island Büyükada?  

15. __________ sugar do you consume a day? 

Alıştırma 4.3 - Aşağıdaki cümlelerde koyu ve yatık (italik) yazılmış 

kelimelerin ‘sayılabilen’ (countable) ya da ‘sayılamayan’ (uncountable) isim olup 

olmadığını bulunuz. 

1. The children are playing in the playground.  

a. countable  b. uncountable 

2. I don't like coke. 

a. countable  b. uncountable 

3. I prefer milk. 

a. countable  b. uncountable 

4. Researchers say that the environment is threatened by pollution. 

a. countable  b. uncountable 

5. My mother uses chocolate to prepare cakes.  

 

How much=ne kadar 
How many=kaç tane 
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a. countable  b. uncountable 

6. There are a lot of desks in our classroom.  

a. countable  b. uncountable 

7. We need some equipments to fix this bike. 

a. countable  b. uncountable 

8. The chefs in this restaurant are very professional.  

a. countable  b. uncountable 

9. My father drinks one big glass of water every morning.  

a. countable  b. uncountable 

10. The cake my mother cooks is delicious. 

a. countable  b. uncountable 

Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

Person Kişi Please Lütfen 

Air Hava Spend Harcamak 

Envelope Mektup zarfı Rock concert Rock konseri 

Apple Elma Economic Ekonomik 

Education Eğitim Suitcase Çanta 

Some Biraz, Bir kaç Crime Suç 

Any Hiç Small town Kasaba 

Much Çok (sayılamayan) Enough Yeterli 

Many Çok (sayılabilen) Food Yiyecek 

A lot of Çok Kitchen Mutfak 

Little Biraz Unhappy Mutsuz 

A little Çok az Sorry Üzgün 

Few Birkaç Big Büyük 

A few Çok az City Şehir 

Money Para Sugar Şeker 

Wallet Cüzdan Milk Süt 

Gift Hediye Daily Günlük 

Have got Sahip olmak Apple pie Elmalı turta 

Drink İçmek Desert Çöl 

Would like İstemek Canyon Kanyon 

Bread Ekmek Wallet Cüzdan 

Give Vermek Shopping Alışveriş 

 
 
 

 

Sıvılar, küçük parçacıklı 
varlıklar ve soyut 

kavramlar genelde 
sayılamayan olarak 

kabul edilir. 

 

Düzensiz isimlerin tekil 
ve çoğul hâlleri 

birbirinden farklı 
olabilir.  

Örn.; 
Person=kişi 

People=kişiler 
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DİNLEME &KONUŞMA 

 

  

 

İngilizcede saati 
sormanın birkaç yolu 
vardır: Bunlardan ikisi 

şöyledir:  
What time is it? 

What is the time? 
(Saat kaç?) 

Seyahat Bileti Satın Alma (Buying Travel Tickets) 

Clerk          : Take a seat, please. How can I help you? 

Passenger: I would like to book three tickets to Antalya. How much is 

it? 

Clerk          : Would you like a single or return ticket? 

Passenger: Single, please. 

Clerk          : It is 79 TL for an adult. 

Passenger: How much is it for a child? 

Clerk          : 39 TL for a child. 

Passenger: OK then. 

Clerk          : When for? 

Passenger: Tomorrow, if possible. 

Clerk          : What time? 

Passenger: How many busses are there to Antalya tomorrow? 

Clerk          : There are two busses to Antalya every day; one in the 

morning, and one in the afternoon. 

Passenger: What time does the bus leave in the morning? 

Clerk          :  At 9.00 o’clock in the morning. How many passengers 

are going? 

Passenger: Three; one adult and two children. How much is the fare? 

Clerk          : 157 TL altogether. 

Passenger:  Here is 200 TL. 

Clerk          : Here is your change. 

D
iy

al
o

g 
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Anahtar kelimeler (Diyalog) 

take a sit, please  oturun, lütfen leave 
ayrılmak, hareket 
etmek   

to boo 
bilet ayırtmak (rezervasyon 
yapmak) 

what time saat kaçta 

ticket bilet every day hergün 

single tek gidiş passenger yolcu 

return gidiş dönüş fare bilet ücreti 

adult yetişkin insan altogether hepsi 

child çocuk here is işte, buyurun 

when for ne zaman için change para üstü 

if possible eğer mümkünse   

Çeviri (Diyalog) 

Seyahat bileti satın alma 

SatışTemsilcisi : Lütfen oturun. Size nasıl yardımcı olabilirim? 

Yolcu : Antalya yolculuğumuz için üç bilet rezervasyonu yaptırmak 

istiyorum. Bilet ücreti ne kadar? 

SatışTemsilcisi : Sadece gidiş bileti mi, gidiş-dönüş bileti mi istersiniz? 

Yolcu :Sadece gidiş bileti, lütfen. 

SatışTemsilcisi :Yetişkin yolcu için bilet fiyatı 79 TL’dir. 

Yolcu :Peki çocuk yolcu için bilet fiyatınız nedir? 

SatışTemsilcisi :Çocuk yolcu için bilet fiyatımız 39 TL’dir. 

Yolcu :Tamam öyleyse. 

SatışTemsilcisi : Ne zaman için bilet istiyorsunuz? 

Yolcu :Eğer mümkünse, yarın için lütfen. 

SatışTemsilcisi :Saat kaç için bilet istiyorsunuz? 

Yolcu :Yarın Antalya’ya kalkan kaç otobüsünüz var? 

SatışTemsilcisi :Antalya’ya her gün hareket eden iki otobüsümüz var; biri sabah, 

diğeri ise öğleden sonar hareket etmekte. 

Yolcu :Sabah otobüsünüz saat kaçta hareket ediyor? 

SatışTemsilcisi : Sabah saat 9’da. Kaç yolcu için bilet istiyorsunuz? 

Yolcu : Üç; bir yetişkin ve iki çocuk. Ücret ne kadar acaba? 

SatışTemsilcisi : Hepsi birlikte 157 TL. 

Yolcu : Size 200 TL vereyim. 

SatışTemsilcisi :Para üstünü buyrun lütfen. 

  

 

“How much…?” soru 
zamiri “Ne kadar…?” 

anlamına gelir ve 
özellikle günlük hayat 
dilinde fiyat sorarken 

kullanılır.  
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Alıştırmalar 

Alıştırma 4.4 - Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__)1-Would you like single or return? A - Two. 

(__)2-How much is the fare? B-For Tomorrow. 

(__)3-For when? C-At nine o’clock. 

(__)4-How many passengers are 

going? 

D-One adult and two children. 

(__) 5-What time does the bus leave? E-157 TL all together. 

(__) 6-How many busses are there to 

Antalya? 

F-Single. 

 

OKUMA

 

Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

study eğitimini almak fruit juice meyve suyu 

philosophy felsefe eat yemek (fiil) 

department bölüm (üniversite) prepare hazırlamak 

living room oturma odası peaceful huzurlu 

bedroom yatak odası although -e/a rağmen 

kitchen mutfak flat apartman dairesi 

refrigerator buz dolabı as a result sonuç olarak 

next to bitişiğinde quite oldukça, epeyce 

Home Sweet Home 

I am Michael and I am a university student. I study philosophy at 

university and I live in a small flat. My flat is not very big. There are two 

rooms: a living room and a bedroom. There is a small kitchen next to a small 

bathroom. As a result, it is not a very big flat but it is quite enough for me. 

There is not much noise because it is far from the citycentre and I live alone 

in the flat. 

I usually eat breakfast in the kitchen. There is a refrigerator in the 

kitchen and there is usually some cheese, milk, fruit juice in the fridge. I eat 

and drink them at breakfast. I usually do not eat dinner and lunch at home. 

R
e

ad
in

g 

 

‘Single’ veya ‘single 
ticket’, gidiş veya tek-

yön bilet anlamına gelir, 
‘return’ veya ‘return 

ticket’ ise gidiş-dönüş 
bileti anlamına 

gelmektedir. 
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chair sandalye noise gürültü 

breakfast kahvaltı far uzak 

have breakfast kahvaltı yapmak (yemek) alone tek başına, yalnız 

cheese peynir city centre şehir merkezi 

milk süt cheap ucuz 

  ideal uygun 

Çeviri (Okuma metni) 

Evim güzel evim 

Ben Michael ve ben bir üniversite öğrencisiyim. Üniversitede felsefe okuyorum 

ve küçük bir dairede yaşıyorum. Dairem çok büyük değil. Dairemde iki oda var: bir 

oturma odası ve bir yatak odası. Küçük banyoya bitişik küçük bir mutfak var. Sonuç 

olarak, dairem büyük bir daire değil; ancak, benim için yeterli büyüklükte. Etrafta çok 

fazla ses olmuyor çünkü dairem şehir merkezinden uzakta ve ben dairemde yalnız 

yaşıyorum.  

Mutfakta genellikle kahvaltı yaparım. Mutfakta bir buzdolabım var ve 

buzdolabımda biraz peynir, süt, meyve suyu var. Bunları kahvaltıda tüketiyorum. Ben 

genellikle evde öğle ve akşam yemekleri yemem. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 4.5 - Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1. There is usually silence in his flat.  _____ 

2. There are two bedrooms.   _____ 

3. It is a big house but the kitchen is small. _____ 

4. He usually eats breakfast at home.  _____ 

5. He never eats dinner at home.  _____ 

6. There is not usually milk in the fridge. _____ 

7. He always eats breakfast out.   _____ 

Kelime bilgisi 

Alıştırma 4.6 - Kelimeleri tanımlarıyla eşleştiriniz. 

1. Not little ____  a. noise 

2. Not near ____  b. much 

3. Not big ____  c. small 

4. A room for cooking ____  d. bedroom 

5. A room for sleeping ____  e. kitchen 

6. Unpleasant sound ____  f. far 

 

 

Aşağıda bazı zıt anlamlı 
sıfatları görebilirsiniz. 

small≠big 
little≠much 

near≠far 

 

‘Although’ bağlacı ‘-dığı 
halde’ anlamına gelir ve 
bir cümle bağlacıdır. Bu 
bağlaçtan sonra cümle 
gelmesi gerekmektedir. 
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Cevaplar 

Alıştırma 4.1 - Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, seçeneklerden en 

uygun olanlarıyla doldurunuz. 

1-b,  2-c, 3-b, 4-d, 5-d, 6-b, 7-d, 8-c, 9-d, 10-b, 11-d, 12-a, 13-c,  14-b, 15-a 

Alıştırma 4.2 - Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, “HOW MUCH” veya 

“HOW MANY”  soru sıfatlarından uygun olanıyla doldurunuz.

1. how much 

2. how much 

3. how much 

4. how many 

5. how much 

6. how much 

7. how many 

8. how much 

9. how many 

10. how many 

11. how many 

12. how much 

13. how many 

14. how many  

15. how much 

Alıştırma 4.3 - Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin ‘sayılabilen’ 

(countable) ya da ‘sayılamayan’ (uncountable) isim olup olmadığını bulunuz. 

1.a     2.b     3.b     4.a     5.b     6.a     7.a     8.a     9.b     10.b 

Alıştırma 4.4 - Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

1-F2-E3-B4-D5-C6-A 

Alıştırma 4.5 - Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1-D  2-Y  3-Y  4-D  5-Y  6-Y  7-Y 

Alıştırma 4.6 - Kelimeleri tanımlarıyla eşleştiriniz. 

1-b  2-f  3-c  4-e  5-d  6-a 

 

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• 'How much' ve 'how many' yapılarını kullanarak çevrenizdeki 
varlıkların sayılarını, miktarını sorma ve bu tür sorulara cevap 
verme egzersizleri yapınız.

• 'How much' ve 'how many' yapılarını kullanarak mal ve eşyaların 
fiyatını sorma ve söyleme egzersizleri yapınız. 

•Yolculuk için tren, uçak veya otobüs bileti sorma egzersizleri 
yapınız.
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Ö
ze

t •SAYILABİLEN VE SAYILAMAYAN İSİMLER

•İsimler, verildikleri herhangi bir cismin, nesnenin, varlığın, kavramın, olayın, 
olgunun, duygu ve düşüncenin ‘sayılabilir’ ve ‘sayılamaz’ olma durumuna 
göre ikiye ayrılır ve bu yüzden ‘sayılabilen isimler’ (countable nouns) ve 
‘sayılamayan isimler’ (uncountable nouns) olarak iki grupta incelenir.

•Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler Konusunda Karşılaşılabilecek Zorluklar

•Kendi dilimizde ‘sayılabilen’ ve ‘sayılamayan’ isimlerin kullanımı ile ilgili 
herhangi bir zorluk veya sorun yaşamazken, İngilizcede bulunan isimleri 
‘sayılabilir’ veya ‘sayılamaz’ olarak tanımlamak ve sınıflandırmak her zaman 
kolay olmayabilir. Bu zorluğun önüne geçebilmek için bir ismin hangi 
bağlamda ve ne anlamda kullanıldığını bilmemiz ve bu ismin sözlük 
tanımında ‘sayılabilir’ (countable) veya ‘sayılamaz’ (uncountable) olduğunu 
öğrenerek söz konusu ismi kullanmamız gerekmektedir.

•Sayılabilen İsimler

•Sayılabilen (countable) isimler duyu organlarımız yoluyla somut olarak 
sayabildiğimiz isimlerdir. Sayılamayan (uncountable) isimler ise duyu
organlarımız yoluyla sayamadığımız isimlerdir.

•Örnek olarak vermek gerekirse, bir cisim olarak ‘bilgisayar’ (computer) 
kelimesi ‘bir bilgisayar’ (a/one computer), ‘iki bilgisayar’ (two computers), 
‘çok sayıda bilgisayar’ (many computers) şeklinde nicel olarak sayılabilir. 
Ancak akışkan bir cisim olarak ‘su’ (water) kelimesi ‘bir su’ (one water), ‘iki 
su’ (two waters) şeklinde nicel olarak sayılamaz. 

•Sayılamayan İsimler

•Fakat bir su, iki su, üç su diyerek, suyu adet olarak sayamayız. Bir veya iki 
derken ya şişeden bahsediyoruzdur, ya da bardaktan. İşte İngilizcede, suyun 
kendisi adet olarak sayılamadığı için su kelimesi sayılamayan isimlerdendir.

•Sayılabilen İsimler Öncesinde Kullanılan Artikeller

•İngilizcede sayılabilen tekil isimler öncesinde ‘a’, ‘an’, ‘one’ ve ‘the’ gibi 
artikeller kullanılabilirken, sayılabilen çoğul isimler öncesinde ‘some’, 
‘several’, ‘many’, ‘a lot of’, ‘few’, ‘a few’ gibi çoğulluk bildiren nicelik sıfatları 
kullanılabilir.

•Sayılamayan İsimler Listesi

•Aşağıda en sık karşılaştığımız sayılamayan isimlerden oluşan liste 
bulunmaktadır.

•a) Benzer Üyelerden Oluşan Grup/Familya İsimleri: baggage, clothing, 
equipment, food, fruit, furniture, garbage, software, hardware, jewelry, 
junk, luggage, machinery, mail, makeup, money, cash, change, postage, 
scenery, traffic, etc.

•b) Sıvılar: water (su), coffee (kahve), tea (çay), milk (süt), oil (yağ), soup 
(çorba), gasoline (benzin), blood (kan), etc.
rain (yağmur), snow (kar), etc… 
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•c) Katılar: ice (buz), bread (ekmek), cheese (peynir), meat (et), gold(altın), 

iron (demir), silver (gümüş), glass (cam), paper (kâğıt), wood (odun), cotton 
(pamuk), wool (yün), etc.

•d) Gazlar: steam (buhar), air (hava), oxygen (oksijen), etc.

•e) Tanecikler: rice (pirinç), chalk (tebeşir), corn (mısır), dirt (çamur), dust 
(toz), etc.

•f) Soyut Kavramlar: beauty (güzellik), luck (şans), courage (cesaret), fear 
(korku), justice (adalet), etc.

•g) Dil İsimleri: Turkish (Türkçe), English (İngilizce), German (Almanca), etc.

•h) Bilim Alanları: Chemistry (Kimya), Physics (Fizik), Semantics (Anlambilim), 
etc.

•i) Spor Faaliyetleri: baseball (beyzbol), soccer (futbol), tenis (tenis), etc.

•j) Aktiviteler(Gerunds): driving (dalış), shopping (alışveriş), swimming 
(yüzme), etc.

•k) Doğa olayları: weather (hava), fog (sis), rain (yağmur), snow (kar), etc…
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

Cümlelerdeki boşluklar için en uygun şıkkı işaretleyiniz. 

1. We saw __________ kangroos and elephants at the zoo. 

a) much 

b) a little 

c) alot of 

d) any 

e) little 

 

2. How __________ apples and oranges did you put in the box? 

a) much 

b) a little 

c) little 

d) any 

e) many 

 

3. There isn’t __________ sugar and milk in my coffee. 

a) few 

b) a few 

c) two 

d) any 

e) many 

 

4. I don’t have __________ friends. 

a) alot of 

b) a little 

c) little 

d) no 

e) not 

 

5. The old man hasn’t got __________hat on his head. 

a) much 

b) afew 

c) little 

d) a 

e) many 
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6. I’ve bought__________ bottles of juice. 

a) some 

b) a little 

c) little 

d) any 

e) much  

 

7. I didn’t get __________ rest last night. 

a) few  

b) any 

c) a few 

d) many 

e) a lot of 

 

8. How __________ milk do you drink in an average day? 

a) a little 

b) much  

c) little 

d) any 

e) many 

 

9. There is __________ traffic in İstanbul.  

a) any 

b) a few 

c) few 

d) much  

e) many 

 

10. There are __________ musical instruments in my flat. 

a) much  

b) a little 

c) little  

d) many 

e) any 

 

Cevap Anahtarı 

1.c, 2.e, 3.d, 4.a, 5.d, 6.a, 7.b, 8.b, 9.d, 10.d 
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WHAT YEAR ARE YOU IN?

Dil Bilgisi: Şimdiki Zaman

Dinleme & Konuşma: Okul Hayatı 
Hakkında Konuşma          

Okuma: Anneme Mektup
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        GİRİŞ 

İngilizcede ‘Present Continuous Tense’ olarak adlandırılan Şimdiki Zaman, 

adındaki ‘continuous’ sözcüğünden anlaşılacağı üzere, içinde bulunduğumuz anda 

yapmakta olduğumuz eylemleri ve işleri ifade etmek için kullanılır. ‘Present 

Continuous Tense’ (Şimdiki Zaman) ile oluşturulmuş bir cümlede kullanılan eylem, 

fiillere ‘-ing’ sonekinin getirilmesini gerekli kılan bu zaman yapısı (bundan böyle 

‘tense’ sözcüğü ile de ifade edilecektir), aynı zamanda, hazırlığı yapılmış, 

planlanmış, zamanı belli ve olma olasılığı çok yüksek ‘gelecekteki’ eylemleri ve 

işleri ifade etmek istediğimiz durumlarda kullanılır.  

‘Present Continuous Tense’ (Şimdiki Zaman) ile oluşturulan cümlelerde 

öznenin cinsiyetine ve tekilliğine-çoğulluğuna göre ‘am’, ‘is’, ‘are’ yardımcı fiilleri 

ile birlikte '-ing’ soneki eklenmiş ana eylem fiiller kullanılır. 

Duygu, düşünce ve durum bildiren ve ‘durum fiil’ (stative verb) olarak 

adlandırılan belong (ait olmak), cost (mal olmak), need (ihtiyaç duymak), like 

(hoşlanmak), love (sevmek), hate (nefret etmek), want (istemek), wish (dilemek), 

believe (inanmak), know (bilmek), mean (kast etmek), remember (hatırlamak), 

understand (anlamak) gibi fiiller (‘-ing’ soneki alamadıkları için ve durum 

bildirdikleri için) bu yapıda kullanılamazlar. Bu tür durum fiillerinin en yaygın 

şekilde kullanıldığı zaman yapıları ‘Present Simple Tense’ (Geniş Zaman)’dır.  

‘Present Continuous Tense’ (Şimdiki Zaman), Geniş Zaman’lı cümle 

yapılarında yaygın olarak kullanılan sıklık zarflarından ‘her zaman, daima’ anlamına 

gelen ‘always, constantly, continually, continuously, perpetually’ sıklık zarfları ile 

birlikte kullanıldığında ‘sürekli meydana gelen olaylar hakkında hissettiğimiz 

olumsuz duygularımızı veya şikâyetlerimizi’ ortaya koyar (örn.; She is always 

coming to class late => O derse hep geç geliyor.). 

DİL BİLGİSİ 

Şimdiki Zaman (The Present Continuous Tense) 

Türkçede ‘Şimdiki Zaman’ olarak bilinen ‘Present Continuous Tense’ (diğer 

adıyla ‘Present Progressive Tense’), içinde bulunduğumuz anda veya konuşma 

anında yapıyor olduğumuz iş ve eylemlerden bahsetmek için kullanılır. ‘Present 

Continuous Tense’, aynı zamanda, içinde bulunduğumuz günlerde, haftalarda, 

aylarda genel anlamda yapmakta olduğumuz iş ve eylemlerden bahsetmek için 

kullanılır. ‘Present Continuous Tense’, ‘next…’, ‘soon’, ‘tomorrow’, ‘in 2028’, ‘on 

Wednesday’ gibi gelecek zaman zarfları ile birlikte kullanıldığında yakın ve kesin 

gelecek ifade eder.  

 

‘The Present 
Continuous Tense’ aynı 
zamanda ‘the Present 

Progressive Tense’ 
olarak da adlandırılır. 
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Şimdiki Zaman’lı (Present Continuous Tense) cümleler kurmak için öznenin 

(I, you, he, v.b.) hemen sonrasında “to be” (am, is, are) fiili ile sonuna “-ing” eki 

eklenmiş (örn.; help+ing) bir fiil kullanırız. 

 

Şimdiki Zaman’lı (Present Continuous Tense) cümlelerde ana fiillerin sonuna 

“-ing” eki her zaman aynı şekilde getirilemez. Ana fiillerin sonuna ‘-ing’ ekinin 

getirilmesinin belirli kuralları vardır. Bu kurallar, fiillerin son harflerine göre 

belirlenir. 

(+): 

 

 

(-): 

 

 

(?): 

 

 

I am sleeping…He/she/itis sleeping… 

We/they are sleeping… 

 

I am not sleeping…He/she/it is not sleeping… 

We/they are not sleeping… 

 

AmI sleeping…?      Ishe/she/it sleeping…? 

Arewe/they sleeping…? 

 sleep: uyumak 

K
ıs

al
tm

al
ar

  

(+) I’m, you’re, he/she/it’s, we/they’re sleeping… 

(-) I’m not, you aren’t, he/she/itisn’t, we/they aren’tsleeping… 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

I am studying English. 

(Ben İngilizce çalışıyorum.) 

 

You are playing football. 

(Sen futbol oynuyorsun.) 

 

She is working at the hospital. 

(O hastanede çalışıyor.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

Günlük konuşmalarda, 
sohbet esnasında ve 

resmi olmayan 
yazışmalarda 

kısaltmalar (I’m, 
Hakan’s, Duygu’s and 

Çağdaş’s, you’re, 
Nicolas isn’t, Cats 

aren’t, v.b.) kullanırız. 
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Ünsüz türemesi 

 

Şimdiki Zaman’lı (Present Continuous Tense) cümlelerde kullanılan zaman 

zarflarına şöyle bir göz atalım. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Şimdiki Zaman 

(Present Continuous Tense) ile kurulan cümlelerde, kullanılan zaman  zarflarına 

göre içinde bulunduğumuz zamanı (örn.; now, right now, just now, at the 

moment), geniş zaman dilimlerini (örn.; this year, nowadays, these days), nadiren 

de olsa geniş zamanda gerçekleştirilen  iş ve eylemleri (örn.; always, continuously, 

constantly, continually) ve gelecek zamanda gerçekleştirilecek olan (örn.; next 

Saturday, tomorrow, soon, on Wednesday, in 2028) iş ve eylemleri anlatabiliriz. 

 

Ünsüz türetilmesinin 
meydana geldiği hece 
vurgulanarak telaffuz 

edilir. 

Son harfi ünsüz bir harf ile biten eylem fiillerin sonuna “-ign” eki ana fiilde   

herhangi bir değişiklik yapılmaksızın gelir;  

work => working          study => studying 

help => helping          cry => crying 

 

Sonu “-e” harfi ile biten eylem fiillerin sonundaki “-e” harfi düşer ve  

“-ing” eki eklenir. 

make => making        hope => hoping 

take => taking          have => having 

 

Sonu “-ie” ile biten eylem fiillerin sonundaki “-ie” harfleri “y” harfine 

dönüştürülür ve eylem fiilin sonuna “-ing” eki eklenir. 

lie => lying         die => dying          tie => tying 
 

Ö
rn

ek
 

 

 

 

Eğer ana fiilin sonunda bir ünlü + bir ünsüz harf kombinasyonu varsa, fiilin 

sonundaki ünsüzü türetiriz (çift hale getiririz). 

stop => stopping(stoping ŞEKLİNDE DEĞİL!)         run => running 

 

Eğer bir fiilin son hecesinde çift ünlü+bir ünsüz harf varsa, fiilin sonundaki ünsüzü 

türetemeyiz. 

wait => waiting (waitting ŞEKLİNDE DEĞİL!)          sleep => sleeping 

 

Eğer bir fiilin sonunda çift ünsüz harf varsa, fiilin sonundaki ünsüz harfi 

türetemeyiz. 

want => wanting (wantting ŞEKLİNDE DEĞİL!)      help => helping 

 
 

Ö
rn

ek
 

 

96



What Year Are You In? 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  6 
  

 

 

 

Nesne Zamirleri (Object Pronouns) 

“Object Pronouns” olarak adlandırılan nesne durumunda kullanılan ‘Şahıs 

Zamirleri’, cümlede eylemi-işi-oluşu gerçekleştiren ve nesne durumunda kullanılan 

varlığın yerine kullanılır. 

  
Şimdiki Zaman Anlamında Kullanılanlar: 
 
now, right now, just now, at the moment, at this moment, etc. 

 

I amlearningEnglish now.  

(Ben şimdi İngilizce öğreniyorum.) 
 

Ö
rn

ek
 

 

 

Gelecek Zaman Anlamında Kullanılanlar: 

 

This evening/Saturday/week/month/December/season/Summer/year 

Next evening/Saturday/week/month/December/season/Summer/year 

at the weekend, in the afternoon, at night, on Monday, in December 

 

I amflying to Rome nextFriday. 

(Ben gelecek Cuma Roma’ya uçuyoum.) 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

Geniş Zaman’da Şikâyet, Hoşnutsuzluk Anlamında Kullanılanlar: 

 

always, constantly, continuously, continually, perpetually 

 

You are alwaysdrivingme crazy! 

(Sen beni her zaman delirtiyotsun!) 

 

They are constantlymakingnoise! 

(Onlar sürekli gürültü yapıyorlar!) 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

‘Object Pronouns’ 
olarak adlandırılan 

nesne zamirleri, şahıs 
zamirlerinin nesne 
işleviyle kullanılan 

halleridir.  

 

Şimdiki Zaman 
cümlelerinde zaman 

zarfları cümlenin gerçek 
anlamda hangi zaman 

dilimine atfen 
kullanıldığını 

anlayabilmemiz için 
büyük önem taşır.   
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D
il 

B
ilg

is
i 

 

 

N
es

n
e 

D
u

ru
m

u
n

d
ak

i Ş
ah

ıs
 

Za
m

ir
le

ri
 

me you him her it us you them 

beni 

bana 

seni 

sana 

onu 

ona 

onu 

ona 

onu 

ona 

bizi 

bize 

sizi 

size 

onları 

onlara 

  eril dişil nötr    

 

Nesne: me, you, 

v.b. 

Do you like me? (Benden hoşlanıyor musun?) 

     Help him! (Ona yardımcı ol!)  

 I want them now. (Onları hemen şimdi istiyorum.) 

Edatlardan sonra : 

me, you, v.b. 

Look at me!     

(Bana bak!) 

 I don’t listen to her.      

(Onu dinlemiyorum.) 

Are they looking for us? 

(Onlar bizi mi arıyorlar?) 

“be” fiilinden 

sonra: me, you, 

v.b. 

A: ‘Who is it on the phone?’    

(Kimle görüşüyorum?)  

B: ‘It’s me, Yağız.’ 

(Benim, Yağız.) 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

Resmî olmayan cevaplarda, günlük konuşmalarda ve sohbetlerde, “me”, 

“you” gibi nesne durumundaki şahıs zamirlerini yalnız başlarına kullanabiliriz. 

A. ‘Who says that awful thing?’ (Bu kötü sözü kim söylüyor/söyledi?) 

B. ‘Me’(Ben) 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

Nesne konumunda 
kullanılan şahıs 

zamirleri, cümlede 
kullanılan ana fiilin 

durumuna göre yaygın 
olarak ‘with’, from’, ve 

‘at’ gibi edatlarla da 
kullanılabilir. 
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Alıştırmalar 

Alıştırma 5.1 - Aşağıdaki boşlukları, parantez içerisinde verilmiş fiileri “Present 

Continuous Tense”e göre çekimleyerek doldurunuz. 

1. Cemal ________ (read) Ömer Seyfettin’s short stories now. 

2. What ________ you ________ (do) at home tonight? 

3. Onur and Serhan ________ (not work) at Künefe Parlor late today. 

4. Melek ________ (not listen) to music at the moment. 

5. Nurten ________ (sit) next to Aysel. 

6. How many students ________ (you study) with? 

7. The phone ________ (not ring) right now. 

8. I ________ (watch) a popular sit-com on TV. 

9. Professors ________ (not speak) loudly in the classroom. 

10. Columbia ________ (attract) many tourists this year. 

11. Students ________ (have) barbeque in the school garden.  

12. My parents ________ (leave) their hometown next year. 

13. The famous Turkish rap star Ceza ________ (release) his new album this 

August. 

14. Andrea Bocelli ________ (give) a concert in Venice on Saturday. 

15. My sister and I ________ (enjoy) reading Sherlock Holmes stories. 

Alıştırma 5.2 - Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerle “Present Continuous 

Tense”e uygun cümleler kurunuz. 

1.  my / for / glasses / I'm / looking / now. 

____________________________________________ 

2. are / What / of / reading? / kind / book / you 

____________________________________________ 

3. is / Why / Öznur / crying? 

____________________________________________ 

4. Arife / studying / is / Atatürk / at / English / Language / University. 

____________________________________________ 

5. laughing / at / me? / Why / everyone / is 

____________________________________________ 

6. me? / for / Are / you / waiting 

____________________________________________ 

7. leaving / When / are / you / Erzurum? 

____________________________________________ 

8. at the moment. / USA / in / the / Burak / working / is 

____________________________________________ 

9. working / a company? / for / Emin / Is /  

____________________________________________ 

10. having / Sunday. / I'm / aparty / next 

____________________________________________ 

11. in July. / My family and I / to Antalya / go / summer holiday / for 

____________________________________________ 

 

 

Şimdiki Zaman’lı cümle 
yapılarında durum 

fiillerinin 
kullanılmaması 

gerektiğini 
unutmayalım. 

 

Şimdiki Zaman cümle 
yapılarında ana fiillerin 
sonuna getirilen ‘-ing’ 

eki, söz konusu fiili 
‘progressive’; yani, 

Şimdiki Zaman’a göre 
çekimlememize 
yardımcı olur.  
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12. now. / on TV / a cartoon / watch / My son 

____________________________________________ 

13. Formula 1 drivers / exercise / do / their / for / health. 

____________________________________________ 

14. the Present Continuous Tense / teach / The teacher / to us 

____________________________________________ 

15. Yiğit Sarp / the piano / play  

____________________________________________ 

Alıştırma 5.3 - Aşağıdaki Geniş Zaman ile oluşturulmuş cümleleri “Present 

Continuous Tense”e göre çekimleyerek yeniden yazınız. 

1. I take the dog for a walk. 

____________________________________________ 

2. You watch “AVATAR” at the cinema. 

____________________________________________ 

3. Şule does yoga at the gym. 

____________________________________________ 

4. Yiğit speaks German fluently. 

____________________________________________ 

5. Meryem listens to rap music. 

____________________________________________ 

6. Akın writes letters to his friends. 

____________________________________________ 

7. I don't cook delicious meals. 

____________________________________________ 

8. We don't go to the theatre. 

__________________________________________ 

9. Mehmet doesn't discuss the matter with his sister. 

____________________________________________ 

10. Do you eat rice pudding? 

____________________________________________ 

11. Do you go on a picnic? 

____________________________________________ 

12. We have late breakfast at the weekend. 

____________________________________________ 

13. Duygu learns Spanish for fun.  

____________________________________________ 

14. He listens to classical music. 

____________________________________________ 

15. My son plays with his toy puppy. 

____________________________________________ 

 

Şimdiki Zaman soru 
cümlelerinde yapmamız 

gereken tek şey ‘am’, 
‘is’ ve ‘are’ yardımcı 
fiilerini cümle başına 

getirmektir. 
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Alıştırma 5.4 - Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilmiş olan 

fiileri “Simple Present Tense” veya “Present Continuous Tense”e göre 

çekimleyerek doldurunuz. 

1. Every Monday, Melih (drive) ________ his kids to volleyball practice. 

2. Usually, I (work) ________ as a tourist-guide in Bodrum, but this summer I 

(study) ________ French at a language school in İstanbul. That is why I am 

in İstanbul. 

3. Shhhhh! Be quiet! The baby (sleep) ________ now. 

4. Don't forget to take your umbrella. It (rain) ________ heavily now. 

5. I love living in Rize because it (always, rain) ________. 

6. I'm sorry, I can't hear exactly what you (say) ________ now because 

everybody (talk) ________ so loudly. 

7. Ayşe KULİN (currently, write) ________ a book about her grand family’s 

adventures. I hope she can find a good publisher when she finishes it. 

8. Ali: Do you want to come over for dinner tonight? 

Aylin: Oh, I'm sorry, I can't. I (go) ________ to the cinema tonight with 

some friends. 

9. The business cards (normally, not cost) ________ much. Every official or 

businessman should have business cards in their wallets or briefcases. 

10. This delicious chocolate (make) ________ people happy and energetic. 

11. I always (drink) ________ coffee and (eat) ________ cake in the evenings. 

12. Look! There’s something over there. It (come) ________ towards us.  

13. My brother Hakan (have) ________ a nice studio flat and a minivan. 

14. Now, my parents and I (go) ________ sightseeing. 

15. Listen! Someone (knock) ________ at the door. Who is it?  

Alıştırma 5.5 - Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilmiş olan 

fiileri “Simple Present Tense” veya “Present Continuous Tense”e göre 

çekimleyerek doldurunuz. 

A Holiday Journal - November 10, 2007 

Today (be) 1 ________ the first day of my holiday in İzmir. I am tired and 

my legs (shake) 2 ________; I want to keep travelling. My feet (kill) 3 ________ 

me and my toes (bleed) 4 ________, but I (want) 5 ________ to continue. 

İzmir is a beautiful city, and I want to learn about it. Everything (be) 6 

________ different and I (try) 7________ to adapt to it. I (learn) 8 ________ about 

the beautiful places of İzmir. 

I (always / travel) 9……………. with my brother Hakan, a student from 

Marmara University in İstanbul. He (be) 10……………. a nice guy, but impatient. He 

(generally / walk) 11……………. ahead of me and (complain) 12……………. that I am 

too slow. I (do) 13……………. my best to catch him, but he is young and strong. 

 

 

Bir cümlenin hangi 
tense’e 

göreçekimleyeceğimizi, 
cümlede kullanılan 

zaman zarfları, sıklık 
zarfları, ünlem ifadeleri 
ve bağlaçlar yardımıyla 

anlayabiliriz.   

 

Nadir de olsa bazı özel 
durumlarda durum 

fiiller Şimdiki Zaman 
cümle yapılarında 

kullanılabilir.  

101



What Year Are You In? 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  11 
  

Alıştırma 5.6 - Aşağıdaki boşlukları cümle sonlarında parantez içerisinde verilmiş 

olan şahıs zamirlerinin nesne durumunda kullanılan şekilleriyle (Object Pronouns) 

doldurunuz. 

1. My sister Melek loves books. This novel is for (she) __________. 

2. My children like Tom & Jerry cartoons. The video is for (they) __________. 

3. My brother Deniz collects picture postcards. These postcards are for (he) 

__________. 

4. My parents like Turkish classical music. The CD is for (they) __________. 

5. I like Swiss watches. This nice watch is for (I) __________. 

6. My wife and I love sweets. These sweets are for (we) __________. 

7. My son likes cars. The toy truck is for (he) __________. 

8. My neighbor wants to go to Trabzon next year. The guide book is for (she) 

__________. 

9. Here is another souvenir. I don't know what to do with (it) __________. 

10. You know what? - It's for (you) __________. 

Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

Sleep uyumak Fluently akıcı şekilde 

Hospital hastane Delicious lezzetli 

Hope ummak Meal öğün, yemek 

Lie yalan söylemek Rice pudding ütlaç 

Die ölmek Kid çocuk 

Tie bağlamak Pratice pratik 

Stop durmak Tourist-guide turist rehberi 

Same aynı Forget unutmak 

Want istemek Umbrella şemsiye 

Run koşmak Bu quiet sessiz ol! 

Now 
Right now 
Just now 

şimdi Heavy yoğun şekilde 

At the moment 
At this moment 

şu anda Hear duymak 

Learn öğrenmek Exactly tam olarak 

This evening bu akşam Everybody herkes 

Week hafta Loudly yüksek sesle 

Month ay Currently şu andaki 

December Aralık Grand family büyük aile 

Season mevsim Find bulmak 

Next evening ertesi akşam Publisher yayınevi 

Monday Pazartesi Cost:  ücret, mal olmak 

Constantly 
Continuously 
Continually 

sürekli devamlı Quality kalite 

Crazy çılgın, deli Leg bacak 

Drive someone crazy birisini çıldırtmak Complete tamamlamak 

Noise gürültü Feet ayaklar 

 

Şimdiki Zaman cümle 
yapılarında kullanılan 
zaman zarfları büyük 

çeşitlilik göstermektedir 
ve mutlaka 

öğrenilmeleri gerekir. 
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Me beni, bana Toes ayak başparmakları 

You seni, sana Different farklı 

Him onu, ona (erkek) But fakat, ama 

Her onu, ona (kız) Adapt uyum sağlamak 

Us bizi, bize Impatient sabırsız 

You size, sizi Complain şikâyet etmek 

Them onları, onlara Slow yavaş 

Look bakmak Catch yakalamak 

Awful iğrenç Strong güçlü 

Say söylemek Cartoon çizgi film 

Who kim Picture resim 

Short stories kısa hikâyeler Sweet tatlı 

Tonight bu gece Toy oyuncak 

Ring telefonun çalması Souvenir hediyelik eşya 

Kind çeşit, tür Release albüm çıkarmak 

Laugh gülmek Enjoy 
eğlenmek, zevk 
almak 

 

DİNLEME&KONUŞMA 

 

Okul Hayatı Hakkında Konuşma (Talking 

About School Life) 

A Woman: Hi, I am pleased to see you again after a long time. 

A Man      : Me, too. 

AWoman: How is it going? Is everything OK? 

A Man      : Yes, great. 

AWoman:Are you still going to high school? 

AMan: No. I amgoingto University. 

AWoman: What grade/year are you in? 

AMan: I am in year/grade one. 

AWoman: What university are you going to? 

AMan:I’mgoingto Atatürk University in Erzurum. 

A Woman: What are you studying? 

A Man      : I amstudying to be a doctor. 

A Woman: What is your mother doing? I am not hearing from her lately. 

A Man      : She isn’tworking anymore. She is retired. 

A Woman: It was nice to see you.  

A Man      :You, too.  

D
iy

al
o

g 

 

Şimdiki Zaman cümle 
yapılarında kullanılan 
zaman zarfları, sıklık 

zarfları ve bağlaçlar, o 
cümlenin hangi zamana 

atfen kullanıldığı 
yönünde bizlere ipucu 

verir.   

 

Günlük konuşma 
dilinde Şimdiki Zaman 

cümle yapılarını sıklıkla 
kullanırız.  
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Anahtar kelimeler (Diyalog) 

high school lise work çalışmak 

how is it going? işler nasıl gidiyor? anymore 
artık (olumsuz 
cümlelerde) 

Is everything ok? her şey yolunda mı? retired emekli 

great harika nice to see you seni görmek güzel/di 

what grade/year kaçıncı sınıfta you, too 
seni de (görmek 
güzel/di) 

study 
eğitim almak, 
öğrenim görmek 

say hello! selam söyle 

to be a doctor doktor olmak için from me benden 

hear from 
(birisinden) haber 
almak  

alright tamam, oldu 

lately son zamanlarda I will 
söyleyeceğim, baş 
üstüne 

Çeviri (Diyalog) 

Okul hayatı hakkında konuşma 

Bir Kadın: Selam, seni uzun bir aradan sonra yeniden gördüğüm için çok 

mutluyum. 

Bir Adam: Ben de. 

Bir Kadın: Hayat nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? 

Bir Adam: Evet, harika. 

Bir Kadın: Hâlâ liseye mi gidiyorsun? 

Bir Adam: Hayır. Üniversiteye gidiyorum. 

Bir Kadın: Kaçıncı sınıftasın? 

Bir Adam: 1. sınıftayım. 

Bir Kadın: Hangi üniversiteye gidiyorsun? 

Bir Adam: Erzurum’da bulunan Atatürk Üniversitesi’ne gidiyorum. 

Bir Kadın: Ne okuyorsun? 

Bir Adam: Tıp okuyorum.  

Bir Kadın: Annen ne yapıyor? Son zamanlarda ondan haber alamadım. 

Bir Adam: Artık çalışmıyor. Emekli oldu. 

Bir Kadın: Seni görmek güzeldi.  

Bir Adam: Seni de.  

Bir Kadın: Annene selam söyle. 

Bir Adam: Tabii ki, söylerim. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 5.7 - Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. Do you attend high school? A- I am studying to be a doctor. 

(__) 2. How is it going? B- Everything is OK. 

(__) 3. What university do you study at? C- No, she isn’t working. 

 

Şimdiki Zaman (Present 
Continuous Tense) 

cümle yapılarını 
özellikle konuştuğumuz 
kişinin hâlini ve hatırını 

sormak için sıklıkla 
kullanırız. 

 

Türkçede Şimdiki 
Zaman gerek resmî 

gerekse günlük 
konuşma ve yazma 

dilinde yoğun olarak 
tercih edilirken 

İngilizcede Geniş Zaman 
daha geniş kapsamlı bir 

şekilde kullanılır. 
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(__) 4. What are you studying? D- I study at Atatürk University of 

Erzurum. 

(__) 5. Is your mother working? E- No, I don’t. 

(__) 6. What year/grade are you in? F- I am in year/grade one. 

OKUMA 

A Letter to Mom 

Sarah annesine bir mektup yazıyor. Aşağıdaki mektubu okuyup altındaki 

soruları cevaplayınız. 

34 Central Ave 
Birmingham, MA 02587 

September 20,2003 

 

Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Write yazmak Nice hoş, güzel 

Letter mektup Present hediye 

Garden bahçe Birthday party doğum günü partisi 

Have fun 
eğlenmek, iyi vakit 
geçirmek 

Miss özlemek 

At the moment şu anda Hug kucaklama 

Prepare hazırlamak Kiss öpücük 

Enjoyable keyifli, eğlenceli Give someone hug  
kucaklamak, 
sarılmak 

Person kişi, insan   

 

 

 

Dear Mom, 

I am writing this letter to you at the garden of my friend’s house. 

My friend, Susan, and I arehaving a lot of fun herein Birmingham 

atthemoment. Susan ispreparingsome coffee for us in the kitchen now. 

She is a really enjoyableperson and I am very happy to be here with her. 

Yesterday we went swimming and I met Susan’s friends. They are also 

very nice people. We also went shopping and I bought some presents for 

you and my father. Tomorrow we aregoing to a birthday party. 

I miss you and my father very much. I amcoming back 

inafewdays. Giveeveryonea bighug and kiss for me! 

        Love, 

       Sarah 

R
ea

d
in

g 

 

İngilizcede resmî 
yazışma dilinde ağırlıklı 

olarak Geniş Zaman 
tercih edilirken samimi 

bir dille yazılan 
yazılarda Şimdiki Zaman 

tercih edilebilir. 

 

Şimdiki Zaman, ‘her 
zaman’, ‘daima’, 
‘sürekli olarak’ 

anlamlarına gelen 
‘always’, ‘constantly’, 

‘continuously’ gibi sıklık 
zarflarıyla 

kullanıldığında sürekli 
yapılan eylemleri, 
nahoş olayları ve 

şikâyetleri ifade eder. 

105



What Year Are You In? 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  15 
  

Çeviri (Okuma metni) 

Anneme mektup 

Sevgili Anne, 

Bu mektubu sana arkadaşımın evinin bahçesinde yazıyorum. Arkadaşım 

Susan ve ben şu an burada Birmingham’da çok eğleniyoruz. Susan şu an mutfakta 

bizim için kahve hazırlıyor. O gerçekten çok eğlenceli bir insan ve burada onunla 

birlikte olduğum için çok mutluyum. Dün yüzmeye gittik ve Susan’ın arkadaşlarıyla 

tanıştım. Onlar da çok hoş insanlar. Biz ayrıca alışverişe gittik ve senin ve babam 

için hediyeler aldım. Yarın bir doğum günü partisine gidiyoruz.  

 Seni ve babamı çok özlüyorum. Birkaç gün içinde döneceğim. Herkesi 

benim için kucakla ve öp.  

Sevgiler 

Sarah 

Alıştırmalar 

Alıştırma 5.8 - Soruları mektuba göre cevaplayınız. 

1. Where is Sarah now? 

2. Where is Susan? 

3. What is Susan doing at the moment? 

4. Are they having fun in Susan’s house? 

5. Where are they going tomorrow? 

6. When is Sarah coming back? 

7. Is Sarah happy in her friend’s house? 

8. Who is Sarah writing to? 

Alıştırma 5.9 - Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1. Sarah is writing a letter to Susan. ___ 

2. Susan and her mom are having a lot of fun. ___ 

3. Sarah is coming back in a few days. ___ 

4. Sarah and Susan are going swimming tomorrow. ___ 

5. Sarah and Susan are going to a birthday party tomorrow. ___ 

6. They are drinking coffee now. ___ 

7. Susan’s friends are very nice people. ___ 

8. Susan misses her family very much. ___ 

9. They are in the kitchen now. ___ 

10. Sarah isn’t writing an email at the moment. ___ 

Alıştırma 5.10 - Aşağıdaki cümlelerdeki hataları düzeltiniz. 

1. I am write a letter to my mom now. 

2. Susan are at the kitchen at the moment. 

3. Tomorrow we is going to a birthday party. 

4. Susan and I are have a lot of fun here. 

5. We are going to a birthday party yesterday. 

 

 

Şimdiki Zaman’ı iyi 

anlayabilmek için 

Şimdiki Zaman ile Geniş 

Zaman arasındaki 

farkları iyi bilmek 

gerekir. 
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6. Susan preparing coffee for us in the kitchen now. 

7. Susan’s friends is really nice people. 

8. My younger brother is always make noice. 

9. My parents do travelling around the world these days. 

10. We are fly to Rome next Saturday.  

Cevaplar 

Alıştırma 5.1 - Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilmiş olan 

fiileri “Present Continuous Tense”e göre çekimleyerek doldurunuz. 

1. is reading   2. are you doing   3. aren’t working   4. isn't listening    

5. is sitting   6. are you studying   7. isn't ringing   8. am watching    

9. are not speaking   10. is attracting   11.are having   12. are leaving    

13. is releasing   14. is giving   15. are enjoying 

Alıştırma 5.2 - Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerle “Present Continuous 

Tense”e  çekimleyerek uygun cümleler kurunuz. 

1. I'm looking for my glasses now. 

2. What kind of book are you reading? 

3. Why is Öznur crying? 

4. Arife is studying English language at Atatürk University. 

5. Why is everyone laughing at me? 

6. Are you waiting for me? 

7. When are you leaving Erzurum? 

8. Burak is working in the USA at the moment. 

9. Is Emin working for a company? 

10. I'm having a party next Sunday.  

11. My family and I are going to Antalya for summer holiday in July. 

12. My son is watching a cartoon on TV now. 

13. Formula 1 drivers are doing exercise for their health. 

14. The teacher is teaching the Present Continuous Tense to us. 

15. Yiğit Sarp is playing the piano. 

Alıştırma 5.3 - Aşağıdaki geniş zamanda yazılan cümleleri “Present Continuous 

Tense”e göre yeniden oluşturunuz. 

1. I’m taking the dog for a walk. 

2. You are watching “AVATAR” at the cinema. 

3. Şule is doing yoga at the gym. 

4. Yiğit is speaking German fluently. 

5. Meryem is listening to rap music. 

6. Akın is writing letters to his friends. 

7. I’m not cooking delicious meals. 

8. We aren’t going to the theatre. 

9. Mehmet isn’t discussing the matter with his sister. 

10. Are you eating rice pudding? 

11.  Are you going on a picnic? 

12.  We are having late breakfast at the weekend. 
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13. Duygu is learning Spanish for fun. 

14. He is listening to classical music. 

15. My son is playing with his toy puppy. 

Alıştırma 5.4 - Aşağıdaki cümlelerde parantez içerisinde verilmiş olan fiileri 

“Simple Present Tense” veya “Present Continuous Tense”e göre çekimleyerek 

boşlukları doldurunuz. 

1. drives 

2. work / am studying 

3. is sleeping 

4. is raining 

5. always rains 

6. are saying / is talking 

7. is currently writing 

8. am going 

9. normally don’t cost 

10. makes 

11. drink / eat 

12. is coming 

13. has 

14. are going 

15. is knocking 

Alıştırma 5.5 - Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilmiş olan 

fiileri “Simple Present Tense” veya “Present Continuous Tense”e göre 

çekimleyerek doldurunuz. 

1. is 

2. are shaking 

3. are killing 

4. are bleeding 

5. want 

6. is 

7. am trying 

8. am learning 

9. always travel  

10. is 

11. generally walks 

12. complains 

13. do 

Alıştırma 5.6 - Aşağıdaki boşlukları, cümle sonlarında parantez içerisinde verilmiş 

olan şahıs zamirlerinin nesne durumunda kullanılan şekilleriyle (Object Pronouns) 

doldurunuz. 

1. her  2. them  3. him  4. them  5. me  6. us  7. him  8. her  9. it  10. you 
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Alıştırma 5.7 - Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

1-E  2-B  3-D  4-A  5-C  6-F 

Alıştırma 5. 8 - Aşağıdaki soruları mektuba göre cevaplayınız. 

1. She is in Birmingham at the garden of her friend’s house. 

2. She is in the kitchen. 

3. She is preparing some coffee. 

4. Yes, they are. 

5. They are going to a birthday party. 

6. She is coming back in a few days. 

7. Yes, she is. 

8. She is writing to her mother. 

Alıştırma 5. 9 - Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1-Y  2-Y  3-D  4-Y  5-D  6-Y  7-D  8-D  9-Y  10-Y 

Alıştırma 5. 10 - Aşağıdaki cümlelerdeki hataları düzeltiniz. 

1. I am writing a letter to my mom now. 

2. Susan is in the kitchen at the moment. 

3. Tomorrow we are going to a birthday party. 

4. Susan and I are having a lot of fun here. 

5. We are going to a birthday party tomorrow. 

6. Susan is preparing coffee for us in the kitchen now. 

7. Susan’s friends are really nice people. 

8. My younger brother is always making noice. 

9. My parents are travelling around the world these days. 

10.  We are flying to Rome next Saturday.  

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• 'Present Continuous Tense' dilbilgisi yapısını kullanarak konuşma 
anında meydana gelen durumları ya da yapmakta olduğunuz işleri 
ifade ediniz.

• 'Present Continuous Tense' dilbilgisi yapısını kullanarak gelecek ile 
ilgili planlarınızı ifade ediniz.

• 'Present Continuous Tense' dilbilgisi yapısını kullanarak devam 
ettiğiniz okulu/üniversiteyi ve kaçıncı sınıfta olduğunuzu belirtiniz.

• Aile bireylerinizden veya arkadaşlarınızdan birine kısa bir mektup 
veya elektronik mektup yazınız.
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Ö
ze

t
•The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

•İngilizcede ‘the Present Continuous Tense’ ,diğer adıyla 'the Present 
Progressive Tense', olarak adlandırılan Şimdiki Zaman, genellikle içinde 
bulunduğumuz anda veya konuşma anında yaptığımız iş ve eylemlerden 
bahsederken kullanılır. Çok yönlü bir zaman yapısı (tense) olan  ‘the Present 
Continuous Tense’, belirli zaman zarflarının kullanımı sayesinde Gelecek 
Zaman (Future Time) ve Geniş Zaman (the Present Simple Tense) işlevlerine 
sahip cümleler kurmak için de kullanılabilir. Böylelikle tek bir zaman yapısı 
(tense) ile birden çok zaman dilimine atfen cümleler üretebiliyoruz. Bu 
bağlamda, bu yapı ile kullanabileceğimiz zaman zarflarını ve sıklık zarflarını 
iyi öğrenmemiz gerekmektedir. 

•Şimdiki Zaman'da Cümle Yapısı

•İngilizcede Şimdiki Zaman’lı (the Present Continuous Tense) cümleler, 
özneden hemen sonra ve öznenin tekilliğine-çoğulluğuna göre ‘to be’ fiili 
yapılarından biri (‘am’, ‘is’, ‘are’) ve sonuna ‘-ing’ eki getirilmiş bir eylem fiil 
getirilerek oluşturulur. Ancak burada en çok dikkat etmemiz gereken husus, 
bu zaman yapısı ile sadece 'progressive verbs' olarak tabir ettiğimiz 
hareketlilik bildiren ve sonuna -ing eki alabilen eylem fiilleri kullanabiliyor 
olmamızdır. Diğer bir deyişle, Şimdiki Zaman (the Present Continuous Tense) 
ile 'stative verbs' olarak tabir ettiğimiz durum fiillerini kullanamayız. 
İngilizcede Şimdiki Zaman'lı olumsuz cümle yapısı oluşturmak istediğimizde 
yapmamız gereken tek şey yardımcı fiil olarak kullandığımız ‘to be’ fiili 
yapılarından (‘am’, ‘is’, ‘are’) sonra olumsuzluk eki olan ‘not’ yapısını 
kullanmaktır. Soru cümlesi yapısında ise ‘to be’ fiili yapılarını (‘am’, ‘is’, ‘are’) 
öznenin hemen öncesinde kullanmamız gerekmektedir. Eğer soru 
cümlelelerinde soru zamiri kullanmak istersek (who, what, where, when, 
why, how, v.b.), cümlemizin başına getirdiğimiz 'to be' fiili yapıları olan 'am', 
'is' ve 'are' yapılarından önce soru zamirlerini kullanmamız gerekmektedir. 

•Örnekler:

• You are reading English now. (Şu anda İngilizce okuyorsun.)

• You are not listening to me now. (Şimdi beni dinlemiyorsun.)

• I am reading book. (Kitap okuyorum.)

• I am not watching TV. (TV izlemiyorum.)

• What are you doing? (Ne yapıyorsun?) 

•Şimdiki Zaman'ın Kullanım Yerleri

•Bizler ‘Present Continuous Tense’i esasen içinde bulunduğumuz anda 
yapmakta olduğumuz iş ve eylemleri ifade etmek için kullanırız. 

•‘Present Continuous Tense’, aynı zamanda, ‘today’ (bugün) , ‘this month’ (bu 
ay), ‘this year’ (bu yıl), ‘this century’ (bu yüzyıl) ve bu gibi içinde 
bulunduğumuz zaman diliminden daha geniş zaman dilimlerini ifade eden 
zaman zarflarıyla birlikte kullanıldığında cümlede belirtilen işi veya eylemi 
uzun zamandır yapıyor olduğumuz anlamını ortaya koyar. 
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•Şimdiki Zaman'ın Başka Zamanlara Atfen Kullanımı

•‘Present Continuous Tense’, bazı durumlarda yakın zaman içerisinde bir işi 
veya eylemi kesin olarak yapıp yapmayacağımızı belirtmek için de 
kullanılabilir. ‘Present Continuous Tense’, bu işlevi ile ‘Future Time’ (Gelecek 
Zaman) ile büyük anlam benzerliği gösterir. Bu tür kullanımlarda Gelecek 
Zaman’da kullanılan zaman zarfları tomorrow (yarın), next Tuesday (gelecek 
Salı günü), in a few days (birkaç gün içerisinde), soon (yakında), in December 
(gelecek Aralık ayında),  at the weekend (bu haftasonu)) büyük rol oynar. 

•'Present Continuous Tense’ bazı durumlarda  'her zaman' anlamına gelen  
sıklık zarfları always, constantly, continuously, continually ve perpetually ile 
birlikte kullanıldığında cümledeki eylemin sürekli gerçekleştirildiğini veya 
sürekli meydana gelen bir iş ve eylemden duyulan rahatsızlığı, huzursuzluğu 
ve şikâyeti  ifade eder.

•Şimdiki Zaman'ın Gelecek Zaman'a Atfen Kullanımı

• I am meeting my family after work. (İşten sonra ailemle buluşuyorum.)

• I am not going to the pool tomorrow. (Yarın havuza gitmiyorum.)

• Isn’t he coming with us to the concert this weekend? (O bu haftasonu 
bizimle konsere gelmiyor mu?) 

•Şimdiki Zaman'ın Geniş Zaman'a Atfen Kullanımı

• My niece is always crying. (Kız yeğenim daima ağlıyor.)

• Her boyfriend is continuously playing PC games. (Onun erkek arkadaşı 
sürekli  bilgisayar oyunu oynuyor.

•His father is constantly going abroad. (Onun babası sürekli yurtdışına 
gidiyor.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI Soru cümlesi? 

1. I am _______ İskender kebap now. 

a) eats 

b) eating 

c) not eat 

d) eat 

e) not eats 

 

2. I am at home now and I _______ breakfast. 

a) is have 

b) am have 

c) have 

d) having 

e) am having 

 

3. My elder sister _________ studying French at Istanbul University. 

a) are 

b) is 

c) does 

d) do 

e) not do 

 

4. _____ you waiting for us? 

a) Are 

b) Do 

c) Am not 

d) Does 

e) Is 

 

5. What _____________? It looks awful. 

a) are you eat 

b) do you eating 

c) are you eating 

d) eat you 

e) you eat 

 

6. We ________ enjoying our holiday here in Antalya so much. 

a) are 

b) do 

c) don’t 

d) are do 

e) is 
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7. What _____ Sarp ___________ right now? 

a) is / do 

b) are / doing 

c) is / doing 

d) do / do 

e) do / is 

 

8. I ___________ working at the moment. 

a) is not 

b) are not 

c) not am 

d) am not 

e) amn’t 

 

9. Please do not disturb him. He __________.  

a) sleeping 

b) sleep 

c) does sleep 

d) is sleeping 

e) does sleeping 

 

10. They are ___________ their uniforms. 

a) wear not 

b) wear 

c) not wear 

d) do not wear 

e) wearing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.b, 2.e, 3.b, 4.a, 5.c, 6.a, 7.c, 8.d, 9.d, 10.e 
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R •Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

•Geçmiş olayları ifade edebilecek,

•Geçmiş ile şimdiyi 
karşılaştırabilecek,

•İyelik ekini ve iyelik zamirlerini 
kullanabileceksiniz.
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• Dil Bilgisi

• Geçmiş Zaman (The Simple 
Past Tense)

• İyelik Son eki -’s

• İyelik Edatı “of”

• İyelik Zamirleri

• Dinleme & Konuşma

• Okuma

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 

ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 

dağıtımı yapılamaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WHO DID YOU GO WITH?

Dil Bilgisi: Geçmiş Zaman, İyelik Soneki, İyelik 
Edatı, İyelik Zamirleri

Dinleme & Konuşma: Yolculuk Hakkında 
Konuşma (Talking About A Trip)

Okuma: Cimri Milyoner Hetty Robinson (Hetty 
Robinson, The Mean Millionaire)
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GİRİŞ 

Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş olayları ifade etmek için Simple 

Past Tense kullanılır. Bu zamanla ifade edilen durum, iş, oluş ve eylemlerin şimdi 

ile bir ilgisi yoktur ve tamamen geçmişte kalmıştır. Dolayısıyla bu zamanda last 

year/week/month (geçen yıl/hafta/ay), yesterday (dün), two days ago (iki gün 

önce) gibi geçmiş zaman zarfları kullanırız. Yardımcı fiili ‘did’ olumlu cümlelerde 

kullanılmaz fakat bunun yerine esas fiillerin ikinci halleri veya past participle diye 

adlandırılan hâlleri kullanılır. Düzenli fiillerin sonuna“-d, -ed, -ied’ gibi takılardan 

duruma göre uygun olanı eklenir, düzensiz fiillerin ikinci hâlleri birinci hâllerinden 

çok farklı olabileceğinden veya birinci haliyle aynı olabileceğinden ve de sık 

kullanılan fiiller olduklarından öğrenmek gerekmektedir. Düzenli fiiller belli 

kurallara bağlı olduğundan ve bazı genellemeler yapılabildiğinden kullanımı daha 

kolaydır. Ancak düzensiz fillerde isminden de anlaşılacağı gibi belli bir kural 

koymak olanaksızdır. Dolayısıyla her birinin present, past ve past participle veya 

diğer bir deyişle birinci, ikinci ve üçüncü hallerini ayrı ayrı öğrenmek 

gerekmektedir. Düzensiz fillerin bu biçimleri ders kitabınızın sonunda bir liste 

halinde verilmiştir. Ayrıca hemen hemen bütün İngilizce sözlüklerinin sonunda 

liste halinde verilmiştir, dolayısıyla düzensiz fillerin üç haliyle ilgili bilgiye ulaşmak 

çok da zor değildir. Bu listelerde olmayan fillerin düzenli olduğunu ve belli 

kurallara göre past, present ve past participle hâllerinin oluşturulabileceği de 

akılda tutulmalıdır. 

Türkçede Geçmiş Zaman olarak bilinen “Simple Past Tense”, geçmişte 

olmuş, bitmiş, sona ermiş ve günümüze etkisi ulaşmayan iş, oluş ve eylemlerden 

bahsetmek için kullanılır. Bu dilbilgisi yapısında en çok dikkat etmemiz gereken 

fiillerin 2. halidir. İngilizcede fiiller 2 ana gruba ayrılır. Bu grupların ilki, İngilizcedeki 

fiillerin neredeyse tamamını kapsayan regular verbs dediğimiz düzenli fiillerdir. Bu 

tür fiilleri geçmiş zamana göre çekimleyebilmek için fiilin sonuna sadece “-d/-

ed/ied” takılarını eklemek yeterlidir. İkinci grup ise İngilizcede sayıca son derece 

az, ancak günlük hayatta çok sık kullanılan irregular verbs dediğimiz düzensiz 

fiillerdir. Bu fiilleri geçmiş zamana göre çekimleyebilmek için fiilin 2. ve 3. hâlini  

ünitenin sonunda yer alan düzensiz fiiller listesinden öğrenmek gerekir (örn.; do, 

did, done). 

 

Simple Past Tense 
geçmişte olmuş, bitmiş, 
sonuçlanmış durumları 

anlatmada kullanılır. 
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Düzenli fiillerin, “Simple Past Tense”e göre çekimlenmesi şu şekildedir: 

Birçok fiilin sonuna “-ed” eki gelir. 

 
Sonu “-e” ile biten fiillerin sonuna ise sadece “-d” eki gelir. 

 

 
 

Regular Verbs 

(Düzenli fiiller) 

+ I/you/he/she/it/we/they worked (Alttaki parantez içi 

açıklama burada yok) 

- I/you/he/she/it/we/they did not work 

Irregular Verbs 

(Düzensiz fiiller) 

+ I/you/he/she/it/we/they went (past form of the verb) 

- I/you/he/she/it/we/they did not go 

Kısaltmalar 

Olumsuz Cümlelerdeki Kısaltma: didn’t work (did not work) 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

• help (yardım etmek)  => helped 

• work (çalışmak)   => worked 

• snow (kar yağmak)  => snowed Ö
rn

ek
 

 

• arrive (varmak)   => arrived 

• hope (ummak)   => hoped 

• like (hoşlanmak)   =>  liked 

• hate (nefret etmek)  => hatedwalk (yürümek)   =>

 walked 

Ö
rn

ek
 

 

Simple Past Tense ile 
oluşturulmuş olumlu 
cümlede yardımcı fiil 

kullanılmaz. 
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Sonu “-y” ile biten düzenli fiiller 

Eğer bir fiilin sonunda bir ünlü + “-y” varsa (“-ay”, “-ey”, “-oy”, “-uy” gibi), 

fiilin sonuna “-ed” eki gelir. 

 
Eğer bir fiilin sonunda bir ünsüz + “-y” varsa (“-dy”, “-ly”, “-py”, “-ry” gibi), 

fiilin sonundaki “-y” harfi düşer ve fiilin sonuna “-ied” eki gelir. 

 

Ünsüz türemesi de (stopped, v.b.) fiilerin çekimlenmesinde ortaya 

çıkabilecek bir durumdur: 

 

 

 

 

• stay (kalmak)   => stayed           

• play (oyun oynamak; çalmak) => played           

• enjoy (eğlenmek)   => enjoyed 

 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

• study (ders çalışmak) => studied           

• copy (kopyalamak)  => copied           

• cry (ağlamak)  => cried           

• try (denemek; çabalamak) => tried 

 

 

Ö
rn

ek
 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

 

 

 Eğer bir fiilin sonunda bir ünlü + bir ünsüz varsa, fiilin sonundaki ünsüzü 

türetiriz (çift hale getiririz). 

stop => stopped (stoped ŞEKLİNDE DEĞİL!)                  plan => planned 

 Eğer bir fiilin son hecesinde çift ünlü varsa, fiilin sonundaki ünsüzü 

türetemeyiz. 

wait => waited (waitted ŞEKLİNDE DEĞİL!)                 

seem => seemed 

 Eğer bir fiilin sonunda çift ünsüz varsa, fiilin sonundaki ünsüzü 

türetmeyiz. 

want => wanted (wantted ŞEKLİNDE DEĞİL!)             

help => helped 

 Ünsüz türetilmesinin meydana geldiği hece vurgulanır. 
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Konuşma veya yazı dilinde fiillerin düzensiz şekillerini kullanmak durumunda 

kalırsanız, ünitenin sonunda verilen “Düzensiz Fiiller” tablosundaki “Verb 2” veya 

“Past” dediğimiz fiillerin 2. hâllerini ezberlemek gerekmektedir. 

 

 
 

“Simple Past Tense” ile olumsuz (-) cümleleri, “özne + did not/didn’t + fiil” 

sıralaması ile oluştururuz. 

“Simple Past Tense” ile oluşturulan olumlu cümle yapısı (+) şu şekildedir: 

 
 

“Simple Past Tense” ile oluşturulan olumsuz cümle yapısı (-) şu şekildedir: 

 

 

 

 

do (yapmak)  => did           

go (gitmek)  => went          

 fly (uçmak)  => flew           

sleep (uyumak)  => slept           

see (görmek)  => saw 

 

 

Ö
rn

ek
 

 

• Serkan worked full-time last weekend. 

(Serkan geçen hafta tüm gün çalıştı.) 

• Berna came to see us yesterday evening. 

(Berna dün akşam bizleri görmeye geldi.) 

• Hakan played football last Saturday. 

(Hakan geçen Cumartesi futbol oynadı.) 

• Çağdaş bought me a couple of shoes. 

(Çağdaş bana bir çift ayakkabı aldı.) 

 

Ö
rn

ek
 

 

• He did not work full-time last weekend. 

(O geçen hafta tüm gün çalışmadı.) 

(He did not worked… ŞEKLİNDE DEĞİL!) 

• She did not come to see us yesterday evening. 

(Berna dün akşam bizleri görmeye gelmedi.) 

• He didn’t play football last Saturday. 

(Hakan geçen Cumartesi futbol oynamadı.) 

• He didn’t buy me a couple of shoes. 

(O bana bir çift ayakkabı almadı.) 

 

Ö
rn

ek
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“Simple Past Tense” ile oluşturulan soru cümlesi yapısı (+) şu şekildedir: 

 

 

 

 

   Did I work? 

   Did you work? 

   Did he/she/it work? 

   Did we work? 

   Did they work? 

 

“Simple Past Tense” ile soru (?) cümlelerini, “did + özne +  fiil” sıralaması ile 

oluştururuz. 

   Did he work full-time last weekend? 

   (Did he worked…ŞEKLİNDE DEĞİL!) 

   Did she come to see us yesterday evening? 

Örnekler: 

• Did he play football last Saturday? 

• Did he buy me a couple of shoes? 

•  

Ö
rn

ek
 

 

• ‘What happened?’  ‘Something bad happened.’ 

• ‘Who answered the question?’ ‘Mehmet answered the question.’ 

• ‘Who helped you?’       ‘Cemal helped me.’ Ö
rn

ek
 

 

D
il 

B
ilg

is
i 

 

Özne ne kadar uzun olursa olsun cümle içindeki kelimelerin sırası 

değişmez. 

 

Where did Caner work? 

Where did your younger brother work? 

Where did your brother’s old English teacher work? 

 

Soru cümlemizin öznesi “kim” veya “ne” olduğunda, soru cümlelerini 

“do/does/did” gibi yardımcı fiiller olmaksızın oluşturabiliriz. 

 

‘Who knocked the door?’ ‘Murat knocked the door.’ 

(Who did knock the door? ŞEKLİNDE DEĞİL!) 
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“To be” fiili de geçmiş zamanda kullanılabilir ve birlikte kullanıldığı şahısa 

göre değişiklik gösterebilir. 

“Was-were” yapıları “To Be” (olmak) fiilinin 3 öğesi olan “am-is-are” 

yapılarının The Simple Past Tense’teki kullanımlarıdır. Aşağıdaki tablolarda da 

gösterildiği gibi, tüm tekil özneler (he, she, it gibi) ile birlikte “was”, tüm çoğul 

özneler ile birlikte is “were” yapısı kullanılır. 

(+): I/He/She/It was at the cinema yesterday. 

We/You/They were university students. 

 

(-): I/He/She/It was not at the cinema yesterday. 

We/You/They were not university students. 

 

(?): Was I/he/she/it at the cinema yesterday? 

Were we/you/they university students? 

 

 
“To Be” (was-were) fiili ile soru cümlesi (?) üretmek için fiili, öznenin önüne 

getiririz. 

 

 
“To Be” (was-were) ile olumsuz cümle (-) kurmak için was-were’den sonra 

olumsuzluk eki olan “not” yapısını kullanırız. 

• Nicole wasn’t an actress before. 

(Nicole önceden bir aktris değildi.) 

 

• They weren’t ready for the exam. 

(Onlar sınav için hazır değillerdi.) 

 

• I was a high-school student last year. 

(Geçen sene bir lise öğrencisiydim.) 

 

• Where were you yesterday? 

(Dün neredeydin?) 

Ö
rn

ek
 

 

• (+) I was tired.       The train was here. 

• They were young.      Your books were in the bag. 

 

• (?) Was I tired?     Was the train here? 

• Were they young?      Were your books in the bag? 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

Geçmiş zamanda isim 
cümlelerinde “was” 

veya “were” kullanılır.  
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İyelik Soneki - ’s  

İngilizce dilbilgisinde  Apostrophe – ’s olarak adlandırılan İyelik Soneki – ’s, 

çoğunlukla insanlar ve hayvanlar için kullanılan ve kullanıldığı isime iyelik/sahiplik 

anlamı katan bir yapıdır. Bu yapı çoğunlukla kendisinden sonra herhangi bir isim 

(tekil ya da çoğul, sayılabilen ya da sayılamayan, somut ya da soyut) alır. 

 
Ancak bazı durumlarda da bu yapıdan sonra herhangi bir isme ihtiyaç 

duyulmayabilir. 

 
Bazı durumlarda, isimler için iyelik soneki –’s yerine iyelik edatı olan of 

kullanılır. 

 

• (-) I was not ill on Monday. 

• We were not at school yesterday. 

• I was not well. 

 Ö
rn

ek
 

 

• Sydney, Australia is Nicole Kidman’s hometown. 

(Sydney, Avustralya Nicole Kidman’ın memleketidir.) 

• My sister’s friends are very trustworthy and friendly. 

(Benim kız kardeşimin arkadaşları çok güvenilir ve arkadaş 

canlısıdır.) 

• Ken BLOCK’s car is a Subaru Impreza WRX STI. 

(Ken BLOCK’ın arabası Subaru Impreza WRX STI’dır.) 

Ö
rn

ek
 

 

• My sister’s friends are very trustworthy and friendly. But, Okan’s 

are not! 

• Sydney is Nicole Kidman’s hometown. New York is Tom Cruise’s. 

 Ö
rn

ek
 

 

 

Aitlik bildirmek için “-‘s” 
veya “of” kullanılır.  

 

Apostrophe “–s”ten 
sonra isim gelmeyebilir: 

This book is Ahmet’s. 
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Tekil olan sayılabilen isimlere iyelik soneki –’s eklenirken, sonuna çoğul 

takısı olan -s takısını alan çoğul sayılabilen isimlere ise iyelik soneki –’s yerine 

sadece kesme işareti ( -’ ) eklenir. 

 

Ancak, eğer düzensiz çoğul isimler söz konusu ise, iyelik soneki –‘s’i 

eklememiz gerekir. 

 

İyelik Edatı “of”  

İyelik edatı olan of yapısını, çoğunlukla bir varlığa ait olan cansız varlıkları, 

eşyaları, duyguları, düşünceleri ifade ederken kullanırız. 

 

• A cheetah’s  speed is much more than the other’s. 

• Cheetahs’ speed is the fastest on land. 

• A student’s responsibilities are very many. 

• Students’ responsibilities are very many. 

• My car’s origin is German. 

• Most cars’ origin is German. Ö
rn

ek
 

 

• A person’s advice should be taken. 

• Wise people’s advices should be taken. Ö
rn

ek
 

 

 

Sonu “–s” ile biten 

çoğullara aitlik anlamı 

katmak için sadece 

kesme işareti kullanılır. 

 

• What is the name of the cat? 

• The centre of the city is here. 

 
Ö

rn
ek
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Ancak bu tür kullanımlarda bazen of yapısını kaldırıp, ait olunan öğeyi isim 

öbeğinin sonunda kullanarak aynı anlamı elde edebiliriz. 

 

İyelik Zamirleri 

İyelik zamirleri herhangi bir şeyin neye veya kime ait olduğunu belirtmeye 

yarayan kelimelerdir ve bu kelimeler iyelik sıfatlarından farklı olarak kendilerinden 

sonra hiçbir isme ihtiyaç duymazlar. 

 

• The owner of the restaurant is a lecturer at Atatürk University. 

• The tires of Formula 1 cars are Pirelli and they are made in İzmit. 

• The flaps of a plane have an important role in the flying process 

of a plane. Ö
rn

ek
 

 

• The restaurant owner is a lecturer at Atatürk University. 

• The Formula 1 car tires are made in İzmit. Ö
rn

ek
 

 

 

İyelik zamirleri hem 
aitlik belirtir hem de 

ismin yerini tutar.  
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Aitlik zamirleri 
sonrasına isim almaz.  

• I -mine  

• The dictionary over there is your dictionary. This 

dictionary is mine. 

• (Oradaki sözlük senin sözlüğün. Bu sözlük benimki.) 

• You-yours 

•  Here are my pupils. Where are yours? 

• (Bunlar benim öğrencilerim. Seninkiler nerede?) 

• He-his 

•  I like Rihanna’s car, but don’t like his. 

• (Rihanna’nın arabasını seviyorum, fakat onunkini değil. 

• She - hers  

• My hair is very curly. Hers is very straight. 

• (Benim saçım oldukça kıvırcık. Onunki oldukça düz.) 

• It - its  

• This door is my house’s door. But that door is its. 

• (Bu kapı benim evimin kapısı. Fakat o kapı onunki.) 

• We - ours  

• Their friends are really hardworking. But ours are very 

clever. 

• (Onun arkadaşları gerçekten çalışkan. Fakat bizimkiler 

çok zeki.) 

• They - theirs  

• We are working on our new project. They are working 

on theirs. 

• (Biz yeni projemiz üzerinde çalışıyoruz. Onlar 

onlarınkiler üzerinde çalışıyor.) 

 

Ö
rn

ek
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Alıştırmalar 

Alıştırma 6.1 -Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, kutucuk içerisinde verilen fiilerin 

“The Simple Past Tense”e göre çekimlenmiş şekilleriyle doldurunuz. 

 

 

1. Mr. Köroğlu_________________in England from 2000 to 2005. 

2. Duygu _________________to learn how to fly. 

3. It _________________all day yesterday. 

4. Çağdaş_________________to buy a new stereo. 

5. Hakan didn't_________________anything for breakfast. 

6. Kemal and Filiz_________________each other very much. 

7. Aykut didn't______________Oxford because there were too many 

students. 

8. Did you_________________to turn everything off? 

9. When Ender and Nuray went to İstanbul, they____________the Topkapı 

Palace. 

10. Yusuf____________everything about England except the weather. 

Alıştırma 6. 2-Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, parantez içerisinde verilen fiilerin 

“The Simple Past Tense”e göre “olumsuz”şekilleriyle doldurunuz. 

1. Unfortunately, last year I (spend)_________________my holiday in 

İskenderun. 

2. It (be)_________________great to see him here yesterday. 

3. I (travel) _________________around by car with my friends and we 

(visit)_________________lots of interesting places. 

4. We (go)_________________to a pub last week. 

5. Last summer, we (learn)_________________English very well in just a few 

weeks. 

6. We (be)_________________very lucky with the weather. 

7. It (rain)_________________a lot last winter. 

8. But we (see)_________________some beautiful rainbows. 

9. We (spend)_________________much money on clothes last year. 

Alıştırma 6.3 -Aşağıdaki cümleleri “The Simple Past Tense”e göre “soru” cümlesi 

şekline dönüştürünüz. 

1. I go to work by car. 

___________________________________________ 

2. I meet her every Wednesday. 

___________________________________________ 

3. He wears black and white. 

___________________________________________ 

4. I make cake. 

___________________________________________ 

5. She gets up at 7.30. 

decide     live     remember     eat     love   visit     like     like     rain     want  

 

 

The Simple Past 

olumsuz cümle yapmak 

için did+not ve 

sonrasında fiilin birinci 

hali kullanılır. 
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___________________________________________ 

6. He understands me. 

___________________________________________ 

7. He shuts the shop at 6.00. 

___________________________________________ 

8. She speaks slowly. 

___________________________________________ 

9. He leaves the office at 5.00. 

___________________________________________ 

10. I read a short story every night. 

___________________________________________ 

11. You eat chocolate too much. 

___________________________________________ 

12. I see him every day. 

___________________________________________ 

13. Timur sings songs in his High School Choir. 

___________________________________________ 

14. He cries when he is hurt. 

___________________________________________ 

Alıştırma 6.4- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, “am, is, are” ve “there 

is/are” yapılarının “The Simple Past Tense”e göre çekimlenmiş şekilleriyle (was-

were, there was-there were) doldurunuz. 

1. _________________a lot of people in the mall. 

2. The big monkey_________________wild. 

3. _________________a snake in our closet. 

4. _________________some marmalade in a jar. 

5. My sister _________________excited about seeing her teacher. 

6. _________________a girl sitting on a bench in the garden. 

7. _________________the bears big? 

8. _________________Serpil angry about it? 

9. _________________any problems? 

Alıştırma 6.5 -Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, “am not, is not (isn’t), are not 

(aren’t)” ve “(there is not (isn’t)/are not (aren’t)” yapılarının “The Simple Past 

Tense”e göre çekimlenmiş şekilleriyle (was not (wasn’t)-were not (weren’t), there 

was not-there were not) doldurunuz. 

1. Ahmet _________________at home. 

2. _________________any milk in the fridge. 

3. _________________many people in the theatre. 

4. Muhammet and Kübra _________________at breakfast. 

Alıştırma 6.6 -Aşağıdaki boşlukları, ilk cümlelerden yararlanarak, “İyelik Zamirleri” 

(Possessive Pronoun: benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, 

onlarınki)şekilleriyle doldurunuz.  

 

There is/are=Var,  
There was/were=Vardı 
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1. You have eaten your chocolate. But I haven’t 

eaten_________________yet. 

2. I can’t find my dictionary. Can I borrow_________________please. 

3. My brother and I have cars. My car is old, but_________________new. 

4. I gave Zeynep my telephone number, and Zeynep gave 

me_________________. 

5. Children have already eaten their lunch, but their parents haven’t 

eaten_________________yet. 

6. They completed their English projects yesterday, but we couldn’t 

complete_________________because of the limit. 

7. I and my wife have pets. The dog belongs to me, but the cat 

is_________________. 

8. I would like you to meet Meryem. She is a great friend 

of_________________. 

Alıştırma 6.7 - Aşağıdaki boşlukları, ilk cümlede altı çizili olarak gösterilen 

kelimelere “apostrophe - ’s” olarak adlandırdığımız “iyelik eki – ’s” yapısını 

(“Hakan => Hakan’s” gibi) ekleyerek doldurunuz. 

1. The girlfriend of her brother drives a trailer truck. 

Her _______________ girlfriend drives a trailer truck. 

2. We heard the voices of the children clearly in the lounge. 

We heard the _______________ voices clearly in the lounge. 

3. The husbands of the sisters have lunch together every Monday. 

The _______________ husbands have lunch together every Monday. 

4. The report, supported by the accounts of two witnesses, proves he did 

not commit the crime. 

The report, supported by two _______________ accounts, proves he did 

not commit the crime. 

5. The flavour of the bread was improved when he put butter on it. 

The _______________ flavour was improved when he put butter on it. 

6. The guess of anybody is as good as mine. 

_______________ guess is as good as mine. 

7. I spent all my Thanksgivings at the house belonging to my grandmother. 

I spent all my Thanksgivings at my _______________ house. 

8. The votes of four members changed the outcome of the election. 

Four _______________ votes changed the outcome of the election. 

9. The wipers on your car need to be replaced. 

Your _______________ wipers need to be replaced. 

10. The cat played with the toy belonging to it. 

The cat played with _______________ toy. 

 

 

 

 

İyelik zamirleri ismin 

yerini tuttuğu için 

sonrasında isim almaz. 
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DİNLEME&KONUŞMA 

 

Yolculukla hakkında konuşma (Diyalog çeviri) 

Erkek:  Geçen hafta seni ev telefonundan aradım ama cevap vermedin. 

Neredeydin? 

Kadın:  Geçen hafta İstanbul’daydım. 

Erkek:  İstanbul’a ne zaman gittin? 

Kadın:  Geçen hafta pazartesi günü gittim. 

Erkek:  Niçin gittin oraya? 

Kadın:  Amcamı ziyaret etmeye gittim. Ameliyat oldu. 

Yolculuk hakkında konuşma (Talking about a trip) 

A Man: I called you on your home telephone last week, 

but you didn’t answer. Where were you? 

A Woman: I was in İstanbul during last week. 

A Man:  When did you go to İstanbul? 

A Woman: I went there on Monday last week. 

A Man: Why did you gothere? 

A Woman: I went to visit my uncle. He had an operation. 

A Man: Who did you go with? 

A Woman: With my parents. 

A Man: Did you visit any historical places? 

A Woman: I visited Topkapı Palace and the Blue Mosque. 

A Man: You had fun, did you? 

A Woman: Yes, we had a lot of fun. 

A Man: When did you return? 

A Woman: We returned on Sunday. 

 

D
iy

al
o

g 

 

“Last, yesterday, ago” 
gibi kelimeler genellikle 

Simple Past zamanla 
kullanılır.  
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Erkek:  Kiminle gittin? 

Kadın:  Anne ve babamla. 

Erkek:  Herhangi bir tarihî yeri ziyaret ettin mi? 

Kadın:  Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii’ni ziyaret ettim. 

Erkek:  İyi vakit geçirdin, değil mi? 

Kadın:  Evet çok iyi vakit geçirdim. 

Erkek:  Ne zaman geri döndünüz? 

Kadın:  Pazar günü döndük. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 6.8 -Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

 

(__) 1. Who did you go with? A- To visit my uncle. 

(__) 2. When did you return? B- Yes, we did. 

(__) 3. You had fun, did you? C- With my parents. 

(__) 4. Why did you go? D- On Sunday. 

(__) 5- What did you visit? E- I visited Topkapı Palace. 

OKUMA 

 Hetty Robinson, The Mean Millionaire 

Hetty Robinson was born in New Bedford, 

Massachusetts in 1834. She was the daughter of a rich 

family and her father died when she was thirty years old. 

She inherited about $ 10 million from his father. She was 

very good at economy, and she earned much money after 

she inherited $ 10 million. She became well known in the 

United States because she was very rich and very mean. 

There are lots of examples of her meanness. When she was young, she 

didn’t use the candles on her birthday cake and she cleaned and took them to the 

store for repayment. In 1867, she married Edward Green, and he was also a 

millionaire. They had a son and a daughter, but they got divorced because Hetty 

didn’t agree with him about some financial matters. 

Once her son had an accident and he hurt his knee. Hetty wanted to treat 

her son herself; she didn’t take him to a doctor. But his knee didn’t recover, so she 

took him to a free clinic in old clothes. The doctors understood she was Hetty 

Robinson and they wanted money. Hetty didn’t want to pay money and wentback 

home. After a few years, doctors cut off her son’s leg because of gangrene. 

Hetty didn’t spend money on clothes. She had a black dress and she always 

wore it. The dress changed into other colours. She didn’t eat expensive food. She 

ate cheap food like onions. 

 

Well-

known=Famous=Ünlü 
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When Hetty died at the age of 81 in New York City, she did not have any 

friends around her. She left about $100 million to her children. They spent the 

money freely.

Çeviri (Okuma metni) 

Hetty Robinson, Cimri Milyoner 

Hetty Robinson 1834’de New Bedford Massachusetts ’de doğdu. Zengin bir 

ailenin kızıydı ve o, otuz yaşındayken babası öldü. Babasından yaklaşık 10 milyon 

dolar miras kaldı. Hetty ekonomik konusunda çok iyiydi ve babasından 10 milyon 

dolar miras kaldıktan sonar çok para kazandı. Çok zengin ve cimri olduğu için 

ABD’de tanınır hâle geldi. 

Onun cimriliğinin birçok örnekleri vardır. Gençken doğum günü pastasının 

üzerindeki mumları kullanmadı ve onları temizleyip geri ödeme için mağazaya 

götürdü. 1867’de Edward Green ile evlendi ve o da bir milyonerdi. Bir erkek bir de 

kız çocukları oldu, ancak bazı parasal konularda Hetty onunla anlaşamadığı için 

boşandılar. 

Bir keresinde oğlu bir kaza geçirdi ve dizini incitti. Hetty oğlunu kendi tedavi 

etmek istedi; onu doktora götürmedi. Ama dizi iyileşmedi, bu yüzden eski elbiseler 

giyerek Hetty oğlunu ücretsiz bir kliniğe götürdü. Doktorlar onun Hetty Robinson 

olduğunu anladı ve para istediler. Hetty para ödemek istemedi ve eve geri döndü. 

Birkaç yıl sonra, doktorlar oğlunun bacağını kangrenden dolayı kestiler. 

Hetty giyeceğe para harcamazdı. Siyah bir elbisesi vardı ve hep onu giyerdi. 

Elbisenin rengi değişirdi. Pahalı yiyecekler yemezdi. Soğan gibi ucuz yiyecekler yerdi. 

Hetty 81 yaşında New York’ta öldüğünde, etrafında hiç arkadaşı yoktu. 

Çocuklarına yaklaşık 100 milyon dolar bıraktı. Onlar parayı özgür bir şekilde harcadı.  
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Alıştırmalar 

Kelime bilgisi 

Alıştırma 6.9 -Aşağıdaki kutucukta verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara 

yerleştiriniz. 

 

 

 

 

1. Doctors cut off his leg because of …………….…. 

2. Hetty always eats …………….…. 

3. I fell down and injured my …………….…. 

4. He has some …………….…. problems. He wants to borrow some money from 

his friends. 

5. Hetty took the candles back for a …………….…. 

6. Hetty was very …………….…. . She didn’t spend much money. 

7. Hetty’s son knee didn’t …………….…. . 

8. Hetty’s children …………….…. about $100 million. 

9. Hetty …………….…. his husband because of financial problems. 

10. Hetty took the candles to the …………….…. . 

11. She is a …………….…. mean millionaire. 

12. Doctors …………….…. Hetty’s son’s leg. 

13. She didn’t use the …………….…. on her birthday cake. 

 

Alıştırma 6.10 -Aşağıdaki karıştırılmış harfleri bir fiil hâlinde yeniden yazınız. 

a. ıde 

b. rena 

c. mobece 

d. akte 

e. twan 

f. rerevoc 

g. utc 

h. ecdivor 

Okuduğunu Anlama 

Alıştırma 6.11- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. 

Doğru mu&Yanlış mı?(D/Y) 

1. Hetty Robinson’s family was very poor. ____ 

2. Hetty’s father died in 1864. ____ 

3. She was famous all over the world. ____ 

4. Hetty and Edward had three children. ____ 

5. Hetty’s son knee recovered after Hetty’s treatment. ____ 

6. Doctors cut off Hetty’s son leg. ____ 

7. Hetty spent a lot of money on food and clothes. ____ 

Inherited well-known mean   candles  repayment  

divorced financial knee  recover  cut off             

onion  gangrene  store 

 

 

-s eki ile çoğul olan 
isimlere aitlik için 

sadece kesme işareti 
(teachers’), düzensiz 

çoğullara kesme işareti 
ve –s eki 

getirilir(children’s) 
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8. When Hetty died, her friends were very upset. ____ 

 

Alıştırma 6. 12-Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. 

1. How much did Hetty inherit from her father? 

2. Was Hetty mean? 

3. When did she marry? 

4. How many children did Hetty and Edward have? 

5. Why did doctors cut off her son’s leg? 

6. How much did Hetty leave to her children? 

Snow Kar Try Denemek 

See Görmek Knock Kapıyı çalmak 

Something Bazı Singer Şarkıcı 

Answer Cevaplamak Person Kişi 

Question Bu akşam Actor Oyuncu 

Ready Hazır Happen Olmak 

Trustworthy Güvenilir Hometown Memleket 

Australia Avusturalya Center Merkez 

Speed Hız Cat Kedi 

Responsibility Sorumluluk Door Kapı 

Flap Kanat Hardworking Çalışkan 

Yours Seninki Mine Benimki 

Curly Kıvırcık Straight Düz 

Here Burada Pupil Öğrenci 

There Orada Dictionary Sözlük 

Process İlerlemek, süreç Lecturer Akademisyen 

Owner Sahip His Onunki(Erkek) 

Hers Onunki(kadın) Its Onunki (hayvan 

ve cansız) 

Theirs Onlarınki Ours Bizimki 

Decide Karar vermek Stereo Müzik seti 

Breakfast Kahvaltı Eat Yemek 

Shut Kapatmak Wear Giyinmek 

Understand Anlamak Lucky Şanslı 

Turn off Açmak Rainbow Gökkuşağı 

Hurt Zarar vermek Sing Söylemek 

Visit Herkes Holiday Tatil 

  

 

here≠there 

answer≠question 
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Anahtar kelimeler (Diyalog) 

To Call 

 

Telefonla aramak On your home 

telephone 

Ev telefonundan 

To answer Cevap vermek Monday Pazartesi 

During Süresince, boyunca Last week Geçen hafta 

To visit Ziyaret etmek, görmek Uncle Amca, dayı 

To have/had Olmak (ameliyat) Operation Ameliyat 

Historical 

Places 

Tarihi yerler Palace Saray 

The Blue 

Mosque 

Sultan Ahmet Camisi Who did you go 

with? 

Kiminle gittin? 

Parent Anne ve babadan biri Parents Anne ve babanın 

her ikisi (ebeveyn) 

A lot of Çok To have/had fun Güzel vakit 

geçirmek 

Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Inherit Mirasa konmak Well-known Meşhur, tanınan 

Earn Kazanmak Mean Cimri 

Example Örnek Meaness Cimrilik 

Candle Mum Hurt Yaralamak, incitmek 

Treat Tedavi etmek Recover İyileşmek, düzelmek 

Go back Geri dönmek Store Dükkan, mağaza 

Take Götürmek Repayment Geri ödeme 

Get divorced Ayrılmak, boşanmak Agree(with) (ile) Anlaşmak 

Matter Konu, mesele Once Bir keresinde 

Cut off (Ameliyattla) kesmek Gangrene Kangren 

Change into Dönüşmek   

Cevaplar 

Alıştırma 6.1 -Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutucuk içerisinde verilen fiilerin 

“The Simple Past Tense”e göre çekimlenmiş şekilleriyle doldurunuz. 

1. Mr. Köroğlu lived in England from 2000 to 2005. 

2. Duygu decided (or wanted) to learn how to fly. 

3. It rained all day yesterday. 

4. Çağdaş wanted (or decided) to buy a new stereo. 

5. Hakan didn't eat anything for breakfast. 

6. Kemal and Filiz loved each other very much. 

7. Aykut didn't like Oxford because there were too many students. 

8. Did you remember to turn everything off? 

9. When Ender and Nuray went to İstanbul, they visited the Topkapı Palace. 

10. Yusuf liked everything about England except the weather. 

 

 

-ness eki sıfatları isme 

dönüştürebilir: 

mean(cimri)-

meanness(cimrilik) 
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Alıştırma 6.2 - Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilen fiilerin 

“The Simple Past Tense”e göre “olumsuz”şekilleriyle doldurunuz. 

1. didn’t spend 

2. wasn’t 

3. didn’t travel-didn’t visit 

4. didn’t go 

5. didn’t learn 

6. weren’t 

7. didn’t rain 

8. didn’t see 

9. didn’t spend 

 

Alıştırma 6.3 -Aşağıdaki cümleleri “The Simple Past Tense”e göre soru cümlelerini 

düz cümle şekline dönüştürünüz. 

1. Did you go to work by car? 

2. Did you meet her on lastwednesday? 

3. Did he wear black and white? 

4. Did you make cake? 

5. Did she get up at 7.30? 

6. Did he understand me? 

7. Did he shut the shop at 6.00? 

8. Did she speak slowly? 

9. Did he leave the office at 5.00? 

10. Did you read a short story last night? 

11. Didyou eat chocolate too much? 

12. Did yousee  himyesterday/last week? 

13. Did Timur sing songs in his high school choir? 

14. Did he cry when he was hurt? 

 

Alıştırma 6.4 -Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, “am-is-are” ve “there is/are” 

yapılarının “The Simple Past Tense”e göre çekimlenmiş şekilleriyle (was- were, there 

was-there were) doldurunuz. 

1. There were a lot of people in the mall. 

2. The big monkey was wild. 

3. There was a snake in our closet. 

4. There was some marmalade in a jar. 

5. My sister was excited about seeing her teacher. 

6. There was a girl sitting on a bench in the garden. 

7. Were the bears big? 

8. Was Serpil angry about it? 

9. Were there any problems? 
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Alıştırma 6.5 -Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, “am not, is not (isn’t), are not 

(aren’t)” ve “there is not (isn’t)/are not (aren’t)” yapılarının “The Simple Past 

Tense”e göre çekimlenmiş şekilleriyle (was not (wasn’t); were not (weren’t); there 

was not; there were not) doldurunuz. 

1. Ahmet wasn’t at home. 

2. There wasn’t any milk in the fridge. 

3. There weren’t many people in the theatre. 

4. Muhammet and Kübra weren’t at breakfast. 

 

Alıştırma 6.6 -Aşağıdaki boşlukları, ilk cümlelerden yararlanarak, “İyelik Zamirleri” 

(Possessive Pronoun: benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki) şekilleriyle 

doldurunuz. 

1. mine 

2. yours 

3. his 

4. hers 

5. theirs 

6. ours 

7. hers 

8. mine 

 

Alıştırma 6.7 -Aşağıdaki boşlukları, ilk cümlede altı çizili olarak gösterilen kelimelere 

“apostrophe - ’s” olarak adlandırdığımız “iyelik eki – ’s” yapısını (“Hakan => Hakan’s” 

gibi) ekleyerek doldurunuz. 

1. brother's 

2. children's 

3. sisters' 

4. witnesses' 

5. bread's 

6. anybody's 

7. grandmother's 

8. members' 

9. car's 

10. its 

 

Alıştırma 6.8 -Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

1-C 2-D 3-B 4-A 5-E 

 

Alıştırma 6.9 -Aşağıdaki kutucukta verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara 

yerleştiriniz. 

1. gangrene 

2. onion 

3. knee 

136



Who Did You Go With?  

  

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  24 

4. financial 

5. repayment 

6. mean 

7. recover 

8. inherited 

9. divorced 

10. store 

11. well known 

12. cut off 

13. candles 

 

Alıştırma 6.10 -Aşağıdaki harfleri karıştırılmış fiilleri bulunuz. 

1. die 

2. earn 

3. become 

4. take 

5. want 

6. recover 

7. cut 

8. divorce 

 

Alıştırma 6.11 -Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. Doğru mu&Yanlış 

mı?(D/Y) 

1-Y 2-D 3-Y 4-Y 5-Y 6-D 7-Y 8-Y 

 

Alıştırma 6.12 -Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

1. She inherited about $ 10 million. 

2. Yes, she was. 

3. In 1867. 

4. Two. 

5. Because it didn’t recover. 

6. She left about $ 100 million. 

 

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik • The Simple Past Tense kullanarak 5 olumlu, 5 olumsuz, 5 

soru cümlesi oluşturun.

• The Simple Past Tense kullanarak geçmişteki bir olayı kısa 
bir paragraf oluşturacak şekilde anlatınız.
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•THE SIMPLE PAST TENSE

•The Simple Past veya The Past Simple geçmişte belli bir zamanda olmuş, 
bitmiş, sonuçlanmış iş, oluş ve hareketlerin ifade edilmesini sağlayan 
zamandır.

•The Simple Past ile oluşturulan cümle yapılarında belli kurallar vardır. 
Dolayısıyla bu zaman kalıbındaki olumu, olumsuz cümle ve soru cümlesi 
kalıplarından söz etmek gerekir. Ancak cümle yapılarına geçmeden önce 
söz edilmesi gereken diğer bir konu ise İngilizcede düzenli(regular) ve 
düzensiz(irregular) diye oluşturulmuş fiil sınıflandırmasıdır.

•Düzenli fiillere düzenli adının verilmesinin sebebi fiil çekimlerinde belli 
bir düzenin var olmasıdır. Bu gruptaki fiillerin present hali zaten fiilin 
yalın halidir ancak past ve past participle hallerinin oluşumunda da belli 
bir düzen ve kurallar vardır. Bu kurallara göre düzenli fiillerin past ve 
present hali oluşturulur ve bundan dolayı bu gruba “düzenli” fiiller 
denir.

•Düzenli Fiiller

•Düzenli fiillerin çoğunun sonuna “-ed” eki getilirir:

•Örnek: work(present)-worked(past)

•Sonu “-e” ile biten fiillerin sonuna sadece “-d” getirilir.

•Örnek: hate-hated

•Eğer bir fiilin sonunda bir ünlü + “-y” varsa (“-ay”, “-ey”, “-oy”, “-uy” 
gibi), fiilin sonuna “-ed” eki gelir.

•Örnek: stay- stayed

•Eğer bir fiilin sonunda bir ünsüz + “-y” varsa (“-dy”, “-ly”, “-py”, “-ry” 
gibi), fiilin sonundaki “-y” harfi düşer ve fiilin sonuna “-ied” eki gelir.

•Örnek: study-studied

•Ünsüz Türemesi (stopped, v.b.)

•Eğer bir fiilin sonunda bir sesli + bir sessiz varsa, fiilin sonundaki sessiz 
türetiriz (çift hale getiririz).

•Örnek: stop- stopped (stoped ŞEKLİNDE DEĞİL!)

•Eğer bir fiilin son hecesinde çift sesli varsa, fiilin sonundaki sessizi 
türetemeyiz.

•Örnek: wait- waited (waitted ŞEKLİNDE DEĞİL!)

•Eğer bir fiilin sonunda çift sessiz varsa, fiilin sonundaki sessizi 
türetmeyiz.

•Örnek: want- wanted (wantted ŞEKLİNDE DEĞİL!)

•Düzensiz Fiiller

•Yukarıda belirtildiği gibi düzenli fiiller belli kurallara göre 
çekimlenmektedir ve belli kalıplara dayalı olarak kullanılır. Düzensiz 
fiiller ise başlıktan da anlaşılacağı gibi belli bir düzen ve kurala bağlı 
olmayarak düzensiz bir şekilde oluşmaktadır. Düzenli fiillerde “-d, -ed, -
ied” gibi ekler kullanılırken düzensiz fiillerde böyle bir sınıflandırma 
yoktur. Düzensiz fiilin üç hali aynı da (cut-cut-cut) olabilir, fiilin kökü 
değişebilir (go-went-gone) veya past ve past participle halleri aynı (buy-
bought-bought) olabilir.
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•The Simple Past Olumlu Cümle Yapısı

•Simple Past cümle yapısı İngilizcedeki diğer zamanlara göre nispeten 
daha kolaydır çünkü özellikle olumlu cümle kurulurken tüm öznelerle 
birlikte fiillerin past şekli (ikinci hali) arada herhangi bir yardımcı fiil 
kullanılmadan özneden sonra kullanılır ve özneye göre herhangi bir 
değişiklik yapılmaz.

•Örnek: I/You/We/They/He/She/It/The man/The cat went home.

•The Simple Past Olumsuz Cümle Yapısı

•The Simple Past’ta olumlu cümlede özneden sonra direk fiil gelmesine 
karşın cümle olumsuz yapılırken “did” yardımcı fiiline “not” olumsuzluk 
kelimesi eklenir(“did not” veya kısaca “didn’t”) ve özneden sonra 
kullanılır ve daha sonra da fiilin present yani birinci hali kullanılır.

•Örnek: He did not(veya didn’t) go to school.

•The Simple Past Soru Cümlesi

•Soru cümlesi oluşturulurken özneden önce “did” yardımcı fiili kullanılır, 
sonrasına özne ve daha sonrasına ise fiilin present yani birinci hali 
getirilir.

•Örnek: Did you go to school yesterday?

•Verb “To Be”: Was…/Were… (Past forms of am-is-are)

•“Was” ve “were” fiilleri “be” fiilinin geçmiş zamandaki halidir.

•Örnek: I was at home yesterday.

•They were very happy.

•İyelik soneki - ’s ve iyelik edatı “of”

•İyelik soneki –‘s ve “of” edatı aitlik belirtmek için kullanılan kelimelerdir. 
Kesin kurallar olmamasına rağmen genellikle insan ve hayvanlar için  “–
‘s” nesneler içinse çoğunlukla “of” kullanılır.

•İyelik Zamirleri

•İyelik zamirleri hem ismin yerini tutan hem de aitlik bildiren 
kelimelerdir. Örneğin “my car” ifadesinde “my” aitlik sıfatıdır ve aitlik 
belirtir ve “car” ise bir isimdir. Bu iki kelimeyi “mine(benim/benimki)” 
kelimesiyle tek başına ifade edilebilir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Last summer we __________ to London. 

a) go 

b) going 

c) goes 

d) went 

e) are went 

 

2. I __________university 3 years ago. 

a) started 

b) start 

c) starting 

d) starts 

e) are starting 

 

3. We __________a nice film yesterday. 

a) watches 

b) watched 

c) are watching 

d) are watched 

e) watch 

 

4. Yesterday, I was ill and I __________to school. 

a) aren’t go 

b) wasn’t go 

c) didn’t go 

d) didn’t went 

e) weren’t go 

 

5. What did you __________yesterday? 

a) doing 

b) did 

c) does 

d) is doing 

e) do 

 

6. Last night, we __________at home. 

a) are 

b) were 

c) is 

d) was 

e) am 
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7. In 1998, he __________Turkey 

a) left 

b) leave 

c) leaves 

d) is leaving 

e) is left 

 

8. Two months ago, they __________in England. 

a) are 

b) were 

c) is 

d) was 

e) am 

 

9. My car is black, but __________is white. 

a) he 

b) she 

c) his 

d) he’s 

e) she’s 

 

10. The colour __________the car is red. 

a) is 

b) of 

c) a 

d) its 

e) it is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.d, 2.a, 3.b, 4.c, 5.e, 6.b, 7.a, 8.b, 9.c, 10.b 
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EK 1 

Düzensiz fillerin 2. ve 3. Halleri 

1. Hâli 2. Hâli 3. Hâli Anlamı 

awake awoke awoken Uyanmak 

be was, were been Olmak 

beat beat beaten Vurmak 

become became become Olmak 

begin began begun Başlamak 

bid bid bid Emretmek 

bite bit bitten Isırmak 

blow blew blown Esmek 

break broke broken Kırmak 

bring brought brought Getirmek 

broadcast broadcast broadcast Yayımlamak 

build built built İnşa etmek 

burst burst burst Patlamak 

burn burned/burnt burned/burnt Yakmak 

buy bought bought Satın almak 

catch caught caught Yakalamak 

choose chose chosen Seçmek 

come came come Gelmek 

cost cost cost Değer biçmek 

creep crept crept Emeklemek 

cut cut cut Kesmek 

deal dealt dealt Anlaşmak 

dig dug dug Kazmak 

do did done Yapmak 

draw drew drawn Çekmek 

dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt Rüya görmek 

drive drove driven Sürmek 

drink drank drunk İçmek 

eat ate eaten Yemek yemek 

fall fell fallen Düşmek 

feed fed fed Beslemek 

feel felt felt Hissetmek 

fight fought fought Dövüşmek 

find found found Bulmak 

flee fled fled Firar etmek 

fly flew flown Uçmak 

forbid forbade forbidden Yasaklamak 

forget forgot forgotten Unutmak 

forgive forgave forgiven Affetmek 

freeze froze frozen Donmak 

get got gotten Elde etmek 

give gave given Vermek 

go went gone Gitmek 

grow grew grown Büyümek 

hang hung hung Asmak 

have had had Sahip olmak 

hear heard heard Duymak 

hide hid hidden Saklamak 

142



Who Did You Go With?  

  

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  30 

hit hit hit Vurmak 

hold held held Tutmak 

hurt hurt hurt Yaralanmak 

keep kept kept Saklamak 

know knew known Bilmek 

lay laid laid Yaymak 

lead led led Rehberlik etmek 

learn learned/learnt learned/learnt Öğretmek 

leave left left Ayrılmak 

lend lent lent Ödünç vermek 

let let let İzin vermek 

lie lay lain Yalan söylemek 

lose lost lost Kaybetmek 

make made made Yapmak 

mean meant meant Anlamına gelmek 

meet met met Buluşmak 

pay paid paid Ödemek 

put put put Koymak 

read read read Okumak 

ride rode ridden Binmek 

ring rang rung Çalmak 

rise rose risen Yükselmek 

run ran run Koşmak 

say said said Söylemek 

see saw seen Görmek 

sell sold sold Satmak 

send sent sent Göndermek 

show showed showed/shown Göstermek 

shut shut shut Kapamak 

sing sang sung Şarkı söylemek 

sit sat sat Oturmak 

sleep slept slept Uyumak 

speak spoke spoken Konuşmak 

spend spent spent Harcamak 

stand stood stood Ayakta durmak 

swim swam swum Yüzmek 

take took taken Almak 

teach taught taught Öğretmek 

tear tore torn Yırtmak 

tell told told Anlatmak 

think thought thought Düşünmek 

throw threw thrown Fırlatmak 

understand understood understood Anlamak 

wake woke woken Uyanmak 

wear wore worn Giymek 

win won won Kazanmak 

write wrote written Yazmak 
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WHAT WERE YOU DOING? 

YABANCI DİL I 

 

 

Öğr. Gör. Gökhan 

YÜKSEL 

ÜNİTE 

7 

H
ED

EF
LE

R •Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

•Geçmişte bir zaman diliminde 
yapmakta olduğunuz iş veya 
olayları ifade edebilecek,

•Yakın ve uzak nesneleri 
belirtebilmek için işaret zamirlerini 
kullanabileceksiniz.

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

• Dil Bilgisi

• Şimdiki Zamanın Hikâyesi (The 
Past Continuous Tense)

• İşaret Sıfatları / Zamirleri 
(Demonstrative Adjectives 
/Pronouns)

• Dinleme & Konuşma

• Okuma

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 

ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 

dağıtımı yapılamaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

WHAT WERE YOU DOING?

Dil Bilgisi: Şimdiki Zamanın Hikâyesi, İşaret Sıfatları 
/ Zamirleri

Dinleme & Konuşma: Bir Kaza Hakkında Konuşma

Okuma: Vincent Van Gogh
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GİRİŞ 

Hatırlanacağı gibi önceki ünitelerde Present Continuous başlıklı bir 

zamandan bahsedilmiş ve bu zamanın şimdi, şu anda veya bu aralar devam eden 

olayları anlatmada kullanıldığından söz edilmişti. Past Continuous tense ise 

Present Continuous Tense’e yapı olarak benzemekle beraber, ifade ettiği zaman 

açısından da farklılık göstermektedir. Present Continuous şimdiyi anlatırken, 

geçmişte bir zaman diliminde devam etmekte olan olayları ifade etmek için Past 

Continuous tense kullanılır. Yardımcı fiiller olarak özneye uygun bir şekilde seçilip 

kullanılan was ve were yardımcı fiilleri olmak üzere iki tanedir. Esas fiillerin sonuna 

her zaman ‘-ing’ takısı eklenir.   Past Continuous tense çoğunlukla Simple Past 

tense ile karıştırılır. Fakat Past Continuous tense daha uzun bir sürede gerçekleşen 

ve devam etmekte olan olayları, Simple Past Tense ise nispeten daha kısa sürede 

olup bitmiş olayları ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle Simple Past Tense 

geçmişteki sonucu belirtirken, Past Continuous geçmişteki süreci bildirmede 

kullanılır. 

Bu ünitede ayrıca açıklanmaya çalışılacak bir diğer konu ise işaret zamirler 

ve işaret sıfatları olacaktır. Bilindiği üzere, zamir ismin yerini tutan ve ismin yerine 

cümlede kullanılabilen kelime grubuna verilen genel addır. Sıfat ise ismi 

nitelemeye yarayan kelimler için kullanılan genel bir isimdir. İngilizcede işaret 

etmede ve de hem sıfat hem de zamir olarak kullanılan dört kelime vardır. Bu 

kelimeler this, that, these ve those kelimeleridir. 

Dil bilgisi 

Şimdiki Zamanın Hikâyesi (The Past Continuous Tense) 

Türkçede Şimdiki Zaman’ın Hikayesi olarak bilinen “Past Continuous 

Tense”’i, geçmişte belirli bir zamanda devam etmiş, sona ermiş ve günümüze etkisi 

ulaşmayan iş, oluş ve eylemlerden bahsetmek için kullanırız. Simple Past Tense’ten 

farklı olarak, bu dilbilgisi yapısında, cümlede öznenin hemen ardından yardımcı fiil 

olarak was-were yapıları ile birlikte sonuna -ing eki eklenmiş bir fiil kullanırız. 

Ancak bu dilbilgisi yapısında en çok dikkat etmemiz gereken nokta, non-

progressive verbs olarak tanımladığımız, sonuna –ing ekini almayan (believe, like, 

hate, trust gibi) fiilleri bu dilbilgisi yapısında kullanamıyor olmamızdır.  

(+) I/he/she/it was working in the garden at 09.00 yesterday. 

(Ben dün saat 09:00’da bahçede çalışıyordum.) 

 

You/we/they were working in the garden at this hour yesterday.  

(Sen(Siz)/Biz/Onlar dün bu saatlerde bahçede 

çalışıyordun(uz)/çalışıyorduk/çalışıyorlardı.) Ö
rn

ek
 

rn
ek

 

 

Past Continuos 
cümleler Türkçeye 

genelde “geliyordu, 
yapıyordu vb.” şeklinde 

çevrilir.   
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(-) I/he/she/it was not working in the garden at 09.00 yesterday. 

 
 

(?) To Be fiili ile soru cümlesi (?) üretmek için fiili, öznenin önüne getiririz. 

 
 

(?): 

(Wh-)Why was I/he/she/it working in the garden at 09.00 yesterday? 

 
 

Olumsuz cümlelerdeki kısaltmalar şu şekildedir: wasn’t-weren’t 

Biz, Simple Past Tense’i (kısa veya uzun zaman dilimi içinde) tamamlanmış, 

bitmiş eylemler hakkında konuşmak için kullanırız. Past Continuous Tense’i ise 

geçmiş bir zaman diliminde henüz tamamlanmamış, bitmemiş ve bu geçmiş zaman 

diliminde hala devam etmekte olan eylemler hakkında konuşmak için kullanırız. 

 

 

 

• You/we/they were not working in the garden at this hour yesterday. 

• (Sen(Siz)/biz/onlar dün bu saatlerde bahçede 

çalışmıyorsun/çalışıyorsunuz/çalışıyorlar.)You/we/they were working in 

the garden at this hour yesterday.  

(Sen(Siz)/Biz/Onlar dün bu saatte bahçede 

çalışıyordunuz/çalışıyorduk/çalışıyorlardı.) 

Ö
rn

ek
 

rn
ek

 

• Was I/he/she/it working in the garden at 09.00 yesterday? 

(Ben/o dün saat 09:00’da bahçede çalışıyor muydum/muydu?) 

• Were you/we/they working in the garden at this hour yesterday? 

(Sen/siz/biz/onlar dün bu saatte bahçede çalışıyor 

muydun/muydunuz/muyduk/mıydı?) 

Ö
rn

ek
 

 

• Why were you/we/they working in the garden at this hour yesterday? 

 

Ö
rn

ek
 

 

 

Past Continuous 
geçmişteki süreci 

bildirir.  

 

Past Continuos  yapıda 
yardımcı fiil olarak ‘was’ 

veya ‘were’ kullanılır.   
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Biz genellikle Past Continuous Tense ve Simple Past Tense’i birlikte ve while 

bağlacı ile kullanırız. Böyle bir kullanımda, Past Continuous Tense nispeten daha 

uzun süren eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılırken, Simple Past Tense 

ise tamamlanmış, bitmiş ve daha kısa süren eylemi ifade etmek için kullanılır. 

İşaret Sıfatları / Zamirleri (Demonstrative Adjectives 

/Pronouns) 

This işaret sıfatını yakınımızda bulunan tekil bir varlığa, these işaret sıfatını 

ise yakınımızda bulunan çoğul varlıklara (insan, hayvan, cansız varlık, v.b.) işaret 

etmek için kullanırken; that işaret sıfatını uzağımızda bulunan tekil bir varlığı, 

those işaret sıfatını ise uzağımızda bulunan çoğul varlıkları işaret etmek için 

kullanırız. 

 Yakın Uzak 

Tekil this that 

Çoğul these those 

 

Zaman açısından düşünüldüğünde this ve these işaret sıfatları şu an 

meydana gelen veya başlayan herhangi bir olayı anlatmak için kullanılırken that ve 

those işaret sıfatları ise geçmişte meydana gelmiş veya başlamış herhangi bir olayı 

anlatmak için kullanılır. 

 

 

• Mustafa got up at 7:00 and had a breakfast.Then he went to the school. 

(Mustafa 7’de kalktı ve kahvaltı yaptı. Sonra O okula gitti.) 

• When Mustafa came from work, I was preparing dinner. 

(Mustafa işten geldiği zaman, ben akşam yemeğini hazırlıyordum.) Ö
rn

e
k 

 

• This girl is my sister-in-law and that boy is my brother-in-law. 

• (Bu kız benim baldızım ve şu çocuk benim kayınbiraderim.) 

Ö
rn

ek
 

  

“This, that, these, 
those” hem ismin 

yerine hem de ismin 
önünde işaret sıfatı 
olarak kullanılabilir.  
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This, that, these ve those işaret sıfatlarını isim olmaksızın, yani işaret sıfatı 

olarak değil, ancak işaret zamiri olarak kullanabiliriz. 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 

Alıştırma 7.1 - Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, cümle sonlarında 

parantez içerisinde verilen fiilleri “Past Continuous Tense”e göre çekimleyerek 

doldurunuz. Cümlelerin olumlu, olumsuz veya soru şeklinde olmaları gerektiğine 

dikkat ediniz. 

1. I_______________reports all day yesterday. (write) 

2. You_______________very slow about completing your homework. (be) 

3. You_______________on the SKYPE for hours and hours. (talk) 

4. They_______________much business before lunch. (do NEGATIVE) 

5. She _______________to me all day yesterday. (speak NEGATIVE) 

6. It_______________for a long time. (rain NEGATIVE) 

7. What _______________you _______________when I saw you yesterday? 

(do) 

8. _______________you _______________TV when I called you? (watch) 

9. What _______________you _______________at the GALA? (wear) 

10. He _______________horrible to everyone! (be) 

11. I _______________computer games all night. (play) 

12. We _______________all afternoon in the library. (revise) 

 

• This music is telling a strange love story. 

• Watch these interesting movies. 

• That movie was about the World War II. 

• How were those questions in the exam? Ö
rn

e
k 

 

• Do you like this? 

• What is that? 

• How did you find these? 

• Those are really wonderful. 

 

Ö
rn

e
k 

 

 

Past Continuous yapıda 

fiil her 

durumda(olumlu, 

olumsuz, soru) -ing 

takısı alır.  
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Alıştırma 7.2 -  Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, parantez içerisinde 

verilen fiilleri “Past Continuous Tense”e veya “Simple Past Tense”e göre 

çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde 

olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. I_______________(watch) a movie on TV when a bird 

_______________into the window. (fly) 

2. The CEO of the company _______________(relax) on holiday while the 

company _______________in crisis. (be) 

3. I _______________(have) a shower when my father _______________on 

the door. (knock) 

4. We _______________(have) breakfast when we _______________the 

news on the radio. (hear) 

5. The students’ protests _______________(start) when the President 

_______________the country. (visit) 

6. Erkan _______________(hold) his head when the accident 

_______________(happen) 

7. The earthquake _______________(begin) when we 

_______________PS3. (play) 

Alıştırma 7.3 -  Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, parantez içerisinde 

verilen fiilleri “Past Continuous Tense”e veya “Simple Past Tense”e göre 

çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde 

olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. A: What (you, do) _______________when the accident happened?  

B: I (try)_______________to change the lamp. 

2. After I (find) _______________the wallet, I (go) _______________to the 

police and (turn) _______________it in. 

3. The doctor (say) _______________that Başak (be) _______________too 

ill to go to school and that he (need) _______________to stay at home for 

a few of days. 

4. Kamil (arrive) _______________at Ayşe's house before 9:00 p.m., but she 

(be, not)_______________there. She (give) _______________lectures at 

the university. 

5. Muzaffer is in the living room. He is watching television. At this time 

yesterday, he (watch) _______________television. 

6. A: I (call)_______________you last night at 09:00 p.m., but you 

________(be, not) there. Where were you? 

B: I (work) _______________out at the gym. 

7. When I (walk) _______________into the faculty, the lecturer (talk) 

_______________on the phone, several research assistants (work, busily) 

_______________at their desks, and two lecturers 

(discuss)_______________methods to improve ELT methods. 

8. I (watch) _______________an action movie on TV when the electricity 

went out. 

 

Past Continuos süreç, 

Simple Past sonuç 

bildirir.   
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9. Ayla (be) _______________in the room when Tuncer told me what 

happened, but she didn't hear anything because she (listen, not) 

_______________ . 

10. It's strange that you (call)_______________because I (think, just) 

_______________about you. 

11. The Titanic (cross) _______________the Atlantic when it (strike) 

_______________an iceberg. 

12. The firemen (rescue) the old woman who (be)_______________in danger 

on the top floor of the burning building. 

13. She was a bad girl! She (leave, always)_______________her dirty clothes 

on the corridor. I think she (expect, actually) _______________me to do 

them for her. 

14. Mr. Beşe (live) _______________in Erzurum for more than twenty years. 

Alıştırma 7.4 - Aşağıdaki boşlukları, demonstrative adjectives/pronouns 

olarak nitelediğimiz işaret sıfatlarıyla veya zamirleriyle (this - that, these - those) 

doldurunuz. 

1. He can't finish __________cookies. Would you like some? 

2. Hello, __________ is Birol speaking.’ ‘Hello. How are you, Birol?’ 

3. Hey, Melih, is __________your wallet? I've just found it on the floor. 

4. Look at __________woman over there. She's the spokesperson of Ferrari 

F1 Team. 

5. ‘Mehmet! __________is my pen friend Caner'.  

‘Hello, pleased to meet you'. 

6. Look at __________painting over there. What wonderful colors! 

7. Don't take __________cup, it's broken. Take this one. 

8. Listen!______wild dog next door is barking again. 

9. _______mountains in the distance are the Alps. 

10. Mmm. I love __________chocolate chip cookies. They're home-made, 

aren't they? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This/that(tekil) 
These/those(çoğul)   
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DİNLEME&KONUŞMA 

 

 

 

 

Bir Kaza Hakkında Konuşma (Talking About An 

Accident) 

A Woman: What happened to your arm? 

A Man: I had an accident yesterday. 

A Woman: I am sorry to hear that. What were you doing? How did 

it happen? 

A Man: I was riding bicycle at this time yesterday. 

A Woman: Did you fall over? 

A Man: A car hit me, and I fell over. 

A Woman: Was the car following you behind? 

A Man: No. It was coming from opposite side. 

A Woman: And then? 

A Man: I wasn’t looking at the car. 

A Woman: Was the car travelling fast when it hit you? 

A Man: I think it was travelling over the limit. 

A Woman: Was the car going on the wrong side of the road? 

A Man:  It was going on its side first, but it suddenly turned into my 

way. 

A Woman: Who was driving the car? 

A Man: I didn’t see the driver’s face but, there were some people in the 

back seats. 

A Woman: Did they stop and help you? 

A Man: No, they didn’t. They just drove away. 

A Woman: What did you do then? 

A Man: I called the police and the ambulance while they were driving 

away. 

D
iy

al
o

g 
I 

152



What Were You Doing? 
  

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  10 

Çeviri (Diyalog) 

Bir kaza hakkında konuşma 

Kadın:  Koluna ne oldu? 

Erkek:  Dün bir kaza geçirdim. 

Kadın:  Bunu duyduğuma üzüldüm. Ne yapıyordun? Nasıl oldu? 

Erkek:  Dün bu vakitte bisiklet sürüyordum. 

Kadın:  Düştün mü? 

Erkek:  Bir araba bana çarptı ve düştüm. 

Kadın:  Araba seni arkadan mı takip ediyordu? 

Erkek:  Hayır, karşı taraftan geliyordu. 

Kadın:  Sonra? 

Erkek:  Ben arabaya bakmıyordum. 

Kadın:  Araba sana çarptığında süratli miydi? 

Erkek:  Sanırım hız limitinin üzerinde gidiyordu. 

Kadın:  Araba yolun yanlış tarafında mı gidiyordu? 

Erkek:  İlk önce kendi tarafından gidiyordu ama aniden benim yoluma döndü. 

Kadın:  Arabayı kim sürüyordu? 

Erkek:  Sürücünün yüzünü görmedim ama arka koltukta birkaç kişi vardı. 

Kadın:  Durup sana yardım ettiler mi? 

Erkek:  Hayır durmadılar. Hemen uzaklaştılar. 

Kadın:  Peki sen ne yaptın? 

Erkek:  Onlar uzaklaşırken polis ve ambulansı aradım. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 7. 5.-Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. What were you doing yesterday? A- No, it wasn’t. 

(__) 2. Was the car following behind you? B- I didn’t see him/her. 

(__) 3. Was the car going on the wrong side? C- No, I wasn’t looking. 

(__) 4. Who was driving the car? D- I was riding bicycle. 

(__) 5- Were you looking at the car? E-No,  it was going on its side first. 
 

 

I/he/she/it/tekil 

isimler+was+fiil+ing 

  We/you/they/çoğul 

isimler+were+fiil+ing 
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OKUMA 

Vincent Van Gogh 

Vincent Van Gogh is a very famous artist today, 

but he was not very famous before he died and he had 

many difficulties during his life. 

Vincent was born in 1853 in Holland. In the early 

years of his life he tried many jobs but he failed at these 

jobs. Vincent was usually unhappy and furious because 

he had some mental problems. So he didn’t succeed in 

any jobs. 

Vincent was only good at drawing and painting. He was very fond of 

drawing and he always drew on papers, boxes, books, etc. When he started to 

study art in 1881 in Brussels, he was drawing pessimistic pictures. Later, he went 

to France and began painting with bright colours. 

Van Gogh’s only real friend was his brother; Theo. Theo always encouraged 

Vincent and helped him. But the other people around him were not very helpful 

to him. 

In the last years of his life, French artist Paul Gaugin was living with Vincent. 

One day while they were arguing, Van Gogh became very angry and began to 

chase Gaugin with a razor. After this event, Van Gogh felt very bad and he went 

home and cut a piece of his ear. 

Van Gogh knew his mental problems and he went to a mental hospital for a 

treatment. “Starry Night” is a very famous work of Van Gogh. He painted it while 

he was looking out from his room window at the hospital. 

In short, because of his problems, Van Gogh did not live a happy life. 

Eventually he shot himself and died and he was 37 years old when he died. 

Çeviri (Okuma metni) 

Vincent Van Gogh 

Vincent Van Gogh günümüzde çok meşhur bir ressamdır, ama ölmeden 

önce çok ünlü değildi ve hayatı boyunca birçok zorluklar yaşadı. 

Vincent 1853’de Hollanda’da doğdu. Hayatının ilk yıllarında birçok iş denedi 

fakat bu işlerde başarısız oldu. Vincent genelde mutsuz ve öfkeliydi çünkü bazı 

ruhsal sorunları vardı. Bu yüzden hiçbir işte başarılı olamadı. 

Vincent sadece resim çizmede ve boyamada iyiydi.  Resim çizmeye çok 

düşkündü ve sürekli kâğıtların, kutuların, kitapların vs. üzerine resim çizerdi. 

1881’de Brüksel’de resim okumaya başladığında, karamsar resimler çiziyordu. 

Daha sonra Fransa’ya gitti ve parlak renklerle resim yapmaya başladı. 

 

Simple Past ile fiilin 
ikinci hali, Past 

Continuous ile fiil+ing 
kullanılır. 

 

Eventually/Finally=Sonu
nda/Nihayet   
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Van Gogh’un tek gerçek arkadaşı kardeşi Theo idi. Theo sürekli Vincent’i 

teşvik eder ve ona yardım ederdi. Ancak etrafındaki diğer insanlar ona karşı çok 

yardımsever değillerdi. 

Hayatının son yıllarında, Fransız ressam Paul Gaugin Vincent ile birlikte 

yaşıyordu. Bir gün tartışırlarken, Van Gogh çok kızdı ve Gaugin’i bir jiletle 

kovalamaya başladı. Bu olaydan sonra, Van Gogh çok kötü hissetti ve eve gidip 

kulağının bir parçasını kesti. 

Van Gogh ruhsal problemlerini biliyordu ve tedavi için bir akıl hastanesine 

gitti. “Yıldızlı Gece” Van Gogh’un çok ünlü bir eseridir. Onu hastanenin 

penceresinden bakarken yaptı. 

Kısacası, problemlerinden dolayı Van Gogh mutlu bir hayat sürmedi. Son 

olarak kendini silahla vurarak öldürdü ve öldüğünde 37 yaşındaydı. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 7.6 -Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. Doğru mu & Yanlış mı? 

(D/Y) 

1. Vincent was very famous when he was young. ____ 

2. Vincent had some mental problems but he was successful in every job. 

____ 

3. Vincent’s life was very difficult for him. ____ 

4. His pictures were pessimistic while he was painting in Brussels. ___ 

5. Everybody helped Vincent during his life. ___ 

Alıştırma 7.7 -Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. 

1. Why was life difficult for Van Gogh? 

2. Was he drawing only on papers? 

3. Who is Theo? 

4. What happened while Van Gogh and Gaugin were arguing? 

Kelime bilgisi 

Alıştırma 7.8- Aşağıdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştiriniz. 

1. Artist a) Angry 

2. Fail b) Loving 

3. Furious c) Finally 

4. Fond(of) d) Try to catch, follow 

5. Pessimistic e) Therapy 

6. Encourage f) He/she draws or paints 
7. Argue g) Be unsuccessful 

8. Chase h) Motivate, give courage, support 

9. Treatment i) We hear with it 

10. Eventually j) See negative sides of everything 

11. Ear k) Disagree 

 

Alıştırma 7.9 -Aşağıdaki boşlukları tablodaki uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

“un-“ öneki kelimeye zıt 
anlam katabilir: 

successful=başarılı 
unsuccessful=başarısız   

155



What Were You Doing? 
  

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  13 

1. Pablo Picasso is a very famous ……………………. . 

2. I didn’t study so I ……………………. . 

3. I have got a great family. They always ……………………. me.  

4. He has got some health problems. He needs medical …………………. . 

Anahtar kelimeler 

Work Çalışmak Get up Kalkmak” 

Breakfast Kahvaltı Prepare Hazırlamak 

Dinner Akşam yemeği Call Aramak 

Bake a cake Pasta yapmak Husband Koca,eş 

Wake up Uyanmak Sun Güneş 

Rise Doğmak During Sırasında 

Bus Otobüs Arrive Varmak 

Feel Hissetmek Really Gerçekten 

In law Kayın Movie Film 
War Savaş Question Soru 

Report Rapor All Tüm 

Day Gün Slow Yavaş 

About Hakkında Complete Tamamlamak 

Business İş Long Uzun 

Horrible Korkunç Everyone Herkes 

Library Kütüphane Revise Gözden 
geçirmek 

Watch İzlemek Bird Kuş 

Window Pencere Company Şirket 

Relax Rahatlamak Crisis Kriz 

Shower Duş, duş almak Radio Radyo 

Protest Protesto Country Ülke 

Knock Kapı çalmak Start Başlamak 

Accident Kaza Happen Meydana gelmek 

Eartquake Deprem Begin Başlamak 

Change Değiştirme Wallet Cüzdan 

Ill Hasta Stay Kalmak 

Before Önce Lecture Ders 

Gym Spor salonu Busily Yoğun 

Several Çeşitli Research Araştırma 

Improve Geliştirmek Action Aksiyon 

Iceberg Buzdağı Firemen İtfaiyeci 

Rescue Kurtarmak Danger Tehlike 
Dirty Kirli Expect Umut etmek 

Anahtar kelimeler (Diyalog) 

I am sorry to 
hear that 

Bunu duyduğuma 
üzüldüm 

To ride Binmek(at, bisiklet) 

Bicycle Bisiklet To fall/fell over Yere düşmek 

To happen Olmak, başa gelmek At this time 
yesterday 

Dün bu zamanlar 

To follow Takip etmek Opposite Karşı 

Side Taraf Suddenly Aniden 

To travel Seyehat etmek Over Üzerinde 

 

Start=begin=başlamak   
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Limit Üst sınır Face Yüz 
Fast Hızlı Back Arka 

Seat Koltuk To drive away Uzaklaşmak 

Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Artist Ressam Difficulty Zorluk 

During Boyunca Try Denemek 

Fail Başarısız olmak Furious Kızgın, öfkeli 

Fond (of) (bir şeye ve ya birine) 
düşkün olmak 

Pessimistic Kötümser 

Bright Parlak Encorage Cesaretlendirmek 

Argue Tartışmak Chase Kovalamak 

Razor Jilet Event Olay 
Piece Parça Ear Kulak 

Treatment Tedavi Eventually En sonunda 

Cevaplar  

Alıştırma 7.1 - Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları cümle sonlarında 

parantez içerisinde verilen fiillerin “Past Continuous Tense”e göre çekimleyerek 

doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde olmaları gerektiğine 

dikkat ediniz. 

1. I was writing reports all day yesterday. 

2. You were being very slow about completing your homework. 

3. You were talking on the SKYPE for hours and hours. 

4. They weren’t doing much business before lunch. 

5. She wasn’t speaking to me all day. 

6. It wasn’t raining for a long time.  

7. What were you doing when I saw you yesterday? 

8. Were you watching TV when I called you? 

9. What were you wearing at the GALA? 

10. He was being horrible to everyone. 

11. I was playing computer games all night. 

12. We were revising all afternoon in the library. 

Alıştırma 7.2 - Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içerisinde 

verilen fiillerin “Past Continuous Tense”e veya “Simple Past Tense”e göre 

çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde 

olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. I was watching a movie on TV when a bird flew into the window. 

2. The CEO of the company was relaxing on holiday while the company was 

in crisis. 

3. I was having a shower when my father knocked on the door. 

4. We were having breakfast when we heard the news on the radio. 

5. The student’s protests started when the President was visiting the 

country. 
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6. Erkan was holding his head when the accident happened. 

7. The earthquake began while we were playing PS3. 

Alıştırma 7.3 -Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içerisinde 

verilen fiillerin “Past Continuous Tense”e veya “Simple Past Tense”e göre 

çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde 

olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. A: What were you doing when the accident happened?    

B: I was trying to change the lamp. 

2. After I found the wallet, I went to the police and turned it in. 

3. The doctor said that Başak was too ill to go to school and that he needed 

to stay at home for a few of days. 

4. Kamil arrived at Ayşe's house before 9:00 PM, but she wasn't there. 

She was giving lectures at university. 

5. Muzaffer is in the living room. He is watching television. At this time 

yesterday, he was watching television. 

6. A: I called you last night at 9:00 pm, but you weren’t there. Where were 

you?    

B: I was working out at the gym. 

7. When I was walking into the faculty, the lecturer was talking on the 

phone, several research assistants were working busily at their desk, and 

two lecturers were discussing methods to improve ELT methods. 

8. I was watching an action movie on TV when electricity went out. 

9. Ayla was in the room when Tuncer told me what happened, but she didn't 

hear anything because she didn't listen/ was not listening. 

10. It's strange that you called because I was just thinking about you. 

11. The Titanic was crossing the Atlantic when it struck an iceberg. 

12. The fireman rescued the old woman who was in danger on the top floor 

of the burning building. 

13. She was a bad girl! She was always leaving her dirty clothes on the 

corridor. I think she was actually expecting me to do them for her. 

14. Mr. Beşe lived in Erzurum for more than twenty years. 

Alıştırma 7.4 - Aşağıdaki boşlukları, “demonstrative adjectives/pronouns” 

olarak nitelediğimiz işaret sıfatlarıyla veya zamirleriyle(this-that, these-those) 

doldurunuz. 

1. these 

2. this 

3. this 

4. that 

5. this 

6. that 

7. that 

8. that 

9. those 

10. these 
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Alıştırma 7.5-Aşağıdaki soruları diyaloğa göre uygun cevap ile eşleştiriniz. 

1-D 2-A 3-E 4-B 5-C 

Alıştırma 7.6 - Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. Doğru mu&Yanlış 

mı?(D/Y) 

1-Y 2-Y 3-D 4-D 5-Y 

Alıştırma 7.7 - Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

1. Because he had some mental problems. 

2. No, he wasn’t. 

3. Theo is his brother. 

4. Van Gogh began to chase Gaugin with a razor. After he chased Gaugin, he 

felt bad and cut a piece of his ear.  

Alıştırma 7.8 - Kelimeleri tanımlarıyla eşleştiriniz. 

1-f 2-g 3-a 4-b 5- j 6-h 7-k 8-d 9-e 10-c 11-i 

Alıştırma 7.9 - Aşağıdaki boşluklara yukarıdaki tablodan uygun olan kelimelerden 

yerleştiriniz. 

1. artist 

2. failed 

3. encourage 

4. treatment 

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• Past Continuous kullanarak 5 olumlu, 5 olumsuz, 5 soru 
cümlesi yazın.

• Kendiniz ve tanıdığınız birkaç kişinin dün bu saatte ne yapıyor 
olduklarını Past Continuous kullanarak anlatınız.
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Ö
ze

t
•Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) Kullanımı

•Önceki ünitelerde verilen Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) şu 
an veya bu aralar devam eden olayları anlatırken Past Continuous 
Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) geçmişte belli bir süre sürmüş, devam 
etmiş olayları anlatır.

•Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) Cümle Yapısı

•Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) cümle yapısında 
Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) cümle yapısında olduğu gib 
esas fiiller “-ing” takısı eklenerek kullanılır ancak Present Continuous 
Tense (Şimdiki Zaman) cümle yapısından tek farkı “am, is, are” yardımcı 
fiilleri kullanılırken Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) 
yapısında bunların yerine “was-were” yardımcı fiillerinin 
kullanılmasıdır.

•Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) Olumlu Cümle 
Yapısı

•Yukarıda belirtildiği gibi Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın 
Hikâyesi) cümlede, olumlu yapıda cümle başında cümlenin öznesi, 
devamında “was ve were” yardımcı fiilleri ve sonrasında da sonuna “-
ing” eki getirilmiş fiil gelmektedir.

•Örnek: I was watching TV yesterday at this time.

•They were sleeping at 11 o’clock last night.

•The man was washing his car.

•The children were playing football.

•Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) Olumsuz Cümle 
Yapısı

•Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) cümleyi de olumsuz 
yapmak için “not” kelimesi yardımcı fiillere eklenerek kullanılır. Bunun 
dışında esas fiilde herhangi bir değişiklik yapılmaz ve sonundaki “-ing” 
takısıyla kullanılır. “Was ve were” yadımcı fiillerinden sonra “not” 
kelimesi gelebileceği gibi kısaltma yapılarak “wasn’t” veya “weren’t” 
şeklinde de kullanılabilir.

•Örnek: They were not(weren’t) listening to the teacher.

•He was not (wasn’t) watching TV.

•The cat wasn’t drinking its milk.

•The dogs were not barking in the morning.

•Past Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) Soru Cümlesi

•Bu zamanda yardımcı fiil olarak “was ve were” kullanılmaktadır. Diğer 
zamanlarda olduğu gibi bu zamanda da soru cümlesi oluşturmak için 
yardımcı fiiller öznenin öncesine getirilerek soru cümlesi oluşturulur. 
Ancak esas fiilde gene herhangi bir değişiklik yapılmadan “-ing” takısı ile 
birlikte kullanılır.

•Örnek: Were they listening to the teacher?

•Was he watching TV?

•Was the cat drinking its milk?

•Were the dogs barking in the morning?

•İşaret Sıfatları ve Zamirleri

•İngilizce ’de dört farklı işaret sıfatı kullanılmaktadır.  Bunlar “this, that, 
these, those” işaret sıfatlarıdır.
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Ö
ze

t(
d

ev
am

ı)
•Aşağıdaki bu işaret sıfatlarının kullanım özellikleri verilmiştir:

•Yakın+Tekil

•This

•That

•Uzak+Çoğul

•These

•Those

•Yukarıda sözü geçen işaret sıfatları ayrıca işaret zamiri olarak da 
kullanılabilir. Yani ismin yerine de tek başına kullanılabilir. Kullanım 
özellikleri yani tekil ve çoğulluk ve yakınlık ve uzaklık açısından aynı 
kurallar bu durumda da geçerlidir ancak “these” işaret sıfatı zamir olarak 
kullanıldığında “bunlar” “those” işaret sıfatı zamin olarak kullanıldığında 
ise “şunlar” veya “onlar” anlamına gelmektedir.

•Örnek: These are my books. Those are her shoes.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

Aşağıdaki boşluklara uygun cevabı yerleştiriniz. 

1. While I was studying, she ….. listening to music. 

a) was 

b) were 

c) am 

d) is 

e) are 

 

2. They …… studying at university 3 years ago. 

a) are 

b) were 

c) was 

d) is 

e) am 

 

3. While I was …….. TV, the phone rang. 

a) watching 

b) watched 

c) are watching 

d) are watched 

e) watch 

 

4. The teacher was talking, but the students were not …….. . 

a) listen 

b) listening 

c) didn’t listen 

d) listens 

e) are listen 

 

5. What …. he doing when you arrived home? 

a) did 

b) do 

c) is 

d) was 

e) does 

 

6. What …… writing on that piece of paper yesterday? 

a) are you 

b) you are 

c) you were 

d) were you 

e) is you 
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7. When you called me, I ………. my homework. 

a) was do 

b) do 

c) am doing 

d) doing 

e) was doing 

 

8. …… sleeping at 8 o’clock yesterday? 

a) Are you 

b) You are 

c) You were 

d) You was 

e) Were you 

 

9. …. building is very old. They built it 3000 years ago. 

a) This 

b) These 

c) Those 

d) This is 

e) That is 

 

10. I don’t want …. . It is too large for me. 

a) these 

b) those 

c) this 

d) its 

e) it is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.d, 6.d, 7.e, 8.e, 9.a, 10.c 

163



  1 

 

 

  

  

WHERE'S HE GONE? 

YABANCI DİL I 

 

 

Öğr. Gör. Gökhan 

YÜKSEL 

ÜNİTE 

8 

H
ED

EF
LE

R •Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
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devam eden iş ve olayları ifade 
edebilecek,

•Tahmin edilen zamandan daha önce 
yapılan veya bitirilen işleri ifade 
edebilecek,

•Geçmişte belli bir zamanda başlayıp 
ve içinde bulunduğunuz ana kadar 
hiç yapmadığınız veya henüz 
yapmadığınız iş ve olayları ifade 
edebileceksiniz.
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GİRİŞ 

Türkçe ve İngilizcedeki zaman biçimleri birbiriyle birebir örtüşmemektedir. 

Belli zamanlar dışında her iki dildeki zamanların mantığı ve kullanım şekli 

birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin Türkçedeki “-di’li geçmiş zaman” veya 

“-miş’li geçmiş zaman” biçimlerini İngilizcede birebir karşılayacak bir zaman 

yoktur. Benzer şekilde İngilizcede de Türkçede tam karşılığı olmayan zaman 

biçimleri bulunmaktadır. Present Perfect Zaman bu zamanlardan biridir. Türkçede 

tam karşılığı olmayan bir zamandır ve (a) geçmişte olan fakat içinde 

bulunduğumuz zamanla kuvvetli bağı olan, (b) konuşma anından çok kısa bir 

zaman önce tamamlanmış, (c) geçmişte başlayıp etkisi devam eden ve (d) 

geçmişte olan fakat zamanını belirtmek istemediğimiz durumlarda kullanılır. 

Yardımcı fiilleri ‘have’ ve ‘has’ olmak üzere iki tanedir ve kullanıldığı özneye 

göre seçilmektedir. Esas fiillerin her zaman üçüncü hâlleri kullanılır. Düzenli 

fiillerin sonuna Past Zaman”de olduğu gibi “-d, -ed, -ied “  eklerinden uygun olanı 

eklenir. Düzensiz fiillerde ise üçüncü hâlleri birinci ve ikinci hâllerinden genelde 

çok farklıdır veya tamamen aynıdır. Bu yüzden her birini ayrı ayrı öğrenmek 

gerekmektedir. 

İngilizcede fiiller durum ve eylem bildiren fiiller olmak üzere iki ayrı gruba 

ayrılabilmektedir. Bu fiiller İngilizcede “stative”(durum bildiren) ve “dynamic” 

(hareket, eylem bildiren) olarak adlandırılmaktadır. Stative fiiller genelde sonuna 

“-ing” takısı almazlar, ancak bazı istisnai durumlar da bulunmaktadır. 

Bu ünitede söz edilecek bir diğer konu ise sıra sayılarıdır. İstisnalar olmak 

üzere İngilizcede sıra sayıları genellikle sayma sayılarının sonuna “-h, -th, -ieth” 

eklerinin eklenmesiyle elde edilmektedir. 

DİL BİLGİSİ 

Present Perfect Zaman 

“Present Perfect Zaman”ın zaman adı olarak Türkçe karşılığı 

bulunmamaktadır. “Present Perfect Zaman”, geçmişte (çok kısa bir zaman önce 

veya oldukça uzun bir zaman önce) başlayıp devam etmekte olan veya yakın bir 

zaman önce sona ermiş ancak etkileri şu anda da hissedilen iş, olay ve 

eylemlerden bahsetmek için kullanılır.    

Düzenli Fiiler (Regular Verbs) 

Düzenli fiillerin geçmiş zamanlı dil bilgisi yapılarında nasıl çekimlendiğini 

“Past Simple Zaman” konusunda daha önce de görmüştük. Aynı durum bu dil 

bilgisi yapısı için de geçerlidir. Ancak bir farkla, bu yapıda fiilden önce “have” ve 

“has” yardımcı fiilleri kullanılır. 

 

Present Perfect hem 
geçmişle hem de 

şimdiyle bağlantılıdır.  
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Kısaltmalar: I’ve, you’ve, he/she/it’s, we’ve, they’ve; haven’t, hasn’t 

Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) 

Bu dil bilgisi yapısında kullanacağımız fiil düzensiz bir fiil ise, fiilin 3. halini 

bilmemiz gerekir (örnek; do, did, done).  

  
“Present Perfect Zaman”lı cümleler oluşturabilmek için “have/has” yardımcı 

fiilleri ile birlikte fiillerin “3. hali” veya “past participle” dediğimiz geçmiş zamanlı 

hallerini kullanırız. Düzenli fiillerin Present Perfect Zaman”a göre çekimlenmesi 

aynen “Simple Past Zaman”da olduğu gibidir. Diğer bir deyişle fillerin sonuna “-ed” 

eki eklenir. 

 
Düzensiz fiillerin “Present Perfect Zaman”a göre çekimlenmesi ise “Simple 

Past Zaman”da olduğundan biraz farklıdır. “Present Perfect Zaman”da fiillerin 

Ö
rn

ek •(+) I/you/we have worked here since 1998. He/she/it has worked for 6 
years.  

•(?) Have I/you/we worked here since 1998? Has he/she/it worked there 
for 6 years?    

•(-) I/you/we have not worked here since 1998. He/she/it has not worked 
for 6 years. 

Ö
rn

ek •(+) I/you/we/they have spoken English so far.     

•He/she/it has learnt German up to now.       

•(?)Have I/you/we/they spoken English so far?   

•Has he/she/it learnt German up to now?

•(-) I/you/we/they have not spoken English.        

•He/she/it has not learnt German.

Ö
rn

ek •Snow => Snowed (kar yağdı) 

•Arrived => Arrived (vardı, geldi) 

•Study  => Studied (ders çalıştı)

•Plan => Planned (plan yaptı) 

•Learn => Learned (öğrendi)

•Catch => Caught (yakaladı)

•Buy => Bought ( satın aldı)

 

Düzensiz fiiller 
İngilizcede özellikle 

konuşma dilinde daha 
yaygın kullanılmaktadır.  
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düzensiz şekillerini kullanabilmeniz için, ünitenin sonunda verilmiş olan “Ek 1” 

düzensiz fiiller tablosundaki fillerin ikinci ve üçüncü hallerini veya “Past Participle” 

dediğimiz fiillerin üçüncü hallerini (do => did => done) ezberlemek 

durumundasınız. 

 

“Present Perfect Zaman” ile soru (?) cümleleri “have/has + özne + fiilin 3. 

hâli” sıralaması ile oluşturulur. 

 
  Özne ne kadar uzun olursa olsun cümle içindeki özne, yardımcı fiil, özne, 

soru kelimesinin sırası değişmez. 

What have you                                                     done? 

Where has your elder sister                                gone? 

Why has your brother’s old English teacher    left the school? 

“Present Perfect Zaman” cümlelerinde hiç bir şekilde “Simple Past Zaman” 

(geçmiş zaman) gibi olayın tam oluş ve bitiş zamanını bildiren zaman zarfları (örn.: 

dün, geçen hafta, geçen yıl vb.) kullanılamaz. “Present Perfect Zaman”te sadece 

olaya vurgu yapılır ve olayın veya işin gerçekleşmesi önemlidir. Aşağıdaki örnekleri 

inceleyelim. 

Ö
rn

ek
•do => did => done (yapmak)

•go => went => gone (gitmek)

•speak => spoke => spoken (konuşmak)

•write => wrote=> written (yazmak)

Ö
rn

ek •I have done my homework. => Have you done your homework? 
(Ödevini yaptın mı?)

•The plane has arrived. => Has the plane arrived? (Uçak geldi mi?)

•The students have gone for a picnic. => Have the studends gone 
for a picnic? (Öğrenciler pikniğe gittiler mi?)  

•We have seen that film. => Have you seen that film? (Bu filmi 
izlediniz mi?

 

Present Perfect geçmiş 
zaman zarflarıyla 

(yesterday, last year) ile 
kullanılmaz.   
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“Present Perfect Zaman”da “just”, “already” “yet”, bir işin, eylemin ve/veya 

oluşun ne zaman yapıldığını belirtmek için kullanılan yapılardır. “Just” olumlu (+) 

cümlelerde kullanılmakla birlikte, “henüz” anlamına gelmekte ve iş, oluş ve/veya 

eylemin kısa bir süre önce yapıldığını belirtmek için kullanılır. 

 

  “Already”, olumlu (+) cümlelerde kullanılmakla birlikte, önceden; zaten” 

anlamına gelir ve iş, oluş ve/veya eylemin önceden yapıldığını belirtmek için 

kullanılır.  

 
 

 

Ö
rn

ek

•I have planted various flowers in the garden of my house. (Evimin 
bahçesine çeşitli çiçekler diktim.)

•The dean of our faculty has given a lecture this morning.    
(Fakültemizin dekanı bu sabah konuşma yaptı.)

•(The dean of our faculty has given a lecture yesterday. ŞEKLİNDE 
DEĞİL!)

•I have planted flowers in the garden this semester.                              
(Bu dönem bahçeye çiçek diktim.)

•(I have planted flowers in the garden last afternoon at 3.00. 
ŞEKLİNDE DEĞİL!)

Ö
rn

ek

•The students have just gone out of the classroom.          
(Öğrenciler henüz sınıftan dışarı çıktılar.)

•The bus has just arrived at the coach station.                              
(Otobüs terminale henüz vardı.)

•The dog has just eaten the food.                                                      
(Köpek yiyeceğini henüz yedi.)

•I have just lost my keys.                                                     
(Anahtarlarımı az önce kaybettim.)

Ö
rn

ek

•The students have already left the campus.                         
(Öğrenciler çoktan kampüsten ayrıldı.)

•The boss has already  bought a new factory.                              
(Patron önceden yeni bir fabrika aldı.)

•The dog has already escaped.                                                         
(Köpek çoktan kaçtı.)

 

Just, already, yet 
genelde Present Perfect 

ile kullanılır.  
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 “Yet” ise olumsuz (-) ve soru (?) cümlelerinde kullanılmakla birlikte, “halen” 

anlamına gelir ve iş, oluş ve/veya eylemin henüz yapılmadığını belirtmek ve yapılıp 

yapılmadığını sormak için kullanılır. 

 

Soru Zamirleri ve Zaman Zarfları (Question Words and Time 

Adverbials)  

 

“For” zaman zarfı, herhangi bir eylemin, olayın veya oluşun ne kadar 

zamandır gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu yapı, kelime anlamı 

itibariyle “-dır” anlamına gelir ve eylemin süresini bildirir. 

Ö
rn

ek
•The students haven’t gone out for a picnic yet.                        

(Öğrenciler henüz pikniğe gitmediler.)

•I haven’t called her yet.                                                                              
(Onu henüz aramadım.)

•The patient hasn’t recovered yet.                                                        
(Hasta henüz iyileşmedi.)

•Have you solved the problem yet?                                                  
(Henüz problemi çözmedin mi?)

•Have you gone abroad yet?                                                                 
(Henüz/şu ana kadar yurtdışına çıkmadın mı?

•Has your brother finished his homework yet? (Erkek kardeşin 
ödevini henüz bitirmedi mi?)

Ö
rn

ek •How much? (Ne kadar?)

•How often? (Ne kadar sıklıkla?)

•For (-dır/-dir).

•Since (-den beri, -den bu yana)

•Up to now (Şimdiye kadar)

•Untill now (Şimdiye kadar)

•Till now (Şimdiye kadar)

•So far (Şimdiye kadar)

 

For süreç, since 
başlangıç noktası 

belirtmek için kullanılır.  
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“Since” zaman zarfı ise, herhangi bir eylemin, olayın veya oluşun ne 

zamandan beri gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. 

 

 “Up to now - until now - till now - so far” yapısı, yukarıda belirtilmiş diğer 

zaman zarflarından farklı olarak herhangi bir eylemin, olayın veya oluşun içinde 

bulunduğumuz ana kadar gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. 

 

“Present Perfect Zaman” aynı zamanda, herhangi bir şeyin (iş, oluş, olgu, 

vb.) içinde bulunduğumuz ana dek kaç kez, kaç defa veya ne kadar sıklıkla 

gerçekleştirildiğini ifade etmek için kullanılır. Bu tür durumlarda sıklıkla 

kullanacağımız yapı, “kez, defa, kere” anlamlarına gelen “times” yapısıdır ve 

karşımıza “once, twice, three times, four times, many times” gibi şekillerde 

çıkabilir. 

Ö
rn

ek

•The man has ruled the company for 15 years.                                  
(O adam şirketi 15 yıl boyunca yönetmektedir.)

•I have driven my car for eight hours.                                          
(Arabamı sekiz saat boyunca sürmekteyim.)

•I have been in Erzurum for 23 years. (23 yıldır Erzurm'da 
bulunmaktayım. )

Ö
rn

ek

•I have played football since 2015.                                           
(2015'ten beri futbol oynamaktayım.)

•You have learned German since 2016, haven't you?             
(2016'dan beri Almanca öğrenmektesin, öyle mi?)

•We have lived in Erzurum since 1999.                                         
(1999’dan beri Erzurum'da yaşamaktayız.)

Ö
rn

ek •I have planted over a hundred peach trees up to now.                   
(Şu ana kadar yüz tanenin üzerinde şeftali ağacı diktim.)

•You haven’t bought me any present for my birthday up to now.   
(Sen bana şu ana kadar doğum günüm için hiçbir hediye almadın.)

•I have had three cups of tea so far. (Şu ana kadar üç fincan çay 
içtim.)

 

up to now - until now - 
till now - so far=şu ana 

kadar 
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“Present Perfect Zaman” ile ilgili oldukça önemli diğer bir nokta ise, bu 

zaman diliminde “Simple Past Zaman”ten farklı olarak, günün içinde 

bulunduğumuz vaktinde (sabah, öğle, öğleden sonra, akşam, gece, gece yarısı) 

yapmış veya gerçekleştirmiş olduğumuz iş ve oluşları ifade edebilme şansına sahip 

oluşumuzdur. Fakat “Simple Past Zaman”da durum farklıdır. Yani, “Simple Past 

Zaman”da günün herhangi bir vaktinde yapmış veya gerçekleştirmiş olduğumuz iş 

veya oluşu ancak ve ancak o vakitten bir sonraki vakitte ifade etmekle 

sınırlandığımızdır. 

 

Durum bildiren fiiller (Stative verbs)  

Aşağıda bazı durum bildiren fiillerin cümle içerisinde kullanımları 

gösterilmiştir. Doğru olan cümlelerin hatalı şekilleri sağ tarafta, üzeri çizili olarak 

verilmiştir. Bu cümleleleri dikkatlice inceleyelim lütfen. 

agree She didn’t agree with me. She wasn’t agreeing with me. 

believe I don’t believe in you. I am not believing in you. 

concern This concerns her. This is concerning her. 

depend It depends on the weather conditions. It’s depending on the weather 

conditions. 

deserve He deserves to pass the quiz. He is deserving to pass the quiz. 

feel (=have an opinion) I don’t feel that this is a great idea. I am not feeling that 

this is a great idea. 

hate Duygu’s always hated dogs. Duygu’s always been hating dogs. 

imagine I imagine you must be exhausted. I am imagining you must be exhausted. 

know I’ve known Aşkın for ten years. I’ve been knowing Aşkın for ten years. 

Ö
rn

ek

•I have seen this horror film three times. (Bu korku filmini üç kez 
izledim.) 

•My family has only been to France once. (Ailem sadece bir kez 
Fransa'da bulundular.)

Ö
rn

ek •I have written an article about Ömer Seyfettin this morning. (Bu 
sabah Ömer Seyfettin hakkında bir makale yazmış bulunmaktayım. 
Bu ifade bu akşam söylenmiştir. Yani, eylemin gerçekleştirildiği ve 
ifade edildiği zaman dilimi sabahtır.)

•I wrote an article about “Ömer Seyfettin” this morning.                     
(Bu sabah Ömer Seyfettin hakkında bir makale yazdım.Bu ifade, 
eylemin gerçekleştirildiği sabah vaktinden bir sonraki vakit olan 
öğlen, akşam veya gece vakti söylenmiştir. Yani, eylemin 
gerçekleştirildiği ve ifade edildiği vakitler birbirlerinden farklıdır.)

 

Durum bildiren fiiller 
genellikle ”ing” takısı 

almaz.  
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love I love chocolate chip cookies. I’m loving chocolate chip cookies.* 

matter It doesn’t matter. It isn’t mattering. 

need At four o’clock yesterday I needed a taxi. At four o’clock yesterday I was 

needing a taxi. 

owe I owe you 2500TL. I am owing you 2500TL. 

prefer I prefer ice cream. I am preferring ice cream. 

realise I didn’t realise the problem. I wasn’t realising the problem. 

seem The weather seems to be getting hot. The weather is seeming to be getting 

hot. 

understand I don’t understand this question. I’m not understanding this question. 

want I want to go to the theatre tonight. I am wanting to go to the theatre 

tonight. 

Durum ve eylem bildiren fiiller (Stative and dynamic verbs) 

Bazı fiiller ise hem durum hem de eylem bildirebilir. 

“To be” fiili durum bildiren bir fiildir, ancak “-ing” sonekini aldığı zaman 

“davranmak” anlamına gelir. 

you are tired = it’s part of your personality 

you are being tired = only now, not usually 

have (stative) = own or have a car; He has an old car  

have (dynamic) = part of an expression;  

I’m having a party / a picnic / a bath / a good time / a break 

see (stative) = see:  with your eyes / understand; I see what you mean; I see her 

now, she’s just coming along the road 

see (dynamic) = meet / have a relationship with; I’ve been seeing my boyfriend for 

three years; I’m seeing my friends tomorrow 

taste (also: smell, feel, look) 

taste (stative) = has a certain taste; This soup tastes delicious 

taste (dynamic) = the action of tasting; The cook is tasting the soup 

think (stative) = have an opinion; I think that early breakfast tea is great 

think (dynamic) = consider, have in my mind; What are you thinking about? I’m 

thinking about my next quiz. 

Sıra Sayıları 

İngilizcede sayma sayıları ile sıra sayıları arasında bazı farklılıklar 

bulunmaktadır. İlk üç sayı olan one (bir) yerine first (birinci), iki (two) yerine 

second (ikinci), üç (three) yerine ise third(üçüncü) kelimeleri kullanılmaktadır. 

Bundan sonra gelen sayılarda ise sayının sonuna “-th” eki getirilerek sayı sıra sayısı 

hâline getirilir. Ayrıca sonu sessiz harf ve sonrasında “-y” harfi ile biten sayılarda 

da “-y” harfi düşürülerek -ieth eki sayının sonuna eklenir. 

1st first 11th eleventh 21st twenty first 31st thirty-first 

2nd second 12th twelfth 22nd twenty-

second 

40th fortieth 

3rd third 13th thirteenth 23rd twenty-third 50th fiftieth 

 

İstisnalar dışında sıra 
sayıları genelde sonuna 

“-th” takısı alır.  
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4th fourth 14th fourteenth 24th twenty-

fourth 

60th sixtieth 

5th fifth 15 fifteenth 25th twenty-fifth 70th seventieth 

6th sixth 16th sixteenth 26th twenty-sixth 80th eightieth 

7th seventh 17th seventeenth 27th twenty-

seventh 

90th ninetieth 

8th eighth 18th eighteenth 28th twenty-

eighth 

100th one hundredth 

9th ninth 19th nineteenth 29th twenty-ninth 1,000th one thousandth 

10th tenth 20th twentieth 30th thirtieth 1,000,000th one millionth 

Alıştırmalar 

Alıştırma 8.1- Aşağıdaki cümlelerdeki durumları parantez içerisinde verilmiş olan 

fiilleri kullanarak en uygun şekilde “Present Perfect Zaman”da yazınız. 

1. My hair was dirty. Now it's clean. (wash) 

_______________________________________________________ 

2. Kaan was 80 kg. Now he's 70. (lose weight) 

_______________________________________________________ 

3. Yavuz played tennis yesterday. Now he can't walk; his leg is in plaster. 

(break) 

_______________________________________________________ 

4. My sister is looking for her purse. (lose) 

_______________________________________________________ 

5. The newly married couple is on holiday in Turunç, Marmaris. (go) 

_______________________________________________________ 

6. Mrs. Akalın was in America last year. He's back in Turkey now. (be) 

_______________________________________________________ 

7. Look! Mr. Yağız has got a lot of packages. (buy) 

_______________________________________________________ 

8. I can't eat anything now. (eat too much) 

_______________________________________________________ 

9. Savaş is very tired. (clean / office) 

_______________________________________________________ 

10. Our students need a holiday. (work / hard / this year) 

_______________________________________________________ 

Alıştırma 8.2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, cümlelerdeki eylemlerin 

zamanlarına göre “already” veya “yet” yapıları ile doldurunuz. 

1. He hasn't phoned us ________________ . 

2. They have ______________ sent the parcel. 

3. Kemal has _______________ bought the tickets for the concert. 

4. We have ________________been to Balıkesir three times. 

5. You haven't visited Alanya ________________. 

6. Has Fehmi bought a new car ________________? 

7. The plane has ________________ left. 

8. Has she done it ________________? No, not ________________. 

 

First=Birinci, 
Second=İkinci, 
Third=Üçüncü  
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9. A: Haven't they arrived ________________? 

B: Oh, yes. They have ________________ arrived. 

10. Hurry up! The class has ________________ started. 

Alıştıma 8.3- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, parantez içerisindeki kelimeleri 

kullanarak cümle yapısına (olumlu, olumsuz veya soru) uygun bir biçimde, 

“Present Perfect Zaman”a veya “Simple Past Zaman”a göre çekimleyerek 

doldurunuz. 

1. ________________ Tolga ________________  (finish) his work yet? 

2. ________________ Sezgin ________________ (finish) it yesterday? 

3. Gökalp and Turgay ________________ (just / go) out. 

4. They ________________ (go) out a minute ago. 

5. ________________Nalan ________________ (study) yesterday 

afternoon? 

6. ________________ you ________________ (send) the parcel yet? 

7. ________________ she ________________ (phone) him a week ago? 

8. They________________ (not see) the film. 

9. The hotel shuttle ________________ (just / arrive). 

10. ________________ you ________________ (ever / be) in a film studio? 

Alıştırma 8.4- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, parantez içerisindeki fiilleri 

“Present Perfect Zaman”a veya “Simple Past Zaman”a göre çekimleyerek  

doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde olmaları gerektiğine 

dikkat ediniz. 

1. A: I ______________ my family for a long time. (see, negative) 

B: Really? I ______________ them yesterday. (see) 

2. They ______________ to Artvin two years ago. (go) 

3. Nihat lost his keys on Saturday but he ______________ it on Monday in 

his jacket pocket. (find) 

4. ______________ you ever ______________ to Dubai? (be) 

5. We ______________ in this flat for five years and we're very happy here. 

(live) 

6. I know İstanbul quite well. I ______________ there for five years when I 

was a student. (live) 

7. He ______________ Derya in the supermarket last week. (meet) 

8. She feels great. She ______________ three kilos since Valentine’s Day. 

(lose) 

9. It's very cold in here because someone ______________ the window. 

(open) 

10. Before they bought a new house, they ______________ about it very 

carefully. (think) 

11. ______________ you ______________ the dog yet? (feed) 

12. The last time I ______________ basketball was four years ago. (play) 

13. How ______________ you ______________ this music? (download) 

 

 

I,you, we, they ve çoğul 

isimlerden sonra have, 

he, she, it ve tekil 

isimlerden sonra has 

kullanılır.  
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Anahtar Kelimeler (Dil Bilgisi) 

Snow Kar Article Makale 

Plan Planlamak Matter Makale 

Elder Daha Yaşlı Deserve Hak etmek 

Rector Rektör Hate  Nefret Etmek 

Success Başarı Imagine Hayal etmek 

Different Farklı Owe Borçlu olmak 

Various Çeşitli Taste Tatmak 

Dean Dekan Plaster Yara bandı 

Semester Dönem Package Koli, paket 

Just Az önce Parcel Koli 

Already Çoktan, Zaten Horror Korku 

Escape Kaçmak Peach Şeftali 

Yet Henüz Rule Yönetmek 

DİNLEME & KONUŞMA 

 

 

Recently, yet genellikle 
present perfect ile 

kullanılır.  

 

A Man      : Where is Emir? Have you seen him recently? 

A Woman: Yes, I saw him today in the morning. 

A Man      : Where is he? Is he in the office now? 

A Woman: No, he isn’t here now. He has gone to hospital. 

And, he hasn’t returned yet. 

A Man      : Why, what happened? 

A Woman: His mother had a heart attack and had an 

operation last Tuesday. 

A Man      : Is she still in the hospital? 

A Woman: Yes, she is. 

A Man      : How long has she been in the hospital? 

A Woman: She has been there for five days. 

A Man       : How is she now? 

A Woman: She is fine. 

A Man       : That’s good. 

 

D
iy

al
o

g 
  

176



Where's He Gone? 
  

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  14 

Anahtar kelimeler (diyalog) 

to see/seen Görmek operation Ameliyat 

recently Son zamanlarda last Geçen 

in the morning Sabahleyin Tuesday Salı 

office Büro, iş yeri fine İyi (sağlık açısından) 

to go/gone Gitmek that’s good Bu iyi (haber) 

hospital hastahane to be/been Bulunmak 

to have/had Geçirmek (kriz) abroad Yurtdışı 

heart Kalp once Bir kez 

attack Kriz Bosnia Bosna 

to have/had Olmak (ameliyat) Holland Hollanda 

 

Çeviri (Diyalog) 

O nerede? 

Erkek: Emir nerede? Onu son zamanlarda gördün mü? 

Kadın: Evet. Onu bugün sabah gördüm. 

Erkek: O nerede? Şu anda ofiste mi?  

Kadın: Hayır, şu anda burada değil. Hastaneye gitti. Ve henüz dönmedi. 

Erkek: Niçin, ne oldu? 

Kadın: Annesi kalp krizi geçirdi ve geçen Salı ameliyat oldu. 

Erkek: Hâlâ hastanede mi? 

Kadın: Evet, hastanede. 

Erkek: Ne kadar süredir hastanede? 

Kadın: Beş gündür orada. 

Erkek: Şu anda nasıl? 

Kadın: İyi. 

Erkek: Güzel. 

Travelling Abroad 

A Man      : Have you ever been to England? 

A Woman: No, I haven’t. 

A Man      : Have you ever been abroad? 

A Woman: Yes, I have. 

A Man      : Where have you been? 

A Woman:  I have been to Bosnia, Holland and Denmark. 

Çeviri (Diyalog) 

Yurtdışına Seyahat 

Erkek: Hiç İngiltere’ye gittin mi? 

Kadın: Hayır, gitmedim. 

 

Classmate=sınıf arkadaşı 
Housemate=ev arkadaşı 
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Erkek: Hiç yurtdışına gittin mi? 

Kadın: Evet, gittim. 

Erkek: Nereye gittin? 

Kadın: Bosna, Hollanda ve Danimarka’ya gittim.  

 

Alıştırma 8.5- Okuduğunuz diyaloğa göre aşağıdaki soruları verilen cevaplar ile 

eşleştiriniz. 

(__) 1. Where is he? A- No, he hasn’t. 

(__) 2. Has he returned yet? B- I have been to the bank. 

(__) 3. How long has she been there? C- No, I have never been to England. 

(__) 4. Have you ever been abroad? D- He has gone to hospital. 

(__) 5. Where have you been? E- For three days. 

(__) 6- Have you ever been to England? F- Yes, I have been abroad once. 

OKUMA  

Hard Days At University I 

Seyfettin and Cahit are classmates. They are studying geography at Atatürk 

University. This is their second year at university, but they have known each other 

since they started primary school. They have stayed at dormitory until now, but a 

few days ago they decided to rent a flat and stay there because dormitory life is 

very difficult. 

They have found some flats so far, but none of them were suitable for them 

because some were too expensive and others were very far from their university. 

Another classmate of Seyfettin and Cahit knew their need for a flat and he 

invited them to his flat. They stayed there one night but it was difficult to sleep in 

the same room with Cahit because he was snoring terribly and their friend’s flat 

had only two rooms. So they decided to look for another flat again. 

They found a new flat three days ago. It was a little expensive but they 

rented it yesterday. They need a lot of money to buy some furniture for the flat, 

so they haven’t moved to the flat yet, because they haven’t got enough money 

and they are very hopeless at the moment. 

Anahtar Kelimeler (Okuma Metni) 

Classmate Sınıf arkadaşı none Hiçbiri 

Geography Coğrafya suitable Uygun 

Each other Birbiri stay Kalmak 

Primary school İlkokul need İhtiyaç (duymak) 

Dormitory Yurt, yatakhane snore Horlamak 

 

Sunday=Pazar, 
Monday= Pazartesi, 

Tuesday= Salı, 
Wednesday: Çarşamba, 

Thursday=Perşembe, 
Friday=Cuma, 

Saturday= Cumartesi   
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Çeviri (Okuma Metni) 

Üniversitede zor günler I 

Seyfettin ve Cahit sınıf arkadaşlarıdır. Onlar Atatürk Üniversitesinde 

coğrafya okuyorlar. Bu onların üniversitedeki ikinci yılları ama onlar birbirini 

ilkokula başladıklarından beri tanıyorlar. Şu ana kadar yurtta kaldılar ama birkaç 

gün önce bir daire kiralayıp orada kalmaya karara verdiler çünkü yurt hayatı çok 

zor. 

Şu ana kadar birkaç daire buldular, ancak onların hiçbiri onlara uygun 

değildi çünkü bazıları çok pahalı bazıları da üniversiteden çok uzaktı. 

Seyfettin ve Cahit’in diğer bir sınıf arkadaşları onların daire ihtiyaçlarını 

biliyordu ve onları kendi dairesine davet etti. Orada bir gece kaldılar ama Cahit ile 

aynı odada uyumak zordu çünkü çok fena horluyordu ve arkadaşlarının dairesinin 

sadece iki odası vardı. Bu yüzden tekrar başka bir daire aramaya karar verdiler. 

Üç gün önce yeni bir daire buldular. Biraz pahalıydı ama onu dün kiraladılar. 

Daire için biraz eşya almak için çok paraya ihtiyaçları var, bu yüzden henüz daireye 

taşınmadılar çünkü yeterince paraları yok ve şu anda çok ümitsizler. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 8.6- Aşağıdaki tabloda yanlarına uygun rakamları yazarak haftanın 

günlerini sıralayınız. 

 

Alıştırma 8.7- Aşağıdaki tabloda yanlarına uygun rakamları yazarak ayları 

sıralayınız. 

 

Alıştırma 8.8- Aşağıdaki kelimelerle tanımlarını eşleştiriniz. 

1. Classmate a) Between first and third 

2. Second b) At the moment 

find/found Bulmak terribly Korkunç bir şekilde 

Suitable Uygun look for Aramak 

until -e kadar furniture Mobilya 

decide Karar vermek move Taşınmak 

rent Kiralamak hopeless Ümitsiz 

so far Şimdiye kadar   

Sunday   1 Tuesday 3  Friday 

Saturday  Monday   Wednesday 

Thursday 

 January     1 August March April  February June 

September December July October May November 
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3. Dormitory c) Very badly 

4. Now d) Students of the same class 

5. So far e) A university building, it has rooms for students 

6. Snore f) Until now 

7. Terribly g) The noise that people are producing while they 
are sleeping 

Alıştırma 8.9- Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz. 

classmate       dormitory             snoring   

so far  at the moment 

1. I can’t sleep because my friend is ______________ badly. 

2. I have visited five countries ______________ . 

3. I called my ______________ and learnt the date of the next exam. 

4. We are living in a flat, but he is living at ______________ . 

5. He is very busy. He is doing his homework ______________ . 

 

Alıştırma 8.10- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. Doğru mu & Yanlış 

mı?(D/Y) 

1. Cahit and Seyfettin are students of the same class at university. ___ 

2. Cahit and Seyfettin have known each other for two years. ____ 

3. They haven’t found any flats until now. ____ 

4. They didn’t rent any houses because they were too expensive or far from 

the university. ____ 

5. The other classmate’s house has got four rooms. ____ 

6. Seyfettin was snoring terribly. ___ 

7. They have moved to the house.____ 

8. They haven’t bought any furniture, yet. ____ 

Cevaplar 

Alıştırma 8. 1. - Aşağıdaki cümlelerdeki durumları en iyi şekilde anlatan ifadeleri 

parantez içerisinde verilmiş olan fiilleri kullanarak “Present Perfect Zaman”a göre 

oluşturunuz. 

1. I have washed my hair. 

2. Kaan has lost weight. 

3. Yavuz has broken his leg. 

4. My sister has lost her purse. 

5. The newly married couple have gone to Turunç, Marmaris for holiday. 

6. Mrs. Akalın has been in Turkey. 

7. Look! Mr. Yağız has bought a lot of packages. 

8. I have eaten too much. 

9. Savaş has cleaned the office. 

10. Our students have worked hard this year. 

Alıştırma 8. 2.- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, cümlelerdeki eylemlerin 

zamanlarına göre “already” ve “yet” yapıları ile doldurunuz. 

 

In the 

morning/evening/after

noon şeklinde 

kullanılabilir. 
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1. yet 

2. already 

3. already 

4. already 

5. yet 

6. yet 

7. already 

8. yet, yet 

9. yet, already 

10. already 

Alıştırma 8. 3.- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, parantez içerisindeki kelimeleri 

cümlelerdeki yapısına (“olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde) uygun bir biçimde 

ve “Present Perfect Simple”a göre çekimleyerek doldurunuz. 

1. has, finished 

2. did, finish 

3. have just gone 

4. went 

5. did, study 

6. have, sent 

7. did, phone 

8. haven’t seen 

9. has just arrived 

10. have, ever been 

Alıştırma 8. 4.- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, parantez içerisinde 

verilen fiillerin “Present Perfect Zaman”a veya “Simple Past Zaman”a göre 

çekimlenmiş şekilleriyle doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” 

şeklinde olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. A: I haven’t seen my family for a long time. 

B: Really? I saw them yesterday. 

2. They went to Artvin two years ago. 

3. Nihat lost his keys on Saturday but he found it on Monday in his jacket 

pocket. 

4. Have you ever been to Dubai? 

5. We have lived in this flat for five years and we're very happy here. 

6. I know İstanbul quite well. I lived there for five years when I was a student 

7. He met Derya in the supermarket last week. 

8. She feels great. She has lost three kilos since Valentine’s Day. 

9. It's very cold in here because someone has opened the window. 

10. Before they bought a new house, they thought about it very carefully. 

11. Have you fed the dog yet? 

12. The last time I played basketball was four years ago. 

13. How did you download this music? 

Alıştırma 8. 5.- Okuduğunuz diyaloğa göre aşağıdaki soruları verilen cevaplar ile 

eşleştiriniz. 
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1-D 2-A 3-E 4-F 5-B 6-C 

Alıştırma 8. 6.- Yanlarına uygun rakamları yazarak haftanın günlerini sıralayınız.  

Sunday 1, Monday 2, Tuesday 3, Wednesday 4, Thursday 5, Friday 6, Saturday 

7 

Alıştırma 8. 7.- Yanlarına uygun rakamları yazarak ayları sıralayınız. 

January 1, February 2, March 3, April 4, May 5, June 6, July 7, August 8, 

September 9, October 10, November 11, December 12 

Alıştırma 8. 8.- Kelimelerle tanımlarını eşleştiriniz.  

1-d 2- a 3-e 4-b 5-f 6-g 7-c 

Alıştırma 8. 9.- Aşağıdaki kutuda verilen kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz. 

1-snoring 2-so far 3-classmate 4-dormitory 5-at the moment 

Alıştırma 8.10.- Aşağıdaki sorulara okuduğunuz metne göre cevap veriniz. Doğru 

mu & Yanlış mı?(D/Y) 

1-D 2-Y 3-Y 4-D 5-Y 6-Y 7-Y 8-D 

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• 10 cümle ile geçmişte belli bir zamandan içinde 
olduğunuz ana kadar devam eden süreçte bir kaç kez 
yaptığınız işleri anlatınız. 

• 10 cümle ile "az önce" veya "çoktan" yapmış 
olabileceğiniz durumları anlatınız .

• 10 cümle ile "henüz" kelimesini de kullanarak sorular 
sorunuz.
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Ö
ze

t
•PRESENT PERFECT TENSE

•Şimdiki zaman, geniş zaman gibi zaman kiplerinin İngilizce ve Türkçe 
kullanım şekilleri hemen hemen aynıyken bu zamanda durum biraz farklıdır. 
Bu zamanın kullanımını kısaca belirtmek gerekirse iki noktaya dikkat edilmesi 
gerekir. Birincisi, bu zaman geçmişte başlayıp şu ana kadar gelen, süren, 
devam eden durumları veya şu ana kadar edinilen tecrübeleri anlatır. İkincisi 
ise, bu zamanla bitmiş ama etkisi hâlâ devam eden veya henüz yeni sonlanan 
durumlar ifade edilebilir.

•Present Perfect Tense Olumlu Cümle Yapısı

•Bu zamanda olumlu cümle kurulurken özneden sonra “have” veya “has” 
yardımcı fiillerinden uygun olanı sonrasında da esas fiilin past participle 
(geçmiş zaman ortacı) veya daha önceki ünitelerde tanımlandığı gibi fiillerin 
üçüncü hâli kullanılmaktadır.

•Örnek: He has worked in this bank for five years.

•I have washed my hair.

•Present Perfect Tense Olumsuz Cümle Yapısı

•Bu zamanda olumsuz cümle oluşturmak için yardımcı fiillerimiz olan “have” 
veya “has” yardımcı fiillerinden uygun olanına “not” eklenir (have not veya 
has not) ve sonrasında da esas fiil yine past participle haliyle yani üçüncü 
haliyle yardımcı fiili takip eder. Ayrıca “have not” yerine “haven’t” “has not” 
yerine ise “hasn’t” kullanılarak kısaltma yapılabilir.

•Örnek: I haven’t seen you for a long time.

•She hasn’t finished her job yet.

•Present Perfect Tense Soru Cümlesi

•Present Perfect Tense ile soru cümlesi oluşturulurken “have” veya “has” 
yardımcı fiilleri öznenin önüne getirilerek özneden sonra da esas fiil past 
participle şekliyle kullanılır. Tabii herhangi bir soru kelimesi kullanılması 
halinde soru kelimesi yardımcı fiilden de önce kullanılır.

•Örnek: Have you seen Ahmet today?

•Has she written the report yet?

•Regular and Irregular Verbs (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)

•İngilizcede fiiller düzenli ve düzensiz diye iki gruba ayrılır ve düzenli fiiller 
genelde sonuna “-d”, “-ed” ve “-ied” gibi ekler alarak past veya past 
participle veya ikinci, üçüncü olarak da adlandırılan hallerini oluştururlar. 
Ancak düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi böyle bir düzene sahip 
değildir. Fiil diğer hallerinde aynı kalabilir veya fiilin kökü tamamen 
değişebilir.

•Örnek: play-played-played(düzenli)

•come-came-come(düzensiz)
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Ö
ze

t
•Question Words and Time Adverbials (Soru Zamirleri ve Zaman Zarfları)

•Bu zamanla kullanılan belli soru kelimeleri ve zaman zarfları vardır. Soru 
kalıpları genellikler How much…? (Ne kadar…?), How often…? (Ne kadar 
sıklıkla…) gibi kalıplardır. Zaman zarfları ise for(-dır) since (-den beri,-den bu 
yana) up to now= until now=till now=so far (şu ana kadar) gibi zarflardır. 
Ayrıca already, just, yet gibi zarflar da bu zamanla sıklıkla kullanılır.

•Stative and Dynamic Verbs (Durum ve Eylem Bildiren Fiiller)

•İngilizcede fiiller durum ve eylem bildiren olarak da iki ayrı gruba ayrılır. 
Eylem bildiren fiiller genellikle fiziksel hareket bildiren fiillerdir. Durum 
bildiren fiiller ise duygu, düşünce, durum ve soyut durumlar bildiren fiillerdir. 
Durum bildiren fiiller genellikle sonuna “-ing” takısı almaz ve dolayısıyla “-
ing” takısı alan zamanlarla kullanılamaz.

•Örnek: I don’t understand this question.(I am not understanding this 
question. YANLIŞ)

•Sıra Sayıları

•Sıra sayıları sayma sayılarının sonuna genelde “-h”,”-th” ve “-ieth” eklerinin 
eklenmesiyle oluşur. İlk üç sayıdaki istisna dışında bu kural diğer sayılar için 
geçerlidir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. We have lived in this city …… 5 years. 

a) since 

b) for 

c) just 

d) already 

e) yet 

 

2. I have …… my keys. 

a) lose 

b) lost 

c) losing 

d) losed 

e) loses 

 

3. He has worked in this bank ….  2010. 

a) since 

b) for 

c) yet 

d) already 

e) so far 

 

4. I …… fifteen countries so far. 

a) see 

b) saw 

c) have seen 

d) am seeing 

e) seeing 

 

5. ……. ever seen Japan? 

a) Is you 

b) You are 

c) Are you 

d) You have 

e) Have you 

 

6. She has finished ten books …. . 

a) just 

b) yet 

c) already 

d) up to now 

e) since 
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7. I haven’t finished my homework ………… . 

a) yet 

b) for 

c) since 

d) already 

e) just 

 

8. …… you……me? 

a) Are/understand 

b) Have/understood 

c) Do/understands 

d) Are/understanding 

e) Do/understanding 

 

9. First, …….., Third, …….. 

a) Three/Four 

b) Thirth/Fourthieth 

c) Threeth/ Forth 

d) Fourth/Second 

e) Second/Fourth 

 

10. I have studied at university for two years, so this is my …… year at 

university. 

a) first 

b) fourth 

c) third 

d) second 

e) fifth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.b, 2.b, 3.a, 4.c, 5.e, 6.d, 7.a, 8.b, 9.e, 10.c. 

186



Where's He Gone? 
  

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  24 

EK 1 

Düzensiz fillerin 2. ve 3. Hâlleri 

1. Hâli 2. Hâli 3. Hâli Anlamı 

awake awoke awoken Uyanmak 

be was, were been Olmak 

beat beat beaten Vurmak 

become became become Olmak 

begin began begun Başlamak 

bid bid bid Emretmek 

bite bit bitten Isırmak 

blow blew blown Esmek 

break broke broken Kırmak 

bring brought brought Getirmek 

broadcast broadcast broadcast Yayımlamak 

build built built İnşa etmek 

burst burst burst Patlamak 

burn burned/burnt burned/burnt Yakmak 

buy bought bought Satın almak 

catch caught caught Yakalamak 

choose chose chosen Seçmek 

come came come Gelmek 

cost cost cost Değer biçmek 

creep crept crept Emeklemek 

cut cut cut Kesmek 

deal dealt dealt Anlaşmak 

dig dug dug Kazmak 

do did done Yapmak 

draw drew drawn Çekmek 

dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt Rüya görmek 

drive drove driven Sürmek 

drink drank drunk İçmek 

eat ate eaten Yemek yemek 

fall fell fallen Düşmek 

feed fed fed Beslemek 

feel felt felt Hissetmek 

fight fought fought Dövüşmek 

find found found Bulmak 

flee fled fled Firar etmek 

fly flew flown Uçmak 

forbid forbade forbidden Yasaklamak 

forget forgot forgotten Unutmak 

forgive forgave forgiven Affetmek 
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freeze froze frozen Donmak 

get got gotten Elde etmek 

give gave given Vermek 

go went gone Gitmek 

grow grew grown Büyümek 

hang hung hung Asmak 

have had had Sahip olmak 

hear heard heard Duymak 

hide hid hidden Saklamak 

hit hit hit Vurmak 

hold held held Tutmak 

hurt hurt hurt Yaralanmak 

keep kept kept Saklamak 

know knew known Bilmek 

lay laid laid Yaymak 

lead led led Rehberlik etmek 

learn learned/learnt learned/learnt Öğretmek 

leave left left Ayrılmak 

lend lent lent Ödünç vermek 

let let let İzin vermek 

lie lay lain Yalan söylemek 

lose lost lost Kaybetmek 

make made made Yapmak 

mean meant meant Anlamına gelmek 

meet met met Buluşmak 

pay paid paid Ödemek 

put put put Koymak 

read read read Okumak 

ride rode ridden Binmek 

ring rang rung Çalmak 

rise rose risen Yükselmek 

run ran run Koşmak 

say said said Söylemek 

see saw seen Görmek 

sell sold sold Satmak 

send sent sent Göndermek 

show showed showed/shown Göstermek 

shut shut shut Kapamak 

sing sang sung Şarkı söylemek 

sit sat sat Oturmak 

sleep slept slept Uyumak 

speak spoke spoken Konuşmak 
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spend spent spent Harcamak 

stand stood stood Ayakta durmak 

swim swam swum Yüzmek 

take took taken Almak 

teach taught taught Öğretmek 

tear tore torn Yırtmak 

tell told told Anlatmak 

think thought thought Düşünmek 

throw threw thrown Fırlatmak 

understand understood understood Anlamak 

wake woke woken Uyanmak 

wear wore worn Giymek 

win won won Kazanmak 

write wrote written Yazmak 
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başlayıp konuşma anında da 
devam etmekte olan iş ve olayları 
ifade edebilecek,

•Konuşma anına kadar yapmakta 
oldukları işin ya da devam etmekte 
olan olayın ne zamandan beri 
devam etmekte olduğunu ifade 
edebilecek,

•Konuşma anına kadar yapmakta 
oldukları işin ya da devam etmekte 
olan olayın ne kadar süredir 
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Tense
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Okuma: Üniversitede Zor Günler II
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GİRİŞ  

“Present Perfect Continuous” bir önceki ünitede geçen “Present Perfect” ile 

oldukça benzerlik göstermektedir ve hatta bazen hiçbir fark olmadan birbiri yerine 

kullanılmaktadır. 

 

Ancak iki zaman arasında belli küçük farklılıklar da bulunmaktadır. “Present 

Perfect Continuous zaman” çoğunlukla “for” ve “since” ile kullanılır ve önceden 

başlayıp konuşma anına kadar bir şeyin ne kadar süredir devam etmekte olduğunu 

ya da ne zamandan beri devam etmekte olduğunu ifade etmek için kullanılır. “For” 

bir zaman dilimi için, “since” ise belirli bir başlangıç noktası için kullanılır.  

 

Ayrıca “Present Perfect” ile ifade edilen bir cümlede olay devam ediyor veya 

henüz yeni sonuçlanmış olabilecek iken “Present Perfect Continuous” ile anlatılmış 

bir iş veya hareketin şu an da devam ettiği kesindir. İki zaman arasındaki fark 

ayrıca şöyle açıklanabilir: “Present Perfect” sonuç ve miktar belirtmede 

kullanılabilirken, “Present Perfect Continuous” daha çok süreci vurgulamaktadır. 

Örneğin bir kişi şu ana kadar ziyaret ettiği ülkelerin sayısını yani miktarını 

Ö
rn

ek

•I have been living in Erzurum for 10 years. (10 yıldır Erzurum’da 
yaşıyorum.)

•I have lived in Erzurum for 10 years. (10 yıldır Erzurum’da 
yaşamaktayım.)

•We have been studying English since 2017. (2017’den beri İngilizce 
öğreniyoruz/çalışıyoruz.)

•We have studied English since 2017. (2017'den beri İngilizce 
öğrenmekteyiz/çalışmaktayız.)

Ö
rn

ek

•I have been watching the game for ten minutes. (On dakikadır maçı 
izliyorum.)

•They have been playing in the playground for 2 hours. (Onlar 2 saattir 
oyun sahasında oynamaktadırlar.)

•My sister has been sleeping since 8pm last night.(Kız kardeşim dün gece 
8'den beri uyuyor/uyumaktadır.)

•He has been playing computer games since this morning. (O bu sabahtan 
beri bilgisayar oyunu oynuyor/oynamaktadır.)

 

Present Perfect 
Continuous cümleler 
işin hala sürdüğünü 

işaret eder.  
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belirtmek istiyorsa “Present Perfect”, ama geçmişte başlayıp şu an devam etmekte 

olan bir durumdan bahsediyorsa “Present Perfect Continuous’u” kullanmalıdır.  

 

Bu durumda “Present Perfect” yapısıyla oluşturulmuş bir ifadeyi Türkçeye 

şimdiki zamandaymış (“-yor”) gibi çevirebiliriz ama unutulmamalıdır ki İngilizcede 

olayın ne zaman başladığı ya da ne kadar süredir devam ettiğini ifade eden zaman 

zarfları varsa şimdiki zamanda ifade edemeyiz. Örneğin; 

 You have been waiting for me for 2 hours. (Sen beni 2 saattir bekliyorsun.) 

“You are waiting for me for 2 hours.” İfadesi doğru bir kullanım değildir.  

Yardımcı fiiller “have/has been” özneye uygun şekilde kullanılmak üzere iki 

tanedir. Esas fiillerin sonuna mutlaka “-ing” eki eklenir. Sonuna “-ing” takısı 

alamayan fiiller bu zamanla kullanılmamaktadır. Bu tür filler için Present Perfect 

kullanılmaktadır. 

DİL BİLGİSİ 

Present Perfect Continuous Zaman 

“Present Perfect Continuous” zamanı bir anlamda geçmiş ile şimdinin 

birleşimi anlamına gelir. Diğer bir deyişle geçmişte başlayıp konuşma anına kadar 

devam eden iş, olay veya durumları ifade etmek için kullanılır. Yapının içindeki 

“been” kelimesi “to be” fiilinin “Perfect Zaman” için 3. halidir ve fiilin sonuna 

gelen “-ing” eki ile olayın içinde olunan zamanda devam ettiğini bildirir.  

(+) I have been working.      He/she/it has been working.     You/we/they have been 

working.      

(?) Have I been working?    Has he/she/it been working?    Have you/we/they been 

working? 

(-) I have not been working.   He/she/it has not been working.     You/we/they 

have not been working.  

Kısaltmalar:  I’ve,   you’ve,   he/she/it’s, we’ve,   they’ve;   haven’t,   hasn’t 

“Present Perfect”in zaman adı olarak Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. 

“Present Perfect Zaman” ile “Present Perfect Continuous” arasındaki en büyük 

Ö
rn

ek
•I have watched this film twice. (Bu filmi iki kez izledim.)

•I have been watching this film for three and a half hours. (Bu filmi üç 
buçuk saattir izliyorum.)

•I have been to London five times. (Beş kez Londra'da bulundum.)

•I have been staying at a hotel for five days. (Beş gündür bir otelde 
kalmaktayım.)

•We have had two breaks this morning. (Bu sabah iki teneffüs 
yaptık.)

•We have been having a break for 15 minutes. (15 dakikadır teneffüs 
yapıyoruz.)
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fark şudur; “Present Perfect” genellikle bitmiş, sona ermiş iş veya oluşları ifade 

etmek için oldukça uygundur. Fakat söz konusu olan iş hâlen devam ediyor ve 

etkisini sürdürüyorsa, “Present Perfect Continuous” kullanılması gerekmektedir. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 9.1- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içerisinde verilen 

fiillerin “Present Perfect”e veya “Present Perfect Continuous”a göre çekimleyerek 

doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde olmaları gerektiğine 

dikkat ediniz. 

1. Hayrettin: How long __________ you ____________(be) in Erzurum? 

2. Serkan: I (study) _____________ here for more than ten years. 

3. I (have) _________________ the same car for more than three years. I'm 

thinking about buying a new one. 

4. I (love) _________________ spaghetti since I was a child. You might even 

call me a "spaghetti buff." 

5. Sena and Buyçe (have) ___________________ some difficulties in their 

friendship lately, so they (go) ___________________ to a counsellor. I 

hope they talk over. 

6. My friend Emrah (work) _________________ for the government since he 

graduated from Atatürk University. Recently, he (enjoy) 

_______________ his work, but now he is thinking of changing his job. 

 

Alıştırma 9.2- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içerisinde verilen 

fiilleri “Present Continuous” veya “Present Perfect Continuous”a göre 

çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde 

olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. It (rain) ____________ all week. I hope it stops by the weekend because I 

want to go on a picnic. 

2. Kadir: Where is Burak? 

Ö
rn

ek
•I have just eaten lunch. (Öğlen yemeğini az önce yedim.)

•I have been studying for English mid-term exam for 5 hours.   (5 saattir 
İngilizce ara dönem sınavı için çalışıyorum.)

•We have been to Englang 5 times this year.                               (Bu yıl 5 
kez İngiltere’de bulunduk.)

•She’s just opened the window. (Pencereyi az önce açtı.)

•He’s been swimming for half an hour.                                     (Yarım saattir 
havuzda yüzüyor.) 

•Ali and Ayşe have been watering trees since 10am.                  (Ali ve 
Ayşe saat 10’dan beri ağaçları sulamaktadırlar.)

 

Present Perfect 
Continuous süreci 

vurgular.  
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Ezgi: He (study, at the library) _____________ for his Grammar test on 

Friday. In fact, he (review) _____________________ for the test every day 

for the last week. 

3. You look really fit! _____you (exercise) __________________ at the gym? 

4. Emin, where have you been? We (wait) ___________ for you since 

midday. 

5. Hayrettin: What is that noise? 

Serkan: A car alarm (ring) ____________ . It (ring) ______________ for 

more than twenty minutes. 

6. Gamze's English (improve, really) ______________, isn't it? She (watch) 

_______________ American movies and (listen) __________                                  

to English music since she started this course. 

7. Merve: You look a little tired. ______you (get) _______________ enough 

sleep lately? 

Alıştırma 9. 3-  Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, “just”, “already” veya 

“yet” kelimeleriyle doldurunuz. 

1. I've_______________ seen Kenan at Cumhuriyet street. 

2. We don’t need anything to eat. We've _______________ done shopping 

two times this week. 

3. I can't decide. I haven't made a decision _______________ . 

4. I haven't phoned Nisa _______________ . I'll phone her when I get back 

from work. 

5. Caner: Do you know anything about Engin? 

Nimet: Oh, he's fine. I've _______________ spoken to him on the phone. 

6. Bilimsel: Have you cleaned the shower yet? 

Duygu: I've _______________ done it. I did it two hours ago. 

7. We're going to the cinema on Friday, but we haven't bought the tickets 

_______________ . 

8. Defne hasn't bought the tickets_______________. I hope she does it 

soon. 

9. Have you finished your homework _______________? 

10. Sinan: I've finished using the computer if you want to go online. 

Fatih: No, thanks. I've _______________ checked my email today. 

11. I can't believe it. My father hasn't phoned me_______________. 

12. Have you seen the movie AVATAR _______________? 

13. I haven’t booked my ticket_______________. I must do it today. 

14. I have __________ eaten dinner. I am not hungry. 

15. Have you done your homework __________ ? 

Anahtar Kelimeler (Dil Bilgisi) 

Morning Sabah Do Yapmak 
Study Çalışmak Same Aynı 

Since -den beri Friendship Arkadaşlık 

Lately Son zamanlarda Counsellor Danışman 

Government Hükümet Graduate Mezun olmak 
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Until -e kadar Recently Son günlerde 

Job  Meslek Rain  Yağmur 

Because Çünkü Want  İstemek 

Friday Cuma Review  Yeniden incelemek 

Wait Beklemek Midday Öğle yemeği 

Noise Gürültü Course Yön, gidişat 

Enough Yeterli Sleep Uyumak 

Anything Bir şey, hiçbir şey Clean Temizlemek 

Hope Ummak Decision Karar 

Finish Bitirmek Believe İnanmak  

DİNLEME & KONUŞMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Diyalog) 

Çeviri (Diyalog) 

Move Taşınmak A long time  Uzun bir süre 

For a long time Uzun bir süredir Ago Önce 

A Woman: When did you move to Erzurum? 

A Man      : I moved to Erzurum in 1996. 

A Woman: A long time ago. Have you been living in Erzurum 

since then? 

A Man      : Yes, I have been living in Erzurum for a long time. 

A Woman: What have you been doing? 

A Man      : I started University in 1996 and graduated from the 

University in 2002, and became a doctor. 

A Woman: Have you been working in Erzurum as a doctor since 

2002? 

A Man      : Yes, I have. 

A Woman: Are you a GP (General Practitioner) or a specialist? 

A Man      : I worked as a GP from 2002 to 2009 and I have been 

working as a specialist at a state hospital since 2009. 

A Woman: What is your major? 

A Man      : I am an internal specialist. 

A Woman: Well, good for you. 

 

D
iy

al
o

g 
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Live Yaşamak Since  -den beri 

Study Öğrenim görmek Medicine Tıp 

Graduate Mezun olmak Become/became Olmak 

General practitioner Pratisyen hekim Specialist Uzman doktor 

Major Dal, alan İnternal specialist Dahiliye doktoru 

Well  Şey Good for you Aferin 

Erzurum’da yaşamak 

Kadın: Erzurum’a ne zaman taşındın? 

Erkek: Erzurum’a 1996’da taşındım. 

Kadın: Uzun zaman önce. O zamandan beri Erzurum’da mı yaşamaktasın?  

Erkek: Evet, uzun süredir Erzurum’da yaşamaktayım.  

Kadın: Ne yapmaktasın? 

Erkek: 1996’da üniversiteye başladım ve 2002’de üniversiteden mezun oldum ve 

doktor oldum. 

Kadın: Pratisyen mi yoksa uzman mısın? 

Erkek: 2002’den 2009’a kadar pratisyen olarak çalıştım ve 2009’dan beri bir devlet 

hastanesinde uzman olarak çalışmaktayım. 

Kadın: Branşın ne? 

Erkek: Dâhiliye uzmanıyım. 

Kadın: iyi, çok güzel. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 9.4- Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. What have you been doing since 
you moved to Erzurum? 

A- In 2000. 

(__) 2. How long have you been living in 
Erzurum? 

B- I have been working. 

(__) 3. How long have you been working 
in Erzurum? 

C- I have been living for ten years. 

(__) 4. When did you move to Erzurum? D- I have been studying medicine for 5 
years. 

(__) 5. How long have you been studying 
medicine? 

E- I have been working for five years. 

OKUMA 

Hard Days at University II 

(Four months later…) 

Seyfettin’s and Cahit’s families helped them, they bought some furniture 

for their flat, and they have been living in their flat for four months. 

When they bought the furniture and moved to the flat, they were very 

happy because they had their own rooms and they were free in their new flat. 

However, they have been cooking meals, washing dishes and clothes, cleaning the 

flat by themselves because there aren’t any other people for these jobs at home. 

So they don’t like this situation very much. Besides, they need a lot of money 

 
Present Perfect 

Continuous geçmişte 
başlayıp şimdiye kadar 

devam eden, Simple 
Past geçmişte olmuş 

bitmiş olayları anlatır.  
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because they spend a lot on food, electricity, rent, etc. For this reason, they have 

been working part time at a restaurant for three months. 

After school and work, they usually go to bed before 11 because they are 

usually very tired, and they rarely talk to each other at home. Their dreams about 

their flat didn’t come true and they are unhappy again, and they want to graduate 

from university and have a good job for a comfortable life. 

Anahtar kelimeler (okuma metni) 

Help Yardım etmek Buy Satın almak 

Furniture Mobilya Own Kendi 
Free Özgür, serbest However Ancak, ama 

Cook Pişirmek  Meal Yemek 

Wash Yıkamak Dish Bulaşık 

Besides  Bunun yanında  Situation Durum 

A lot Çok Food Yiyecek 

Pleasant Hoş For this reason Bu sebepten dolayı 

Situation Durum Hate Nefret etmek 

Dirty Kirli Serve Servis yapmak 

Impatient Sabırsız Customer Müşteri 

Impossible İmkânsız Tired Yorgun 

Dream Hayal Come true Gerçekleşmek 

Unhappy Mutsuz Graduate  Mezun olmak 

Çeviri (Okuma Metni) 

Üniversitede Zor Günler II 

(Dört ay sonra…) 

Seyfettin ve Cahit’in aileleri onlara yardım etti ve daireleri için biraz eşya 

aldılar ve dört aydır dairelerinde yaşamaktalar. 

Eşya alıp daireye taşındıklarında, çok mutluydular çünkü onların kendi 

odaları vardı ve yeni dairelerinde özgürdüler. Ancak, onlar yemek pişirip, bulaşık 

çamaşır yıkayıp evlerini kendileri temizliyor çünkü bu işler için evde başka kimse 

yok. Dolayısıyla bu durum çok hoşlarına gitmiyor. Ayrıca, çok paraya ihtiyaçları var 

çünkü yiyecek, elektrik, kira vs. için çok para harcıyorlar. Bu sebepten dolayı üç 

aydır bir lokantada yarı zamanlı olarak çalışıyorlar. 

Okul ve işten sonra genelde 11’den önce yatıyorlar çünkü çok yorgun 

oluyorlar ve birbirleriyle evde neredeyse hiç konuşmuyorlar. Dairleri ile ilgili 

hayalleri gerçekleşmedi ve onlar yine mutsuzlar ve rahat bir hayat için 

üniversiteden mezun olup iyi bir işe girmek istiyorlar. 

 

 

 

 

 

 

Hard=Difficult=Zor  
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Alıştırmalar 

Alıştırma 9.5- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız.  

Doğru mu & Yanlış mı?(D/Y) 

1. They moved to the flat four months ago. ____ 

2. When they moved to their flat, they were very happy. ____ 

3. They don’t spend much money. ____ 

4. They are very tired after school and work. ____ 

5. They usually talk to each other when they come home in the evening. 

____ 

6. They are happy now. ____ 

Alıştırma 9.6- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. 

1. How did they buy the furniture? 

2. Were they happy when they moved to the flat? 

3. Why have they been working part time? 

4. Are they happy now? 

5. What are their plans? 

Alıştırma 9.7- Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirin. 

part time furniture cooking  moved tired  

comfortable situation came true graduated dream 

free  rent 

1. Last year he _______ from the university. 

2. Our rent was very high, so we _____ to a new flat. 

3. We don’t have any money, and this is a very bad ______. 

4. My dreams finally _______ . 

5. I like this chair. It is very ______ . 

6. She is a student, and she has been working ______ . 

7. I have worked a lot. I am really _______ . 

8. We moved to a new flat, so we need new ______. 

9. I graduated from the university and I am ______ now. 

10. I think she has been _____ her favourite meal. It smells great. 

11. We paid the _____last week. 

12. My ______is to travel around the world. 

Alıştırma 9.8- Aşağıdaki tabloda bulunan cümle parçalarını eşleştirin. 

1. After school and work, a) They were very happy because 
they had their own rooms. 

2. Their dreams about their flat b) Working part time at a restaurant 
for three months.  

 

3. They want to graduate from c) been cooking meals, washing 
dishes and clothes, cleaning the 
flat by themselves. 

4. However, they have d) food, electricity, rent, etc. 

5. For this reason, they have been e) Their flat and they have been 
living in their flat for four months. 

 

“Graduate” (mezun 
olmak) fiili “from”(-
den/-dan) edatı ile 

kullanılır.  

 

İngilizcede temel cümle 
sıralaması 

“özne+fiil+nesne” 
şeklindedir.  
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6. They spend a lot on f) They usually go to bed before 11 
because they are usually very 
tired. 

7. They bought some furniture for g) University and have a good job 
for a comfortable life. 

8. When they bought the furniture 
and moved to the flat, 

h) didn’t come true. 

Cevaplar 

Alıştırma 9. 1.- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, parantez içerisinde 

verilen fiilleri “Present Perfect”e veya “Present Perfect Continuous”a göre 

çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde 

olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. Hayrettin: How long have you been in Erzurum? 

2. Serkan: I have been studying here for more than ten years. 

3. I have had the same car for more than three years. I’m thinking about 

buying a new one. 

4. I have loved spaghetti since I was a child. You might even call me a 

“spaghetti buff.” 

5. Sena and Buyçe have had some difficulties in their friendship lately, so 

they have been going to a counselor. I hope they talk over. 

6. My friend Emrah has been working for the government since he 

graduated from Atatürk University. Recently, he has enjoyed his work, but 

now he is thinking of changing his job. 

Alıştırma 9. 2.- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, parantez içerisinde 

verilen fiilleri “Present Perfect Zaman”a veya “Present Perfect Continuous”a göre 

çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin “olumlu, olumsuz veya soru” şeklinde 

olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. It has been raining all week. I hope it stops by the weekend because I 

want to go on a picnic. 

2. Kadir: Where is Burak? 

Ezgi: He is studying at library for this Grammar test on Friday. In fact, he 

has been reviewing for the test every day for last week. 

3. You look really fit! Have you been exercising at the gym? 

4. Emin, where have you been? We have been waiting for you since midday. 

5. Bilimsel: What is that noise? 

Serkan : A car alarm is ringing. It has been ringing for more than twenty 

minutes. 

6. Gamze’s English is improving really, isn’t it? She has been watching 

American movies and has been listening to English music since she started 

this course. 

7. Merve: You look a little tired. Have you been getting enough sleep lately? 

 

 

“Im-“ öneki kelimeye zıt 
anlam katabilir: 
patient(sabırlı)-

impatient(sabırsız), 
possible(mümkün)-

impossible(imkansız) 
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Alıştırma 9. 3.- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, “just, already veya yet” 

yapılarıyla doldurunuz. 

1. Just/Already 

2. Already 

3. Yet 

4. Yet 

5. Already/Just 

6. Already 

7. Yet 

8. Yet 

9. Yet 

10. Already/Just 

11. Yet 

12. Yet 

13. Yet 

14. Already/Just 

15. Yet 

Alıştırma 9. 4.- Okuduğunuz diyaloğa göre aşağıdaki soruları en uygun cevap ile 

eşleştiriniz. 

1-B 2-C 3-E 4-A 5-D 

Alıştırma 9. 5.- Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Doğru mu 

& Yanlış mı?(T/F) 

1-D 2-D 3-Y 4-D 5-Y 6-Y 

Alıştırma 9. 6.- Aşağıdaki sorularaı parçaya göre cevaplayınız. 

1. Their families helped them, and they bought some furniture. 

2. Yes, they were. 

3. Because they spend a lot, and they need money. 

4. No, they aren’t. 

5. They want to graduate from university and have a good job for a 

comfortable life. 

Alıştırma 9.7- Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirin. 

1. graduated 

2. moved 

3. situation 

4. came true 

5. comfortable 

6. part time 

7. tired 

8. furniture 

9. free 

10. cooking 

11. rent 

12. dream 
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Alıştırma 9.8- Aşağıdaki tablodaki cümle parçalarını eşleştirin. 

1. f 

2. h 

3. g 

4. c 

5. b 

6. d 

7. e 

8. a 

  

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• Geçmişte oluş zamanı belli olmayan durumları ifade eden ve 
düzenli düzensiz fiillerden oluşan 10 cümle yazınız. 

• Geçmişten içinde bulunduğun ana kadar geçen sürede birden 
çok kez yaptığınız iş ve durumları 10 cümle ile anlatınız.

• Geçmişte başlayıp konuşma anında yapmaya devam ettiğiniz 
durumları anlatan 10 cümle yaznız.
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Ö
ze

t
•PRESENT PERFECT CONTINUOUS ZAMAN KULLANIM

•Geçmişte başlayıp hâlâ devam eden olaylar Present Perfect Continuous
zamanla ifade edilebilir. Ancak Present Perfectile Present Perfect Continuous
zamanlar arasındaki fark şudur: Present Perfect Zaman gerçekleştirilen 
eylemin bitmiş olduğunu da işaret ederken, Present Perfect Zaman ile 
anlatılan iş ya da olay şu anda hala devam etmektedir. Ayrıca Present 
Perfectile Present Perfect Continuous Zaman arasındaki fark Present Perfect 
zamanın sonuç, Present Perfect Continuous zamanın ise süreç vurguladığıdır.

•Örnek: I have visited ten countries so far. (Present Perfect)

•I have been travelling for two hours. (Present Perfect Continuous)

•Örnekte de görüldüğü gibi ilk cümlede ziyaret edilen ülke sayısı yani sonuç 
veya miktar Present Perfectile ifade edilirken, ikinci cümlede şu ana kadar 
seyahatin iki saat sürdüğü ve olayın hâlâ devam ettiği Present Perfect 
Continuous zaman kullanımından anlaşılabilir.

•Present Perfect Continuous Zaman Olumlu Cümle Yapısı

•Present Perfect Continuous zamanda özneden sonra “have” ve “has” 
yardımcı fiillerinde uygun olanı kullanıldıktan sonra “been” ve sonrasında da 
esas fiile “-ing” takısı eklenerek olumlu cümle oluşturulur.

•Örnek: It has been snowing for two days.

•They have been sleeping for twelve hours.

•My mother has been cooking  for four hours.

•My friends have been living in a dormitory for about 15 days.

•Present Perfect Continuous Zaman Olumsuz Cümle Yapısı

•Present Perfect Continuous zamanda cümle olumsuz yapılırken “have” ve 
“has” yardımcı fiillerine “not” eklenerek cümle olumsuz hâle getirilir.  Ayrıca 
“have not” yerine “haven’t” “has not” yerine kısaca “hasn’t” kullanılabilir. 
Esas fiil bölümünde olumlu cümledeki fiil şekil kullanılır, esas fiilde herhangi 
bir değişiklik yapılmaz.

•Örnek: I have not been drinking water for 20 hours.

•She is on a diet. She has not been seating dessert for six months.

•Julia has not been living in England since she married a Korean man.

•Robert has not been smoking after he saw his doctor.

•Present Perfect Continuous Zaman Soru Cümlesi

•Diğer zamanlarda olduğu gibi Present Perfect Continuous zamanda da soru 
cümlesi yapmak için yardımcı fiiller öznenin öncesine getirilir. Soru kelimesi 
(when, how long, since, when vb.) kullanılmışsa bu kelimeler veya ifadeler 
cümlenin en başında yer alır.

•Örnek: How long have you been living in the United States?

•Has she been studying at this university since 2017?

•Since when has your brother been learning French?

•How long have your uncles been living in the United Kingdom?

•Present Perfect Continuous Zaman Türkçe Karşılığı

•Bu zamanın Türkçede direkt karşılığı bulunmadığından Türkçe çevirisi 
yapılırken veya Türkçeden İngilizceye çeviri yapılırken sorunlar yaşanabilir. 
Bilinmesi gereken Present Perfect Continuous cümle Türkçeye çevrilirken “-
yor” veya “-mekte” eklerinin kullanılarak çevrildiğidir.

•Örnek: We have been living in this city for two years.(İki yıldır bu şehirde 
yaşıyoruz/yaşamaktayız.)

•He has been working as a teacher here for about twenty years. (Yaklaşık 
yirmi yıldır burada öğretmen olarak çalışmakta.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. You are tired. What ___________ doing? 

a) have you been 

b) have been 

c) have you being 

d) you have been 

e) have you 

 

2. I have ___________ since the morning. 

a) waiting 

b) wait 

c) been waiting 

d) been wait 

e) be waiting 

 

3. He __________ ill for two weeks. 

a) has feeling 

b) has feel 

c) has be feeling 

d) feeling 

e) has been feeling 

 

4. A: ___________ you been watching TV? 

B: For five hours. 

a) How 

b) How have 

c) How you 

d) How long have 

e) How long have been 

 

5. A: How long have you been working at this university? 

B: Since ___________ . 

a) I graduated in 2000. 

b) I have graduated. 

c) I have been graduating. 

d) I graduates. 

e) have graduated. 
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6. I have been writing this report __________ three hours. 

a) for 

b) yet 

c) already 

d) up to now 

e) since 

 

7. What __________ doing lately? 

a) have you being 

b) have you been 

c) you have being 

d) you have been 

e) are you been 

 

8. A: __________ have you been working? 

B: For two hours.  

a) How 

b) How long 

c) How much 

d) How often 

e) How many 

 

9. This week, I __________ three books. 

a) have been reading 

b) have read 

c) read 

d) having been read 

e) reading 

 

10. So far, I __________ a kangaroo. 

a) have never seen 

b) have never been seeing 

c) have never see 

d) never see 

e) never been seeing 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.c, 3.e, 4.d, 5.a, 6.a, 7.b, 8.b, 9.b, 10.a. 
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R •Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

•Geçmişte belirli bir zamandan veya 
bir olaydan daha önce gerçekleşen 
olayları ifade edebilecek,

•Geçmişte belirli bir zamana veya 
olayın oluşuna kadar olan ve 
tamamlanan iş ve olayları ifade 
edebileceksiniz.
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• Dil Bilgisi

• Past Perfect Tense

• Dinleme & Konuşma

• Kötü Bir Gün (A Terrible Day)

• Okuma

• Üniversitede Zor Günler III 
(Hard Days At University III)

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 

ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 

dağıtımı yapılamaz. 
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GİRİŞ  

Past Perfect Tense geçmişte olmuş bir olaydan daha önce gerçekleşmiş bir 

olaya vurgu yapmak veya anlatmak için kullanılan zaman biçimidir. Bilindiği üzere 

İngilizcede geçmişte olmuş bitmiş, sonuçlanmış bir işi, hareketi veya olayı 

anlatmak için Past Simple zaman biçimi kullanılır. Bu zamanla anlatılan iş, oluş ve 

durumlar geçmişte kalmıştır ve şimdi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. 

Bu zamanın yani Simple Past’ın öncesinde olan olayı anlatmak için ise bu ünitede 

anlatılacak olan Past Perfect Tense kullanılır. Geçmiş zaman ve “geçmişin geçmişi” 

zamana örnek vermek gerekirse; 

 My mother got up at 7 am this morning. (Annem bu sabah 7’de kalktı.) 

 I had left home before my mother got up at 7 am this morning. (Annem 

bu sabah 7’de kalkmadan önce evden ayrıldım/ayrılmıştım.) 

 I finished my project yesterday. (Ben projemi dün bitirdim.) 

 You had called me before you finished your project yesterday. (Sen 

projeni bitirmeden önce beni aradın/aramıştın.) 

Past Perfect Tense bir anlamda geçmişin daha öncesi veya geçmişin geçmişi 

olarak da tanımlanabilir ve genellikle tek başına değil yanında Simple Past bir 

cümle veya geçmişi işaret eden bir ifade ile birlikte kullanılmaktadır. Past Perfect 

Tense geçmişin geçmişini anlattığı için önce geçmişte ne olduğunu anlatan bir 

cümle yani past bir cümle veya ifade gerekir ve Past Perfect Tense cümlesinin de 

geçmiş zaman öncesinde olduğu anlaşılır ve belirsizlik ihtimali azalır. Bu zamanda 

tüm özneler için “had” yardımcı fiili kullanılır ve esas fiil her hâlde (olumlu, 

olumsuz, soru) past participle yani üçüncü hâliyle kullanılır. Belirtildiği gibi Past 

Perfect Tense genelde yanında bir cümle ile birlikte kullanılmaktadır ve ayrıca 

öncelik ile sonralık sırasını ifade edebilmek için “after (- den sonra), before (-den 

önce), when (-dığında, -dığı zaman, iken)” gibi bağlaçlara da başvurulmaktadır. 

Örneğin; 

 The bus had left before I got to the bus station. (Biz otobüs terminaline 

gitmeden önce otobüs kalkmıştı.) 

 I got to the bus station after the bus had left. (Otobüs kalktıktan sonra 

otobüs terminaline gittim.) 

 I had written the letter before they apologized. (Onlar özür dilemeden 

önce mektubu yazmıştım.) 

 They apologized after I had written the letter. (Ben mektubu yazdıktan 

sonra onlar özür dilediler.) 

 I had not met him before I graduated from the university. (Üniversiteden 

mezun olmadan önce onunla tanışmamıştım.) 

 I met him after I graduated from the university. (Onunla üniversiteden 

mezun olduktan sonra tanıştım.) 

 They had bought a new car before they sold their old car. (Onlar eski 

arabalarını satmadan önce yeni araba almışlardı.) 

Past Perfect Tense bir cümle Türkçeye çevrilirken duruma göre “-mıştı” veya 

geçmiş zaman gibi “-dı, -di” şeklinde çevrilebilmektedir. 

 

Past Perfect “geçmişin 

geçmişi” olarak 

tanımlanabilir.  
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DİL BİLGİSİ 

Past Perfect Tense 

(+) I, he, she, we, you, they had done homework by 12.00 p.m. yesterday.   

(-) I, he, she, we, you, they had not done homework by 12.00 p.m. yesterday.  

(?) Had I, he, she, we, you, they done homework by 12.00 p.m. yesterday? 

How had I, he, she, we, you, they done homework by 12.00 p.m. yesterday? 

Kısaltmalar I’d,    you’d,     he/she/it’d, we’d,    they’d; hadn’t 

Past Perfect Tense’in zaman adı olarak Türkçede karşılığı bulunmamaktadır. 

Bu zamana, geçmişte yapılmış olan iki işten veya geçmişte olan iki olaydan söz 

edilirken, önce olan iş veya oluş  Past Perfect Tense ile sonra olan iş veya oluş ise 

“Simple Past Tense” ile ifade edilir. Past Perfect Tense’li cümleler oluşturabilmek 

için “had” yardımcı fiilleri ile birlikte fiillerin “3. hâli” veya “past participle” 

dediğimiz hallerini kullanırız. Düzenli ve düzensiz fiillerin Past Perfect Tense’e göre 

çekimlenmesi  Present Perfect Tense’te olduğu gibidir.   

 
Past Perfect Tense’i, geçmişte belli bir zamandan veya olaydan önce 

gerçekleşmiş herhangi bir eylem, oluş veya olgudan söz ederken kullanırız. Bu 

dilbilgisi yapısı yalnız başına kullanılamaz.  

 
Türkçede bu ifadeler mümkün olmasına rağmen aynı ifadelerin İngilizcede 

geçmişte herhangi bir olay, durum, zaman veya bağlama atıfta bulunmadan 

kullanımı yanlış olur. Genellikle “Past Perfect Tense” yapısı, “Simple Past Tense” ile 

Ö
rn

ek •I couldn’t buy a ticket for the concert because I had lost my 
wallet.                                                                                                
(Konser için bilet alamadım çünkü cüzdanımı kaybetmiştim.)

•I had visited our relatives before I left my hometown.     
(Memleketimden ayrılmadan önce akrabalarımı ziyaret ettim.)

Ö
rn

ek

•I had seen him. (Onu gördüm/görmüştüm.)

•We had finished our work. (İşimizi bitirdik/bitirmiştik.)

•She had already left home. (O çoktan evden ayrılmıştı.)

•Fatma had finished her work. (Fatma işini bitirmişti.)

•My  father had painted our house. (Babam evimizi boyamıştı.)

•My mother had prepared breakfast. (Annem kahvaltıyı hazırlamıştı.)

•You had not invited your best friend. (En iyi arkadaşını davet 
etmemiştin.)
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birlikte bağlaçlar yardımıyla kullanılır. Konuşma dilinde bu yapıya pek rastlamayız. 

Ancak yazı dilinde bazı durumlarda bu yapı karşımıza çıkabilir. 

 
Past Perfect Tense’li bir cümleciği “when” bağlacından sonra kullandığımız 

zaman, herhangi bir şeyin tam anlamıyla tamamlandığını ifade etmiş oluruz. 

 

Alıştırmalar 
Alıştırma 10.1- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilen 

fiillerin Past Perfect Tense’e göre çekimlenmiş şekilleriyle doldurunuz. Cümlelerin 

“olumlu” veya “olumsuz” şeklinde olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. When arrived at the cinema, the film ___________(start). 

2. She __________ (live) in Erzurum before she went to   Balıkesir. 

3. After they ___________ (eat) fish with yoghurt, they began to feel sick. 

4. If you ___________ (listen) to me, you would have got the job. 

5. My wife didn’t arrive until after I __________ (leave). 

6. When we _________ (finish) lunch, we went out. 

7. The garden was   bad   because   it __________ (be) dry all summer. 

8. My father __________ (meet) my advisor somewhere before. 

9. We were late for the train because we __________ (forget) our tickets. 

10. She told       me she __________ (not / study) a lot before the exam. 

11. The  trees   were yellow  because  it __________ (not/rain) all summer. 

12. The lights went off because we __________ (not/pay) the electricity bill. 

13. The  children __________ (not/do) their homework, so they were in 

trouble. 

Ö
rn

ek
•When I got up, my brother Serkan had gone out. (Uyandığımda, erkek 
kardeşim Serkan dışarı çıkmıştı.)

•I had seen that film after you did. (Filmi sen izledikten sonra izledim.)

•I was quite happy because I had visited the art gallery. (Çok mutluydum 
çünkü sanat galerisini ziyaret etmiştim.)

•We had met him before he came here. (O buraya gelmeden önce 
onunla tanışmıştık.)

•I bought a new house after I had sold my car. (Arabamı sattıktan sonra 
yeni bir ev aldım.)

Ö
rn

ek

•When I had repaired my car, I took my sister to the airport. (Arabamı 
tamir edince, kız kardeşimi havaalanına götürdüm.)

•When the plane had taken off, the pilot called for S.O.S. (Uçak 
havalanınca, pilot acil yardım istedi.)

 

Past Perfect Tense 
sıklıkla yanına “past” bir 

cümle ile kullanılır.  

 

Past Perfect cümlede fiil 

her durumda 

(olumlu/olumsuz/soru) 

üçüncü halde kullanılır.  
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14. We __________ (not/eat) anything, so we went to a restaurant. 

15. We  couldn’t  go  in to  the  theatre  because  we __________ (not/bring) 

our tickets. 

16. She said that she ___________ (not/visit) the Greece before. 

17. Eda and Harun __________ (not/meet) before the party. 

18. I __________ (not/have) breakfast when he arrived. 

19. He __________(not/use) e-mail before, so I showed him how to use it. 

20. You  __________ (not/study) for the test, so you were very nervous. 

Alıştırma 10.2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisinde verilen 

fiillerin Simple Past Tense’e veya Past Perfect Tense’e göre çekimlenmiş 

şekilleriyle doldurunuz. Cümlelerin “olumlu” veya “olumsuz” şeklinde olmaları 

gerektiğine dikkat ediniz. 

1. By the time we got to the movie-theatre, the film ____________________ 

(start), so we missed the first 15 minutes. 

2. When I rang the bell, there was no answer. The neighbour told me that 

they ____________________ (go out) about half an hour ago. 

3. I saw Marmaris for the first time last night. I ____________________ (see 

NEGATIVE) it before. 

4. I felt full. I ____________________ (have) a great dinner. 

5. I spent a week in Datça recently. I ____________________ (be NEGATIVE) 

there before. 

6. There was so much to see in Kuşadası. I wanted to see everything but I 

_______________(have NEGATIVE) enough time. 

7. If I ____________________ (know) about the movie at the cinema, I 

would have gone. 

8. If you ____________________ (take) my advice, it wouldn't have 

happened. 

9. We would not have had an argument, if she ____________________ 

(mention NEGATIVE) politics. 

10. If you ____________________ (park NEGATIVE) there, you wouldn't have 

got a parking fine. 

11. She told me she ____________________ (buy) a new car last week. 

12. The police said the burglar ____________________ (resist) arrest. 

13. When he arrived, Aslı wasn't there. She ____________________ (leave) 

about five minutes before. 

14. When we arrived back in Erzurum, they ____________________ (lose) 

our luggage. 

15. When I ____________________ (get back), nobody had done the dishes. 

Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

Relative Akraba Yellow Sarı 

Art gallery Sanat galerisi Light Işık 

After Sonra Theatre Tiyatro 

Repair Tamir etmek Greece Yunanistan 

 

Past Perfect geçmişte 
kalmış bir olayın daha 

öncesini anlatır. 
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Airport Hava alanı Show Göstermek 

Sick Hasta Nervous Sinirli, gergin 

Leave Ayrılmak Miss Kaçırmak 

Lunch Öğle yemeği Bell Zil 

Conditional Durum Neighbour Komşu 

Dry Kuru Half Yarım, buçuk 

Summer Yaz Argument Tartışma 

Advisor Danışman Mention Bahsetmek 

Late Geç, gecikmiş Resist Direnmek 

Forget Unutmak Arrest Tutuklama 

Lose Kaybetmek Luggage Bavul 

 

DİNLEME & KONUŞMA

 
 

A Man      : How was your day today? 

A Woman: I had a terrible day at school today. 

A Man      : Why? What happened? 

A Woman: I had a big exam and I missed it. 

A Man      : How did you miss it? 

A Woman: It all started last night. I went to bed late, so I didn’t wake 

up early this morning. 

A Man      : Why didn’t your parents wake you up? 

A Woman: They had had breakfast and left home before I got up. 

A Man      : What time did you arrive at school? 

A Woman: I arrived there at half past ten. 

A Man      : Had the exam started when you arrived? 

A Woman: It had started and finished by ten o’clock. 

A Man      : Why had your classmates not called you before it started? 

A Woman: They had called me on my mobile but my mobile had been 

off until ten a.m. 

A Man      : Poor you! How awful! 

D
iy

al
o

g 
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Anahtar kelimeler (Dialog) 
Have/had Geçirmek (gün) Late Geç 

What happened Ne oldu? Have/had Yemek yemek 

Terrible Korkunç, kötü Leave/left Ayrılmak (evden) 

Wake up Uyanmak Before Önce 

Big Büyük(önemli) Get/got up Kalkmak (yataktan) 

Exam Sınav Finish Bitmek, bitirmek 

Miss Kaçırmak ( sınav) Arrive Varmak 

Start Başlamak Class mates Sınıf arkadaşları 

Go/went to bed Yatmaya gitmek Off Kapalı (telefon, TV) 

Çeviri (Diyalog) 

Kötü Bir Gün 

Erkek: Bugün günün nasıl geçti? 

Kadın: Bugün okulda berbat bir gün geçirdim. 

Erkek: Niçin? Ne oldu? 

Kadın: Önemli bir sınavım vardı ve onu kaçırdım. 

Erkek: Nasıl kaçırdın? 

Kadın: Her şey dün gece başladı. Geç yattım, bu yüzden bu sabah erken 

kalkamadım. 

Erkek: Annen ve baban niçin seni uyandırmadı? 

Kadın: Ben kalkmadan önce onlar kahvaltı edip evden ayrılmışlardı. 

Erkek: Saat kaçta okula vardın? 

Kadın: Oraya 10 buçukta vardım. 

Erkek: Sen vardığında sınav başlamış mıydı? 

Kadın: Saat 10’a kadar başlamış ve bitmişti. 

Erkek: Sınıf arkadaşların başlamadan önce seni niçin aramadılar? 

Kadın: Beni cep telefonumdan aramışlardı ama cep telefonum saat 10’a kadar 

kapalıydı. 

Erkek: Ah yazık! Çok kötü! 

Alıştırmalar  

Alıştırma 10.3- Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. Why didn’t your 

parents wake you up?  

(__) 2. What time did you 

arrive at school?  

(__) 3. Had the exam finished 

when you arrived?  

(__) 4. What happened?   

(__) 5. Had your parents had 

breakfast when you got up?  

A-They had left home 

when I got up.  

B- I missed the exam.  

C- Yes, it had finished before  

arrived.  

D- Yes, they had had 

breakfast before I got up.  

E- I arrived at school at 

half past ten. 

 

Wake up=uyanmak 

Get up=yataktan 

kalkmak 
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OKUMA 

Hard Days at University III 
After Seyfettin and Cahit had moved to the flat, they had a busy life 

because they were working and studying. 

It was the end of the term and Seyfettin and Cahit had a very important 

final exam. However, they remembered the date of the exam only one day before 

the exam, so they didn’t have enough time for studying. 

It was the day of exam. They came to the classroom, they hadn’t studied 

but they had found a solution for it. The previous day Seyfettin and Cahit had 

written some notes on small pieces of paper and they had planned to look at 

these pieces of paper during the exam. 

The exam started and they started to read the questions, but their notes on 

small pieces of paper were not about these questions. They had written notes 

about another subject, so the notes didn’t work, and they didn’t answer the 

questions. 

As a result, they didn’t pass the exam because they hadn’t studied and they 

had written wrong notes, and it was a hard and disappointing day for them again. 

Anahtar kelimeler (Okuma Metni) 

Busy Yoğun, meşgul Solution Çözüm 

Term Dönem Previous Önceki 

İmportant Önemli Subject Ders 

Remember Hatırlamak Work İşe yaramak 

Date Tarih Disappointing Hayal kırıklığı 

Enough Yeterli, yeterince   

Üniversitede Zor Günler III (Okuma Metni Çevirisi) 

Seyfettin ve Cahit dairelerine taşındıktan sonra, yoğun bir hayat yaşadılar 

çünkü çalışıyor ve okuyorlardı. 

Dönemin sonuydu ve Seyfettin ve Cahit’in önemli bir final sınavları vardı. 

Ancak, onlar sınavın tarihini sınavdan sadece bir gün önce hatırladılar, dolayısıyla 

çalışmak için yeterli zamanları yoktu. 

Sınav günü gelmişti. Sınıfa geldiler; ders çalışmamışlardı ama bunun için bir 

çözüm bulmuşlardı. Önceki gün küçük kâğıt parçalarının üstüne bazı notlar 

yazmışlardı ve sınav esnasında bu kâğıtlara bakmayı planlamışlardı. 

Sınav başladı ve onlar soruları okumaya başlamışlardı, ama küçük kâğıt 

parçalarının üstündeki notlar bu sorularla alakalı değildi. Başka bir dersle ilgili 

notlar yazmışlardı, bu yüzden notlar işe yaramadı ve soruları cevaplayamadılar. 

Sonuç olarak, sınavı geçemediler çünkü çalışmamışlardı ve yanlış notlar 

yazmışlardı ve onlar için gene hayal kırıklığı yaratan zor bir gün oldu. 

Alıştırmalar 

 

Yardımcı fiil ile başlayan 
soru cümlelerine cevap 

verirken, genellikle 
cümleye yes veya no 

kelimeleriyle başlanır. 

 

Before(önce)≠After(son
ra) 
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Alıştırma 10.4- Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz.  

Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1. After Seyfettin and Cahit moved to the flat, they had a very comfortable 

life. ___ 

2. They had very little time for studying for the exam. ____ 

3. They had studied very hard for the exam. ___ 

4. They wrote notes on small papers during the exam. ____ 

5. The answers to the questions were on their small papers. ____ 

6. They answered all the questions. ___ 

7. They hadn’t prepared for the exam, so they failed. ____ 

8. That day was disappointing for them. ____ 

9. The notes were about another subject. ____ 

Alıştırma 10.5- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. 

1. Why did they have a difficult life? 

2. When did they remember the date of the exam? 

3. What was their solution for the exam? 

4. When had they written the notes on small papers? 

5. Did their notes work? Why? Why not? 

6. Were they happy after the exam? Why? Why not? 

Alıştırma 10.6- Kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz.  

 

 

1. He always works. He has a very ___________ life. 

2. Today is Sunday, so the ___________ was Saturday. 

3. They studied very hard and they __________ the exam. 

4. 22 September 1976 is his __________ of birth. 

5. He had a lot of problems, but he finally has found ____________ for 

them. 

6. He didn’t study, _____________ he failed. 

7. I studied hard, but I failed. It was _____________. 

 

Alıştırma 10.7.- Aşağıdaki tabloda bulunan cümle parçalarını birleştiriniz. 

1. It was the end a) to the classroom. 

2. The exam started and  b) of the term. 

3. After Seyfettin and Cahit had 

moved 

c) written some notes on small pieces of 

paper. 

4. However, they remembered the 

date of  

d) time for studying. 

5. The previous day Seyfettin and 

Cahit had 

e) to the flat, they had a busy life 
because they were working and 
studying. 

passed  disappointing   as a result date 

previous solutions  busy 

 

İngilizcede temel cümle 
sıralaması 

özne+fiil+nesne 
biçimindedir. 
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6. their notes on small pieces of 

paper were not about  

f) the exam only one day before the 

exam. 

7. They came g) disappointing day for them again. 

8. They didn’t have enough  

 
h) they started to read the questions. 

9. As a result, they didn’t pass the  i) these questions. 

10. It was a hard and j) exam because they hadn’t studied. 

Cevaplar 
Alıştırma 10. 1.- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içerisinde 

verilen fiilleri “Past Perfect Tense”e göre çekimleyerek doldurunuz. Cümlelerin 

“olumlu” veya “olumsuz” şeklinde olmaları gerektiğine dikkat ediniz. 

1. When I arrived at the cinema, the film had started. 

2. She had lived in Erzurum before she went to Balıkesir. 

3. After they had eaten fish with yoghurt, they began to feel sick. 

4. If you had listened to me, you would have got the job. 

5. My wife didn’t arrive after I had left. 

6. When we had finished lunch, we went out. 

7. The garden was in bad condition because it had been dry all summer. 

8. My father had met my advisor somewhere before. 

9. We were late for the train because we had forgotten our ticket. 

10. She told me she hadn't studied a lot before the exam. 

11. The trees were yellow because it hadn't rained all summer. 

12. The light went off because we hadn't paid the electricity bill. 

13. The children hadn’t done their homework, so they were in trouble. 

14. We hadn’t eaten anything. So we went to a restaurant. 

15. We couldn’t go into the theatre because we hadn't brought our tickets. 

16. She said that she hadn’t visited Greece before. 

17. Eda and Harun hadn’t met before the party. 

18. I hadn’t had breakfast when he arrived. 

19. He hadn’t used e-mail before, so I showed him how to use it. 

20. You hadn’t studied for the test, so you were nervous. 

Alıştırma 10. 2.- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içerisinde 

verilen fiilleri “Simple Past Tense”e veya “Past Perfect Tense”e göre çekimleyerek 

doldurunuz. Cümlelerin “olumlu veya olumsuz” şeklinde olmaları gerektiğine 

dikkat ediniz. 

1. By the time we got to the movie theatre, the film had started, so we 

missed the first 15 minutes. 

2. When I rang the bell there was no answer. The neighbour told me that 

they had gone out about half an hour ago. 

3. I saw Marmaris for the first time last night. I had never seen it before. 
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4. I felt full. I had had a great dinner. 

5. I spent a week in Datça recently. I had not been there before. 

6. There was so much to see in Kuşadası. I wanted to see everything but I 

didn’t have enough time. 

7. If I had known about the movie at the cinema, I would have gone. 

8. If you had taken my advice, it wouldn't have happened. 

9. We would not have had an argument, if she ____________________ had 

not mentioned politics. 

10. If you had not parked there, you wouldn't have got a parking fine. 

11. She told me she had bought a new car. 

12. The police said the burglar had resisted arrest. 

13. When he arrived, Aslı wasn’t there. She had left about five minutes 

before. 

14. When we arrived back Erzurum, they had lost our luggage. 

15. When I got back, nobody had done the dishes. 

Alıştırma 10. 3.- Okuduğunuz diyaloğa göre aşağıdaki soruları en uygun 

cevap ile eşleştiriniz. 

1-A  2-E 3-C 4-B 5-D 

Alıştırma 10. 4.- Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. 

Doğru mu & Yanlış mı?(D/Y) 

1-Y  2-D  3-Y  4-Y 5-Y 6-Y 7-D 8-D 9-D 

Alıştırma 10. 5.-  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. 

1. Because they were working and studying. 

2. They remembered the date of the exam only one day before the exam. 

3. The previous day Seyfettin and Cahit had written some notes on small 

papers and they had planned to look at these papers during the exam. 

4. The previous day Seyfettin and Cahit had written some notes on small 

papers. 

5. They had written notes about another subject, so the notes didn’t work, 

and they didn’t answer the questions. 

6. They were unhappy because they did not pass the exam. It was a hard and 

disappointing day for them again. 

Alıştırma 10. 6.- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki 

kelimelerden en uygun olanıyla doldurunuz. 

1. busy  

2. previous  

3. passed  

4. date  

5. solutions  

6. as a result  

7. disappointing 
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Alıştırma 10. 7.- Aşağıdaki tabloda bulunan cümle parçalarını birleştirin. 

1-b, 2-h, 3-e, 4-f, 5-c, 6-i, 7-a- 8-d, 9-j, 10-g 

 B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

•Geçmişte olan bir olay veya etkinlikten (düğün, toplantı v.s.) daha önce 
gerçekleşmiş durumları anlatan 10 cümle yazınız.

•20'şer tane Past Perfect Tense ile Simple Past Tense'ten oluşan cümeler 
yazarak "after" veya "before" bağlaçları ile birleştirin .

•10 tane Past Perfect Tense ile Past Tense'ten oluşan cümleyi "when" bağlacı ile 
birleştirin.
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Ö
ze

t
•PAST PERFECT TENSE KULLANIM

•Past Perfect Tense; geçmişte olmuş, bitmiş, sonuçlanmış iş, hareket ve 
durumların daha da öncesine ait bilgi vermek için kullanılan zaman biçimidir. 
Past Perfect Tense de genellikle yanında Simple Past Tense bir cümle ile 
birlikte kullanılır. Bu durumun açıklaması da şu şekilde yapılabilir: Past 
Perfect Tense geçmişte olan şeylerin daha öncesini anlattığı için önce 
geçmişle ilgili bir cümle olmalıdır ki sonrasında da onun öncesinden 
bahsedilebilsin. Ayrıca Past Perfect Tense yanında bir Past cümle kullanımını 
gerektirdiği için bu cümlelerin birinde after, before, when vb. bağlaçlarını 
kullanma gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.

•Örnek: Before he started the match, he had done some warm-up exercise.

•He had made some warm up exercises before he started the match.

•İlk örnekte görüldüğü gibi cümlede bir tane bağlaçla birlikte kullanılan 
Simple Past Tense yan cümle (Before he started the match) sonrasında ise 
Past Perfect Tense ana cümle ile cümlenin tamamı oluşmuştur. Yan cümlede 
maça başlama (start the match) ana cümlede ise ısınma egzersizleri yapma 
(do warm-up exercise) eylemlerinden bahsedilmiştir. “Maça başlama” işinin 
geçmişte gerçekleştiği cümlenin zamanının Simple Past olmasından 
anlaşılabilir. Diğer cümlenin yani ana cümlenin Past Perfect yapıda olması ise 
“ısınma egzersizleri yapma” işinin maça başlamadan önce yapıldığını 
vurgulamaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi Simple Past Tense geçmişi Past 
Perfect Tense ise onun daha öncesini bildirdiği için örnekteki olayların 
sıralamasının bu şekilde olduğu anlaşılabilir.

•Past Perfect Tense Olumlu Cümle Yapısı

•Past Perfect Tense zamanda olumlu cümle yapmak için tüm öznelerden 
sonra “had” yardımcı fiili ve sonrasında da esas fiilin “past participle” diğer 
bir deyişle üçüncü hali kullanılır.

•Örnek: When the police arrive, the thieves had escaped.

•Before I went there, they had eaten lunch.

•Before he took the exam, he had glanced at all the books they had studied 
during the term. 

•Past Perfect Tense Olumsuz Cümle Yapısı

•Past Perfect Tense zamanda cümle olumsuz yapılırken “had” yardımcı fiiline 
“not” eklenerek cümle olumsuz hale getirilir.  Ayrıca “had not” yerine kısaca 
“hadn’t” kullanılabilir. Esas fiil bölümünde olumlu cümledeki fiil şekil yani 
"past participle" fiil formu kullanılır, esas fiilde herhangi bir değişiklik 
yapılmaz

•Örnek: They needed someone experienced for the postion, but he hadn’t 
had any work experience before.

•He hadn’t cleaned the house before he left.

•The weather was really nice, and we had not seen such beautiful weather in 
this city before.

•Past Perfect Tense Soru Cümlesi

•Diğer zamanlarda olduğu gibi Past Perfect Tense zamanda da soru cümlesi 
yapmak için yardımcı fiiller öznenin öncesine getirilir ve özneden sonra esas 
fiil past participle yani üçüncü haliyle kullanılır. Soru kelimesi (when, how 
long, since when vb.) kullanılmışsa bu kelimeler veya ifadeler cümlenin en 
başında yer alır.

•Örnek: Had he invited you before you went to the cinema?

•What had he done before he took the exam?

•Had not you consulted the doctor before you took these pills?

219



They Had Left Before I Woke Up 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  15  

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. I ………. missed the train when I arrived at the station. 

a) had 

b) have 

c) have had 

d) am 

e) has 

 

2. My neighbour …… me the keys to his flat before he…… for holiday. 

a) give/left 

b) had given/had left 

c) gave/left 

d) gave/had left 

e) had given/left 

 

3. He didn’t …… out because he …………. his homework. 

a) go/had finished 

b) went/had finished 

c) go/hadn’t finished 

d) went/hadn’t finished 

e) went/finished 

 

4. The teacher was angry with the students because they …… their 

homework. 

a) had done 

b) have done 

c) hadn’t done 

d) haven’t done 

e) done 

 

5. The film was boring to me because I ……… it before. 

a) watching 

b) watch 

c) watched 

d) hadn’t watched 

e) had watched 

 

6. When he ….. home last night, his parents ………… . 

a) came/had slept 

b) had came/ slept 

c) came/sleep 

d) come/sleep 

e) came/slept 
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7. ……….. learnt English before you went to England? 

a) have you 

b) had you 

c) you have 

d) you had 

e) did you 

 

8. The man was very angry when he learnt children ….. his window? 

a) break 

b) are breaking 

c) breaks 

d) had broken 

e) have broken 

 

9. After he ………. in a bank for ten years, he ……. work in a different job. 

a) work/decide 

b) work/decided 

c) had worked/decide 

d) had worked/decided 

e) worked/had decided 

 

10. I knew about the characters because I ……….. that book before. 

a) read 

b) readed 

c) had readed 

d) had read 

e) had reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.e, 3.c, 4.c, 5.e, 6.a, 7.b, 8.d, 9.d, 10.d 
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1 
 

 

I'LL HAVE A DONER 
İÇ

İN
D

EK
İL

ER

• Dil Bilgisi

• Kesin Olmayan Gelecek 
Zaman (Will)

• Kesin Gelecek Zaman    (Be 
Going To)

• Dinleme & Konuşma

• Okuma

H
ED

EF
LE

R

•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•Konuşma anında gelecekle ilgili 
çok kesin olmayan karar ve 
tahminlerinizi ifade edebilecek,

•Konuşma anından önce 
kararlaştırılan ve hazırlığı yapılan, 
olma ihtimali çok yüksek olan 
durumları ifade edebilecek,

•İnsanları fiziksel özellikleriyle tarif 
edebilecek,

•Yiyecek ve içecek siparişi 
verebileceksiniz.

ÜNİTE 

11 

YABANCI DİL I 

 

 

Öğr. Gör. Hayrettin 
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dağıtımı yapılamaz. 
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I'LL HAVE A DONER

Dil Bilgisi: Kesin Olmayan Gelecek 
Zaman (Will), Kesin Gelecek Zaman 
(Be Going To)

Dinleme & Konuşma: Lokantada 
Yemek Siparişi Verme, Kişilerin 
Fiziksel Özellikleri 

Okuma: İnsanların Özellikleri ve Gelecek 
Planları
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GİRİŞ    

İngilizcede geçmişte belli bir zamanda olup bitmiş veya içinde olduğumuz 

anda olmakta olan durumları ifade etmek istediğimizde, sırasıyla Simple Past 

Tense (Geçmiş Zaman) ve Present Continuous (Şimdiki Zaman) kullanırız. Çünkü bu 

durumlar olmuş veya içinde bulunduğumuz anda olmakta olan “gerçek” 

durumlardır. Fakat gelecek hakkında konuşmak problemlidir çünkü gelecek için 

kullanacağımız tek bir zaman bulunmamaktadır. Söz konusu durum hakkındaki 

görüş, niyet, o durum için hazırlık yapılıp yapılmadığı veya olma ihtimalinin ne 

kadar zayıf ya da güçlü olduğu gibi ayrıntılar o durumu anlatırken hangi zamanı 

seçeceğimiz üzerinde etkisi olan faktörlerdir.  

 I will call you later. (Seni sonra arayacağım. Konuşma anında karar 

verilmiş). 

 I am going to come to your wedding ceremony next month. (Gelecek ay 

düğün törenine geleceğim. Önceden karar verilmiş ve düğün törenine 

katılma konusunda güçlü bir niyet var.) 

 I am seeing the doctor tomorrow. (Yarın doktoru göreceğim. Şimdiki 

zamanla ifade edilmesine rağmen, planlanmış ve hazırlığı yapılmış 

gelecekte olma ihtimali en güçlü olan durumu ifade etmek için 

kullanılmıştır.)  

 Ayşe is to visit England in November. (Ayşe kasım ayında İngiltere’yi 

ziyaret edecek. Resmi planlama söz konusudur.) 

 The coach to Ankara leaves at 10 am tomorrow. (Ankara otobüsü yarın 

sabah saat 10’da kalkacak. Düzenli yapılan durum ve tarife söz 

konusudur.) 

Yukarıda verilen örnekler İngilizcede gelecek bir zamanda gerçekleşmesi söz 

konusu olan ve hepsi birbirinden farklı durumları ifade etmede kullanacağımız 

zamanlardan sadece beş tanesidir. Genel olarak “be going to” önceden niyet 

edilmiş ve yapılmasına karar verilmiş olayları; “will” ise önceden planlanmaksızın 

konuşma anında karar verilen işleri anlatmakta kullanılır diye bir ayrım yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Türkçenin aksine 

İngilizcede bir den çok 
gelecek zaman yapıları 

vardır. 
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DİL BİLGİSİ       

Kesin Olmayan Gelecek Zaman (Will)  

Gelecek Zaman olarak bilinen bu yapıyı, konuşma anında gelecek ile ilgili 

almış olduğumuz kararlardan bahsetmek için kullanırız. Eylemin, işin veya oluşun 

kesin gerçekleşeceğine dair elimizde herhangi bir kanıt yoktur. Bu zamanda, 

yardımcı fiil “will” ile birlikte fiilin yalın hâli kullanılır.   

 

Ayrıca “be” fiili ile soru cümlesi üretebilmek için yardımcı fiili öznenin önüne 

getiririz. 

 

           I’ll be back in a minute. (Bir dakika içinde döneceğim.) 

           It’ll be cold this evening. (Hava bu akşam soğuk olacak.) 

           She’ll be a successful student. (O başarılı bir öğrenci olacak.) 

     The plane won’t be in İzmir this evening. (Uçak bu akşam İzmir’de olmayacak.) 

  Ö
rn

ek
 

 

 
“Will” yapısı konuşma 
anında yapmaya karar 
verdiğimiz işleri ifade 
etmek için kullanılır.     
It is hot here. I will 
open the window. 

(+): 

 

(-): 

 

(?): 

I/you/he/she/we/they will help you. 

Ben/sen/o/biz/onlar sana yardım edecekler. 

I/you/he/she/we/they will not help you. 

Ben/sen/o/biz/onlar size yardım etmeyecekler. 

Will I/you/he/she/we/they help you?  

Ben/sen/o/biz/onlar sana yardım edecekler mi? 

K
ıs

al
tm

al
ar

 I’ll, you’ll, 

he/she/it’ll, 

we’ll, 

they’ll; won’t ( = will not) 

 

   
   

   
 Ö

rn
ek

 
 

(+): 

 

 

(?): 

I will be late. The plane will be here at 10:00.      

We will be old in the future. 

 

Will I be late? Will the plane be here at 10:00?      

Will we be old in the future? 

 

Ö
rn

ek
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Özne ne kadar uzun olursa olsun cümle içindeki kelimelerin sırası değişmez. 

“Will + fiil” yapısını gelecek ile ilgili; 

 düşündüğümüz, 

 tahmin ettiğimiz veya gerçekleşeceğini sandığımız,  

 bildiğimiz şeyleri (kişi, eşya, olay, fikir, durum, vb.) ifade edebilmek ya da 

gelecek hakkında sorular sorabilmek için kullanırız.  

 

Ayıca, herhangi bir olay, olgu, durum ya da bir işin olmayacağını, 

gerçekleşemeyeceğini düşündüğümüz veya sandığımız durumlarda “I don’t think it 

will” yapısını kullanırız. Bu yapı ile ilgili olarak sıklıkla karşılaştığımız oldukça yanlış 

olan kullanım ise “I think it won’t” şeklindedir.  

 
“Will” yapısı gelecekle 

ilgili düşük ihtimalli 
durumları ifade etmek 
için de kullanılır.  It will 

be cold tomorrow.  

Where will Mustafa                                                   work? 

When will your younger brother                             work? 

How long will your brother’s old English teacher work? 
Ö

rn
ek

 

 

Önemli Not: 

Birinci tekil ve birinci çoğul şahıs zamirleri olan “I” ve “we” zamirlerinden sonra “will” 

yerine “shall” yapısını kullanabiliriz. Bu yapılar arasında anlamsal olarak hiçbir fark 

yoktur ve shall yapısının kullanılmasında da hiçbir sakınca bulunmamakla birlikte bu 

yapının kullanımı artık günümüzde pek sık görülmemektedir. “Will” yapısı “shall” 

yapısına göre çok daha yaygın bir şekilde kullanılmakta ve tavsiye edilmektedir. 

  

I think it will rain tonight.     

(Sanırım bu gece yağmur yağacak.)       

Study harder or you will fail in the quizes. 

 (Daha sıkı çalış yoksa sınavlarda başarısız olacaksın.) 

To me, Filiz won’t come today, because the roads are closed. 

(Bana göre Filiz bu akşam gelmeyecek, çünkü yollar kapalı.) 

When will you have the final exams? 

            (Final sınavlarınız ne zaman olacak?) 

Ö
rn

ek
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Kesin Gelecek Zaman (Be Going To) 

Bu yapıyı, konuşma anından daha önceki bir zamanda yapmaya karar 

verdiğimiz ve hala yapmaya güçlü bir niyet beslediğimiz iş ya da planları ifade 

etmek için kullanırız. “Will” yapısı ile kıyaslandığında, “be going to” günlük hayatta 

pek kullanılmamaktadır. 

 

 

           I don’t think you’ll pass the exam. 

           (Sınavı geçeceğini sanmıyorum.) 

           (I think you won’t …ŞEKLİNDE DEĞİL!) 

           I don’t think it’ll rain. 

           (Yağacağını sanmıyorum.) 

           (I think it won’t…ŞEKLİNDE DEĞİL!)   Ö
rn

ek
 

 

(+): 

 

 

 

 

 

 

(-): 

 

 

 

 

 

 

(?): 

I am going to fly to New York next weekend. I’ve bought the ticket. 

 (Gelecek haftasonu New York’a uçacağım. Biletleri satın aldım.) 

He/she is going to move into a new house. The contract is over. 

 (O yeni bir eve taşınacak. Sözleşme bitti.) 

We/you/they are going to leave soon. The car is full.  

 (Biz/siz/onlar yakında ayrılacaklar. Araba dolu.) 

 

I am not going to fly to New York next weekend. I’ve not bought the 

ticket. (Gelecek hafta sonu New York’a uçmayacağım. Henüz bileti 

almadım.) 

He/she is not going to move into a new house. The new house is not 

ready. (Yeni bir eve taşınmayacak. Yeni ev hazır değil.) 

We/you/they are not going to leave soon. The car is not full. (Biz/siz/onlar 

yakın zamanda ayrılmayacağız. Araba dolu değil.) 

 

Am I going to fly to New York next weekend? (Gelecek haftasonu New 

York’a gidecek miyim?) 

Is he/she going to move into a new house? (O yeni bir eve taşınacak mı?) 

 Are we/you/they going to leave soon? (Biz/siz/onlar kısa süre içinde 

buradan ayrılacaklar mı?) 

K
ıs

al
tm

al
ar

  

I’m, you’re, he/she/it’s, we’re, they’re going to…/ isn’t / aren’t 

going to 

 

Ö
rn

ek
 

 
 

Daha önce karar vermiş 
olup hâlâ niyet varsa 

gelecekle ilgili bu 
durumu ifade etmek 

için “be going to” yapısı 
kullanılır. 

 
Gelecekle ilgili 

öğrendiğimiz bir bilgiyi 
de “will” yapısıyla 

anlatabiliriz.                
My parents will be in 

Turkey in June.  
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Alıştırmalar 

Alıştırma 11. 1- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, parantez içerisinde 

verilen fiillerin “will” veya “be going to” yapılarından uygun olanıyla doldurunuz. 

1. A: Why do you need paper? 

B: I (write) __________ a letter to my family in Erzincan. 

2. A: I'm about to fall asleep. I need to wake up! I have lots of things to do. 

B: I (get) __________ you a cup of coffee. That will help you. 

3. A: I can't hear the song well! 

B: I (turn) __________ it up so that you can hear it. 

4. We are very excited about our trip this summer to Bursa. We (visit) 

__________ Tirilye and Mudanya. 

5. Mr. Alperen (come) __________ to the wedding party.                       Mrs. 

Alperen (be) __________ there as well. 

6. A: It is so cold in here! 

B: I (turn) __________ the heating system on. 

7. I think my father (be) __________ retired next year. 

8. After I graduate from high school, I (attend) __________ tourism and 

hotel management school. 

9. A: Excuse me, may I talk to someone our dormitory room? I am afraid the 

air-conditioner doesn’t work. 

B: That technician over there (help) __________ you. 

10. Once it stops raining, we (go) __________ swimming. 

11. A: I want to see Ali. 

B: I (get) _________ him now. 

12. 12.  A: Why do you want to see Ali? 

B: I (ask) ___________________ him for some money. 

13. 13.  A: What are you going to do this weekend? 

B: I (study)_________________for English exam on Monday. 

14. 14. A: The weather is very nice. I think I (take) _________________ a 

walk. 

15. A: I am hungry, mummy. 

B: I (get) ________________ you something to eat. 

  

 
Gelecekle ilgili olumlu 

fakat güçlü olmayan bir 
tahminde bulunurken “I 
think it will rain today.” 

yapısını kullanırız.  
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Alıştırma 11. 2- Aşağıdaki kelimelerle, “will” yapısını kullanarak gelecek zamanlı 

”olumlu, olumsuz veya soru”  cümleleri oluşturunuz. 

1. I / go / to / the mall / this / weekend / (negative) 

____________________________________________________________ 

2. We / catch / the / train / (affirmative) 

____________________________________________________________ 

3. He / trust / her / (negative) 

____________________________________________________________ 

4. tonight / it / snow / a lot / (affirmative) 

____________________________________________________________ 

5. When / you / call / me / back/ (question) 

____________________________________________________________ 

6. You are very tired. help / I / you (affirmative) 

____________________________________________________________ 

7. By for now. see / I / later / you (affirmative) 

____________________________________________________________ 

8. you/ play / us / tennis / with (question) 

___________________________________________________________ 

9. I miss my parents. visit / I / my / them (affirmative) 

____________________________________________________________ 

10. have / what / you / (question) 

____________________________________________________________ 

11. I am very thirsty. have / some / I / water (affirmative) 

____________________________________________________________ 

12. We are very hungry. eat / we / lahmacun (affirmative) 

____________________________________________________________ 

13. I am not hungry. eat / I / lunch (negative) 

____________________________________________________________ 

14. I am not tired. take / I / bus / a (negative) 

____________________________________________________________ 

15. Do you want some water or ayran?  take / I / ayran / please (affirmative) 

____________________________________________________________ 

 
Alıştırma 11. 3- Aşağıdaki kelimelerle, “be going to” yapısını kullanarak gelecek 

zamanlı ”olumlu, olumsuz veya soru” cümleleri oluşturunuz. 

1. I / drive / too / fast / (negative) 

____________________________________________________________ 

2. your / brother / take / the / exam/ (negative) 

____________________________________________________________ 

3. what / you / buy / in / England / (question) 

____________________________________________________________ 

4. I / go on / a holiday / next month / (affirmative) 

____________________________________________________________ 

5. you / come / to / my / birthday / party / (question) 

 
Gelecekle ilgili olumsuz 
ama güçlü olmayan bir 

tahminde bulunmak 
için “I don’t think it will 
rain today.” şeklinde bir 

ifade kullanırız. 
.   
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____________________________________________________________ 

6. I / doctor / the /see / (affirmative) 

____________________________________________________________ 

7. open / the / I / window / (question) 

___________________________________________________________ 

8. swim  / she / today / (question) 

___________________________________________________________ 

9. It is snowing. be / you / ill / (affirmative) 

___________________________________________________________ 

10. Just a minute. find / I / it / (affirmtive) 

___________________________________________________________ 

11. wake up / everybody / (affirmative) 

___________________________________________________________ 

12. visit / o’clock / today / at / we / him / five / (affirmative) 

___________________________________________________________ 

13. do / you / evening / this / what / (question) 

___________________________________________________________ 

14. probably / o’clock / you / at / be / school / at / four / (affirmative) 

___________________________________________________________ 

15. have / a / please / I / sandwich / (affirmative) 

___________________________________________________________ 

  

 
“Be going to” yapısını 

bir daveti reddederken 
de kullanırız. Ör: Sorry, 

but I’m not going to 
come to your party. 
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Anahtar Kelimeler (Dil Bilgisi) 

Historical tarihi Wordrobe elbise dolabı 

Place yer Bench sıra, oturak 

Future gelecek Fridge buzdolabı 

Successful başarılı Building inşaat 

Younger yaşça küçük Girlfriend kız arkadaş 

Fail başarısız olmak Lounge salon 

Road yol Clearly açıkça 

Fly uçmak Witnesses görgü tanığı 

Move into taşınmak To prove kanıtlamak 

Contract sözleşme To commit the crime suç işlemek 

Soon yakında To improve geliştirmek 

Asleep uykuda, uyumuş Butter tereyağı 

International uluslararası To guess tahmin etmek 

Heating system ısıtma sistemi Belong to ait olmak 

High school lise Thanksgiving şükran günü 

Attend devam etmek Vote oy vermek 

Management müdürlük Member üye 

Dormitory yurt To change değiştirmek 

Technician teknisyen Outcome sonuç, çıktı 

Trust güvenmek Election seçim 

Monkey maymun Replace değiştirmek 

Snake yılan Wiper temizlik malzemesi 
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DİNLEME & KONUŞMA 

Lokantada Yemek Siparişi Verme 

 

 
“Would you like?” (İster 

miydiniz?) kalıbı “Do 
you want?” (İster 

misin?) kalıbına göre 
resmi ve çok kibar bir 

ifadedir. 

Can I Have the Menu? 

A Woman: Can I have the menu, please? 

A Waiter  : Of course, here you are. 

A Woman: I will have a lentil soup for a starter. 

A Waiter  : OK. What will you have for your main course? 

A Woman: I will have a doner kebap and some rice, please. 

A Waiter  : And, would you like a salad as well? 

A Woman: Yes please. That will be nice. 

A Waiter  : Can I get you anything to drink? 

A Woman: What do you have? 

A Waiter  : We have ayran and orange juice. 

A Woman: Can you tell me what ayran is, please? 

A Waiter  : It’s a yogurt drink. 

A Woman: I will have an ayran, please? 

A Waiter  : Would you like any dessert? 

A Woman: What do you recommend? 

A Waiter  : I will recommend you sütlaç. It is nice. 

A Woman: Yes, I will have a sütlaç then, please 

A Waiter  : I will be back in a few minutes. 

 D
iy

al
o

g 
I  
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 İnsanların Kişisel Özellikleri 

 

Is He Tall? 

A Man       : What does your brother look like? Is he handsome? 

A Woman: Yes, he is. 

A Man      : Is he tall or short? 

A Woman: He is not short. He is tall. 

A Man      : How tall is he? 

A Woman: He is 1.98 meters tall. 

A Man      : Is he fat or thin? 

A Woman: He is of medium weight. 

A Man      : Is he dark or fair? 

A Woman: He is dark. 

A Man      : Has he got straight or curly hair? 

A Woman: He has got long curly hair. 

A Man      : What colour hair does he have? 

A Woman: He has brown hair. 

A Man      : What colour eyes has he got? 

A Woman: He has got hazel eyes. 

D
iy

al
o

g 
II

 

 
“What does he look 
like?” kalıbı “O nasıl 

görünür/biridir?” 
anlamına gelmekle 

beraber fiziksel 
görünümü kasteder.  
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Anahtar Kelimeler (Diyalog)

Have almak How tall  ne kadar uzun boylu 

Menu menü Short kısa boylu 

Rice pirinç pilavı Fat şişman 

Juice meyve suyu Thin zayıf 

Orange juice portakal suyu Medium weitgt orta kilolu 

Anything to drink: içecek bir şey medium height orta boylu 

Can you tell me? bana söyleyebilir misin? Dark esmer 

What ayran is ayranın ne olduğunu Fair kumral 

Drink  içecek To have/has  sahip olmak, var  

Dessert  tatlı Straight  düz 

Then o zaman, daha sonra Curly kıvırcık 

Be back  geri gelmek/dönmek Hair saç 

A few bir kaç Brown  kahverengi 

Minute dakika What colour ne renk 

Handsome yakışıklı Hazel ela 

Tall uzun boylu Eye  göz 

 

Çeviri (diyalog)        

I. Diyalog: Menüyü alabilir miyim? 

Bir Kadın: Menüyü alabilir miyim, lütfen? 

Garson: Tabi ki, buyurun. 

Bir kadın: Başlangıç için mercimek çorbasını alacağım. 

Garson: Tamam. Ana yemeğiniz için ne alacaksınız? 

Bir kadın: Bir döner ve biraz pilav, lütfen. 

Garson: Ve salata da ister misiniz? 

Bir kadın: Evet lütfen. İyi olur. 

Garson: Size içecek bir şey getirebilir miyim?  

Bir kadın: Ne (yiniz) var? 

Garson: Ayran ve portakal suyu(muz) var. 

Bir kadın: Ayranın ne olduğunu söyleyebilir misin, lütfen? 

Garson: Yoğurt içeceği. 

Bir kadın: Bir ayran alacağım, lütfen. 

Garson: Herhangi bir tatlı ister misiniz? 

Bir kadın: Ne önerirsiniz?  

Garson: Size sütlaç öneririm. Güzeldir. 

Bir kadın: Evet, o zaman sütlaç alacağım, lütfen. 

Garson: Birkaç dakika içinde döneceğim. 

II. Diyalog: O uzun boylu mudur? 

Bir adam: Erkek kardeşin nasıl biridir? Yakışıklı mıdır? 

 
Gelecekle ilgili olumlu 
ve güçlü bir tahminde 

bulunurken “I think it is 
going to rain today.”  
yapısını kullanabiliriz. 
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Bir kadın: Evet yakışıklıdır. 

Bir adam: Uzun boylu mudur yoksa kısa boylu mudur? 

Bir kadın: Kısa boylu değildir. Uzun boyludur. 

Bir adam: Ne kadar uzun boyludur? 

Bir kadın: 1.98 metre boyunda.  

Bir adam: Şişman mıdır yoksa zayıf mı? 

Bir kadın: Orta kiloludur. 

Bir adam: Esmer midir, kumral mı? 

Bir kadın: Esmerdir. 

Bir adam: Düz mü yoksa dalgalı mı saçları var? 

Bir kadın: Uzun dalgalı saçları var. 

Bir adam: ne renk saçları var? 

Bir kadın: kahverengi saçları var. 

Bir adam: Ne rek gözleri var? 

Bir kadın: Ela renkli gözleri var. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 11.4- Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. What will you have for a starter? a- It is a drink made out of yogurt. 

(__) 2. What will you have for your main course? b- I will have a doner, please. 

(__) 3. What is ayran? c- I will have the soup, please. 

(__) 4. Would you like any dessert? d- No, thank you. 

(__) 5. Is he tall or short? e- He is medium weight. 

(__) 6- Is he fat or thin? 

(__) 7- Has he got curly hair? 

(__) 8- What colour hair does he have? 

(__) 9- What colour eyes has he got? 

(__) 10- How tall is he? 

f- He is medium height. 

g- Yes, he has got curly hair. 

h- He is 1.98 meter tall. 

i- He has brown hair. 

j- He has hazel eyes. 

 

  

 
Gelecekle ilgili olumsuz 
ama güçlü bir tahminde 

bulunurken “I don’t 
think it is going to rain.” 

yapısını kullanabiliriz. 
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OKUMA 

İnsanların Kişilik Özellikleri ve Gelecek Planları 

 

Anahtar Kelimeler (Okuma Metni)  

Interesting  ilginç Medicine  tıp (fakültesi) 

To introduce tanıtmak, tanıştırmak Sociable hoş sohbet 

First  birinci Talkative  konuşkan 

Hardworking çalışkan Reporter  muhabir 

Hard  sıkı Mean cimri 

Patient sabırlı Spend harcamak 

Broad minded geniş düşünen Perhaps belki 

Entrance giriş Polite kibar 

Exam sınav Waiter garson 

Probably  muhtemelen Restaurant lokanta 

  

         What Is He Like? 

I have four very interesting friends and I will introduce them to 

you. First, Ali is a very hard-working student. He works very hard. He is 

a very patient and broad minded boy. He is going to take university 

entrance exam at the end of this year and he will probably study 

medicine. 

Second, Mert is a very sociable boy. He has lots of friends and 

he is very talkative. He is going to take university entrance exam at the 

end of this year. He will probably become a reporter in the future. 

Then, Bora is a very mean boy. He likes money very much and 

he doesn’t spend it much. He is going to study economics at university 

and perhaps he will become a good economist in the future. 

Finally, Cenk is a patient, polite, and sociable boy. He isn’t going 

to study at university. He is going to be a waiter. He will probably work 

in a hotel’s restaurant. 

 R
ea

d
in

g 

 
Kişisel özellik  (karakter) 

açısından “O nasıl 
biridir?” anlamına gelen 

ifadenin İngilizcedeki 
karşılığı “What is 

he/she like?” kalıbıdır. 
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Çeviri (Okuma metni) 

O nasıl biridir? 

Benim dört tane çok ilginç arkadaşım var ve onları size tanıtacağım. Birincisi, 

Ali çok çalışkan bir öğrencidir. Çok çalışır. O çok sabırlı ve geniş fikirli bir çocuktur. 

Bu yılın sonunda üniversite giriş sınavına girecek ve muhtemelen tıp okuyacak. 

İkincisi, Mert çok sosyal bir çocuktur. Birçok arkadaşı var ve çok 

konuşkandır. Yılsonunda üniversite giriş sınavına girecek. O gelecekte muhtemelen 

gazeteci olacaktır. 

Bir sonraki, Bora çok cimri bir çocuktur. Parayı çok sever ve çok para 

harcamaz. Üniversitede ekonomi okuyacak ve muhtemelen gelecekte iyi bir 

ekonomist olacaktır. 

Sonuncusu, Cenk sabırlı, kibar ve sosyal bir çocuktur. Üniversitede 

okumayacak. Garson olacak. Muhtemelen bir otelin lokantasında çalışacak. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 11.5- Aşağıdaki tabloda verilen kişilik sıfatlarını zıt anlamlarıyla 

eşleştiriniz. 

Positive (Olumlu) Negative (Olumsuz) 

1. patient  _______ a. pessimistic 

2. hardworking_______ b. unreliable 

3. reliable_______ c. mean 

4. sociable_______ d. lazy 

5. tense_______ e. talkative 

6. generous_______ f. dishonest 

7. sensitive_______ g. narrow-minded 

8. optimistic_______ h. impatient 

9. quiet_______ i. impolite 

10. tidy_______ j. untidy 
11. cheerful_______ k. unselfish 

12. friendly_______ l. silly 

13. honest_______ m. insensitive 

14. selfish_______ n. easy-going 

15. broad-minded_______ o. unsociable 

16. polite_______ p. unfriendly 

17. sensible_______ q. sad 

Alıştırma 11.6- Aşağıdaki boşluklara tabloda verilen sıfatlardan uygun olanları 

yerleştiriniz. 

1. She never says “thank you” or “please”. She is a very _________ girl. 

2. He doesn’t like waiting. He is very __________. 

3. My friend doesn’t like working, he is very __________. 

4. He doesn’t care about others. He is a ____________ man. 

5. Everything will be fine. I am not ___________ about it. 

6. He usually buys things for his friends. He is very __________. 

7. He likes working. He is very __________. 

8. He never lies. He is very __________. 

 
Gelecekle ilgili olumsuz 

tahminlerde 
bulunurken sadece “I 

think” yapısını olumsuz 
yapmalıyız. “I think it 

will not rain.” şeklinde 
değil.   
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9. She doesn’t like talking. She is quite __________. 

10. She likes going to parties, meeting new people. She is very _________. 

Alıştırma 11.7- Aşağıdakifiziksel özelliklere ait sıfatlardan resme uygun olanını 

seçiniz. 

 
  

1. Tall or short? 2. Fat or thin? 3. Straight or wavy hair 

 
  

4. Blonde or fair hair? 5. Wavy or curly hair? 6. Casually dressed or 
formally dressed? 

 

 

 

7. Casually dressed or 

formally dressed?   

8. Short hair or bald? 9. Tall or short? 

 

  

10. Curly or wavy hair?   

  

 
“Will” yapısı gelecekle 

ilgili düşük ihtimalli 
durumları ifade etmek 
için de kullanılır. Ör.: I 

think It will be cold 
tomorrow.  
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Cevaplar 

Alıştırma 11. 1- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içerisinde 

verilen fiillerin “will” veya “be going to” yapılarından uygun olanıyla doldurunuz. 

1. am going to write 

2. will get 

3. will turn 

4. are going to visit 

5. is going to come/is going to be 

6. will turn 

7. will be/is going to be 

8. am going to attend 

9. will help 

10. are going to go 

11.  will get 

12.  am going to ask 

13.  am going to study 

14.  will take 

15.  will get 

Alıştırma 11. 2- Aşağıdaki kelimelerle “will” yapısını kullanarak gelecek zamanlı 

“olumlu, olumsuz ve soru” cümleleri oluşturunuz. 

1. I won’t (will not) go to the mall this weekend 

2. We will catch the train 

3. He will not (won’t) trust her. 

4. Tonight, it will snow a lot / It will snow a lot tonight. 

5. When will you call me back? 

6.  You are very tired. I will help you 

7. By for now. I will see you later. 

8. Will you play tennis with us? 

9.  I miss my parents. I will visit them. 

10.  What will you have? 

11.  I am very thirsty. I will have some water. 

12.  We are very hungry. We will eat lahmacun.  

13.  I am not hungry. I will not eat lunch. 

14.  I am not tired. I will not take a bus.  

15.  Do you want some water or ayran?’  I will take ayran.  

Alıştırma 11. 3- Aşağıdaki kelimelerle “be going to” yapısını kullanarak gelecek 

zamanlı “olumlu, olumsuz veya soru”  cümleleri oluşturunuz. 

1. I am not going to drive too fast. 

2. Your brother is not going to take the exam. 

3. What are you going to buy in England? 

4. I am going to go on holiday next month. 

5. Are you going to come to my birthday party? 

6. I cannot play football tomorrow. I am going to see the doctor. 
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7. It is very hot. I will open the window. 

8. Is she going to swim today? 

9. It is snowing. You will be ill. 

10. Just a minute. I will find it. 

11. Don’t talk loudly. You will wake everybody up. 

12. Ali is in the hospital. We are going to visit him at five o’clock today. 

13. What are you going to do this evening? 

14. Probably you will be at school at four o’clock. 

15. I will have a sandwich. 

Alıştırma 11. 4- Aşağıdaki soruları okuduğunuz diyaloğa göre en uygun cevapla 

eşleştiriniz. 

1-c, 2-b, 3-a, 4-d, 5-f, 6-e, 7-g, 8-i, 9-j, 10-h 

Alıştırma 11. 5- Aşağıdaki sıfatları zıt anlamlarıyla eşleştiriniz. 

1-h, 2-d, 3-b, 4-o, 5-n, 6-c, 7-m, 8-a, 9-e, 10-j, 11-q, 12-p, 13-f 14-k, 15-g, 16-i, 

17-l 

Alıştırma 11. 6- Aşağıdaki boşluklara tabloda verilen sıfatlardan uygun olanları 

yerleştiriniz. 

1- impolite, 2- impatient, 3- lazy, 4-selfish, 5- pessimistic, 6- generous,  

7-hardworking 8- honest, 9- quiet, 10-sociable 

Alıştırma 11. 7- Aşağıdakifiziksel özelliklere ait sıfatlardan resme uygun olanını 

seçiniz. 

1- tall, 2- fat, 3- straight, 4- blonde, 5- wavy, 6- formally dressed,         

7- casually dressed, 8- bald, 9- short, 10- curly 

 
 

  

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

• 10 cümle ile geleceğe yönelik güçlü olmayan tahminlerde 
bulununuz. 

• 10 cümle ile geleceğe yönelik güçlü tahminlerde bulununuz.

• Önceden karar vermiş olduğunuz yaz planlarınızı 10 cümle 
ile anlatınız.
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Ö
ze

t
•FUTURE TENSES

•Gelecek genellikle zaman “be going to” veya “will” yapılarıyla ifade edilir.  
“be going to” önceden kararlaştırılmış ve yapmak için kuvvetli bir irade veya 
niyet sözkonusu olan işler için kullanılır. Diğer taraftan “will” ise içinde 
bulunulan anda yapmaya kararverilen iş ya da eylemleri ifade etmek için 
kullanılır. Örneğin;

•A: Can you turn on the TV for me, please? (Benim için televizyonu açabilir 
misin?)

•B: Yes, I will turn on the TV for you (Evet, senin için televizyonu açacağım.)

•Bu diyalogda A kişisi pencereyi açmayı daha önce düşünmemişken B kşisinin 
ricası üzerine konuşma anında karar verdiği için “will” yapısı kullanıyor.

•Eğer yapılacağı ifade edilen durum çok önceden planlanmışsa “will” yerine 
“be going to” yapısı ile ifade edilmelidir. Örneğin:

•A: Can you take me to the airport tomorrow, please? (Yarın beni havaalanına 
götürebilir misin, lütfen?)

•B: I am sorry, I can’t. I am going to finish this project. (Üzgünüm, 
götüremem. Bu projeyi bitireceğim.)

•Bu durumda ise A kişisi B kişisinden kendisini havaalanına götürmesini 
istiyor. Fakat B kişisi daha önceden bir proje üzerinde çalışmaya ve bitirmeye 
kararlı olduğu için “going to” yapısını kullanıyor. “Will” ve “Going To” gelecek 
zaman yapıları arasındaki kullanım farkları aşağıda detaylı olarak 
açıklanmıştır.

•Simple future tense with "will"

•Bir kişi bir işi yapmayı konuşma anında kararlaştırmışsa ve bu işi severek 
gönüllü olarak yapacağını ifade etmek için  "will" ifadesi tercih edilir. Bu 
konuşan kişinin karşısındakine yaptığı tekliftir.

•A: Your bag is really heavy. I will help you. (Çantanız gerçekten ağır. Size 
yardım edeceğim.)

•B: Thank you very much. (Çok teşekkür ederim.)

•A: I'm really hungry.  (Gerçekten çok acıktım.)

•B: I'll go and get you a something. (Gidip sana bir şey getireyim/getireceğim.)

•"Will" yapısı teklif veya öneri sunmak için kullanılır.

•I will help you with your homework. (Ev ödevinde sana yardım edeyim.)

•“Will” yapısı bir şeyi yapmayı kabul edildiğini ifade etmekte de kullanılır.

•A: Can you lend me 100 TL, please? (Bana 100 TL borç verebilir misin, 
lütfen?)

•B: Off course, I will lend you 100TL. (Tabi ki sana 100TL borç vereceğim.)

•“Will” yapısı bir şeyi yapmaya söz verildiğinde de kullanılır. 

•I promise I will not do it again (Söz veriyorum onu tekrar yapmayacağım.)

• “Will” soru yapısı birinden bir şeyi rica etmede de kullanılabilir. 

•Will you join us, please? (Bize katılır mısın, lütfen?)

•Future tense with "be going to"

•“Going to” yapısı bahsedilen eylemin daha önceden kararlaştırılmış ve hala o 
işi yapmaya istekli olduğunu belirtir.      
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•A: What are you going to do this evening? (Bu akşam ne yapacaksın?)

•B: I am going to go to the cinema with my brother. (Erkek kardeşimle 
sinemaya gideceğim.)

•“Going to” yapısı daha önceden planlanan durumları ifade etmede 
kullanıldığı gibi planlanmış olduğu varsayılarak karşımızdakilerin planlarını ve 
gelecekle ilgili niyetlerini sormak için de kullanılır.

•A: Where are you going to go this summer for holiday? (Bu yaz tatil için 
nereye gideceksin?

•B: We are going to go to England this summer for holiday. (Bu yaz tatil için 
İngiltere’ye gideceğiz.)

• "Will" ve "Going to" yapıları “I think” ifadesiyle beraber gelecekle ilgili 
tahminlerimizi ifade ederken de kullanılabilir. “Will” ya da “Going to” bu 
bağlamda ikisi de yakın anlamda kullanılabilir. Aralarında çok önemli bir fark 
bulunmamakla birlikte “Going to” daha güçlü bir tahmini işaret eder.

•I think it will be cold tomorrow. (Sanırım yarın hava soğuk olacak.)

•I think it is going to be sunny and warm tomorrow. (Sanırım yarın hava 
güneşli ve ılık olacak. Eğer havada hiç bulut yoksa “going to” yapısı tercih 
edilebilir.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. A: What would you like to drink, tea or coffe? 

B: I (have) __________ a cup of tea. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) will have 

b) have had 

c) did have 

d) am going to have 

e) had had 

 

2. We are looking forward to summer holiday. We (visit) __________ Perge. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) will visit 

b) are going to visit 

c) have visited 

d) had visited 

e) have had visited 

 

3. A: Is he tall or short? 

B: He is __________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) hot 

b) fat 

c) cool 

d) medium height 

e) rainy 

 

4. A: What do you think about Ali? 

B: He doesn’t like working, he is very __________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) agressive 

b) easy going 

c) helpful 

d) hardworking 

e) lazy 
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5. Your brother__________ the exam. 

Which of the following completes the sentence in negative future? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi olumsuz gelecek zaman olarak 

tamamlar? 

a) will take 

b) won't take 

c) haven not taken 

d) had not taken 

e) have taken  

 

6. A: What will you have for a starter? 

B: __________________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) I do not like brown clothes. 

b) I do not like sunny days. 

c) I promise I will be on time. 

d) I will have the soup, please. 

e) I have to wear a uniform. 

 

7. He never lies. He is very __________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) honest 

b) mean 

c) untidy 

d) broad-minded 

e) selfish 

 

8. My friend doesn’t likes working, he is very __________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) lazy 

b) hardworking 

c) selfish 

d) polite 

e) optimistic 
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9. She doesn’t like talking. She is very __________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) quiet 

b) unsociable 

c) impolite 

d) untidy 

e) insensitive 

 

10. He doesn’t care about others. He is a ____________ man. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) lazy 

b) reliable 

c) pessimistic 

d) friendly 

e) selfish 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.b, 3.d, 4.e, 5.b, 6.d, 7.a, 8.b, 9.a, 10.e 
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• Dil Bilgisi

• Yer Edatları           
(Prepositions of Place)

• Hareket Edatları       
(Prepositions of Movement)

• Dinleme & Konuşma

• Yön Sorma ve Tarif Etme 
(Asking and Giving Directions)

• Okuma

• Yer Tarif Etme                 
(Giving Directions)
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 

•Yer edatlarını doğru bir şekilde 
kavrayıp kullanabilecek,

•Yer edatlarını diğer edatlardan 
ayırdedebilecek,

•Gitmek istediğiniz bir yere nasıl 
gidebileceğinizi sorabilecek ve 
kendinize sorulan bir yeri tarif 
edebileceksiniz.

YABANCI DİL I 
 
 

Öğr. Gör.  
Hayrettin KÖROĞLU 
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IT'S ON THE LEFT

Dil bilgisi: Yer Edatları, Hareket Edatları

Dinleme & Konuşma: Yer Sorma ve Tarif 
Etme

Okuma: Yer Tarif Etme
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GİRİŞ    

Türkçedeki karşılığı “edat” olan “preposition”, farklı tür ve görevdeki 

kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan kelimelerdir ve çok farklı 

kullanımları vardır. Edatların tek başlarına anlamları yoktur ve Türkçede -de, -da, -

te, -ta, -den, -ten, -dan, -tan -içinde, -üstünde, -e doğru, -e karşı gibi yer isimlerinin 

sonuna gelen eklerin karşılığıdır.  

 The apples are in the refrigerator. (Elmalar buzdolabında / buzdolabının 

içindedir.) 

 My pencil is in the pencil case. (Kurşun kalemim kalem kutusunda / kalem 

kutusunun içindedir.) 

 The teacher is in the classroom. (Öğretmen sınıfta/sınıfın içindedir.) 

 I live in İstanbul in Turkey. (Ben Türkiye’de İstanbul’da yaşıyorum.) 

 There are nice flowers and trees in the garden. (Bahçenin içinde güzel 

çiçek ve ağaçlar vardır.) 

 The book is on the table. (Kitap masada / masanın üstündedir.) 

 There is a nice film on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir film var.) 

 I am listening to music on the radio now. (Ben şu anda radyoda müzik 

dinliyorum.) 

 Two men are waiting at the bus stop. (İki adam otobüs durağında 

bekliyorlar.) 

 We will be at home soon. (Kısa sürede evde olacağız.) 

 Don’t wait at the entrance. (Girişte beklemeyin.) 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Türkçede yer isimlerinin sonuna son 

ek olarak gelerek eylemin nerede olduğunu bildiren bulunma hâlleri İngilizcede 

ayrı birer kelime olarak yer isimlerinin önüne getirilmiştir. Türkçede son ek olarak 

başındaki harf ses uyumuna göre “t” veya “d” değişikliği olurken İngilizcede 

edatlar önüne geldiği ismin şekline göre “in”, “on” veya “at” değişikliği söz 

konusudur. “Genel olarak edatlar üç temel gruba ayrılırlar: 1) Yer edatları, 2) 

Hareket ve yön edatları, 3) Zaman edatları. Bu ünitede yer edatları ile hareket ve 

yön bildiren edatlar işlenecektir. 

DİL BİLGİSİ                                      

Yer Edatları (Prepositions of Place) 

Türkçe kaşılığı “-de/-da” olan yer edatları, yer isimlerinin önüne gelerek 

bulunma anlamı katar. Genellikle en yaygın zaman edatları aşağıdaki gibi kullanılır:  

 “at” edatını hem açık hem kapalı alanları olan mekânlarda bir nokta 

anlamında, 

 “in” edatını oda, kutu gibi kapalı mekânlar; köyler, şehirler, ülkeler önünde 

(kapalı alanlar gibi sınırları olduğu için) 

 “on” edatını ise kapalı olmayan açık yüzeyler için kullanırız. 

 

Türkçedeki  ismin 
bulunma hâli “-de/-da”  

ya da “-te/    -ta” gibi 
değişiklik gösterirken 

İngilizcedeki yer 
edatları yer isminin 

niteliğine göre 
değişirler. 
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Bu üç yer edatının birlikte kullanıldığı yer isimleri genel olarak aşağıdaki 

tablodaki gibidir: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yer edatları içinde Türkçe karşılığı “-de/-da” olan bulunma hâli edatları en 

çok karıştırılan edatlar olduğu için cümle içinde kullanımı örneklerle aşağıdaki 

tabloda verilmiştir: 

 

Türkçe ‘deki ismin 
hallerinden biri olan 
“de/-da” bulunma 

halinin İngilizcedeki 
karşılığı genellikle “in”, 

“on”  ve “at” 
edatlarıdır. 

   
   

   
   

   
   

   
   

 Ö
rn

e
k 

 

at in on 

Geniş mekânlarda Kapalı mekânlarda Açık yüzeylerde 

at the corner (köşede) in the garden 
(bahçede) 

on the wall (duvarda) 

at the bus stop 
(otobüs durağında) 

in İstanbul 
(İstanbul’da) 

on the ceiling 
(tavanda) 

at the door (kapıda) in Turkey (Türkiye’de) on the door (kapının 
üzerinde) 

at the top of the page 
(sayfanın en üstünde) 

in a box (kutuda) on the cover (kapakta) 

at the end of the road 
(yolun sonunda) 

in my pocket 
(cebimde) 

on the floor (yerde) 

at the entrance 
(girişte) 

in my wallet 
(cüzdanımda) 

on the carpet (halıda) 

at the crossroads 
(kavşakta) 

in a building (bir 
binada) 

on the menu (menüde) 

at the front desk (ön 
sırada) 

in a car (bir arabada) on a page (sayfada) 

at home (evde) in a car (otomobilde) on a bus (otobüste) 

at work (işte) in a taxi (takside) on a train (trende) 

at school (okulda) in a helicopter 
(helikopterde) 

on a plane (uçakta) 

at university 
(üniversitede) 

in a boat (botta) on a ship (gemide) 

at college (yüksek 
okulda) 

in a lift (asansörde) on a bicycle (bisiklette) 

at the top (en üstte) in the newspaper 
(gazetede) 

on a horse (atın 
üzerinde) 

at the bottom (en 
altta) 

in the sky 
(gökyüzünde) 

on the radio/tv 
(radyoda/televizyonda) 

at the side (kenarda) in a row (sırada) on the left/right  
(solda/sağda) 

at reception 
(resepsiyonda) 

in Oxford Street 
(Oxford  caddesinde) 

on the way (yolda) 
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Yer edatlarının ayrı ayrı önek cümle içinde kullanımı aşağıdaki tablolarda 

ayrıntılı olarak verilmiştir: 

In (İçinde) 

 

On (Üstünde) 

 

 Ali is waiting for me at the train station.                                                             

(Ali beni tren istasyonunda bekliyor.) 

 The car lot is at the end of the road.                                                                   

(Araba parkı yolun sonunda.) 

 When will you arrive at the school?                                                                   

(Okula ne zaman varacaksın?)  

 Do you work in an office?                                                                                      

(Sen bir ofiste mi çalışıyorsun?) 

 I have a meeting in Ankara.                                                                          

(Ankara’da bir toplantım var.) 

 Do you live in Antalya?                                                                             

(Antalya’da mı yaşıyorsun?) 

 The Earth is in the Solar System.                                                                        

(Dünya Güneş Sistemi’ndedir.) 

 Ayşe Kulin’s name is on the cover of the book.                                                  

(Ayşe Kulin’in adı kitabın kapağında yazılı.)  

 There are a number of desserts on this menu.                                                       

(Bu menüde birçok tatlı var.)  

 There was a "no parking" sign on the door.                                                   

(Kapıda “park etmeyiniz” levhası vardı.) 

 I live on the 3rd floor at Paşalar Street in Erzurum.                             

Erzurum’da Paşalar Caddesi’nde üçüncü katta yaşıyorum. 

 

   
   

Ö
rn

ek
 

 

He is in his office. (O bürosundadır.) 
My watches are in the box. (Kol saatlerim kutudadır.) 
He left his wallet in the drawer. (Cüzdanını çekmecede bıraktı.) 

   
Ö

rn
ek

 

 

There are 6 books on the table. (Masada 6 kitap var.) 
Your painting is on the wall. (Senin tablon duvardadır.) 
I left 60 dollars on the table. (Masada 60 dolar bıraktım.) 

 Ö
rn

ek
 

 

 

“In” edatı, oda, okul 
binası veya evin içi gibi 

tamamen kapalı 
mekânlar içinde 

bulunma durumunu 
ifade eder. 
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Near (Yakın, yakınlarda)

 

Next to (Yanında, yanı başında) 

 

Under (Altında) 

 

In front of (Önünde)

 

My house is near the hospital. (Evim hastahaneye yakındır.) 
He stayed near the wall. (O duvara yakın durdu.) 
The park is near the school. (Park okula yakındır.) 

  Ö
rn

ek
 

  

She sits next to me in the class. (Sınıfta yanımda oturdu.) 
He put the box next to the car. (Kutuyu arabanın yanıbaşına bıraktı.) 
His bed is next to the window. (Yatağı pencerenin yanıbaşındadır.) 

  Ö
rn

ek
 

 

She left her key under the rug. (Anahtarını kilimin altına bıraktı) 
The cat is under the table. (Kedi masanın altındadır.) 
Is your book under mine? (Kıtabın benimkinin altında mı?) 

 Ö
rn

ek
 

 

The taxi will is in front of the hospital. (Taksi hastahanenin önünde.) 
Helin was in front of the class. (Helin sınıfın önündeydi.) 
We met in front of the post office. (Postahanenin önünde buluştuk.) 

  Ö
rn

ek
 

 

 

“On” edatı ise masa, 
kapı, duvar, yer, tavan, 
sayfa yüzeyleri gibi açık 

alanlarda kullanılır. 
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Behind (Arkasında) 

 

Between (Arasında) 

 

At (-de, -da)

 

Opposite (Karşısında) 

 

Into (İçine)

 

 

The trees are behind the building. (Ağaçlar binanın arkasındadır.) 
Your watch is behind the books. (Saatin kitapların arkasındadır.) 
There's somebody behind the door. (Kapının arkasında biri var.) 

  Ö
rn

ek
 

 

My pencil is between my books and her books.  
(Kurşun kalemim kitaplarım ile onun kitaplarının arasındadır.) 
The child is walking between his mother and his father.  
(Çocuk annesi ile babasının arasında yürüyor.) 
Her office is between the school and the university. 

(Onun bürosu okul ile üniversitenin arasındadır.)   Ö
rn

ek
 

 

"at home / school / university / work / the bus-stop / hotel / a party / 
a concert / the theater / the cinema" 

 
She was at school yesterday. (O dün okuldaydı.) 
I work at the theater yesterday.  (Ben dün tiyatroda çalıştım.) 
They married at the hotel last week. (Geçen hafta otelde evlendiler.)   Ö

rn
ek

 

 

The pharmacy is opposite the street.  
(Eczane caddenin karşısındadır.) 
The old man stood opposite the young man.  
(Yaşlı adam genç adamın karşısında ayakta durdu.) 
You shouldn’t sit opposite the window. 

(Pencerenin karşısında oturmamalısın.)   Ö
rn

ek
 

 

I walked into the building. (Yürüyerek binaya girdim.) 
He jumped into the sea. (Denize atladı.) 
She is going into the stage. (Sahneye gidiyor.) 

Ö
rn

ek
 

 

 

“At” edatı ise okul, 
hastahane, sinema, 
tiyatro gibi hem açık 

hem de kapalı 
olabilecek geniş veya 

karmaşık yerlerde 
kullanılır. 

 

 

İngilizce öğrenen 
yabancıların en çok 

karıştırdıkları “near” ve 
“next to” edatlarıdır.   

Birincisi “yakın”, ikincisi  
“yanı başında” 
anlamına gelir. 
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Hareket Edatları (Prepositions of Movement) 

En yaygın kullanılan hareket edatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur: 

In & into: içerisine The dog fell into the sea. 

Out of: -den, -dan He took the gun out of his bag. 

On & onto: üzerine Put your umbrella onto the shoe shelf. 

Off: dışarısına The students are going off the campus. 

Towards: -e doğru Let's walk towards the stadium. 

Over: üzerine, üzerinden The pilot flew over the huge mountains. 

Under: aşağısına, altından Our ship will sail under the bridge. 

To: -e,-a They are going to Manhattan. 

From: -den,-dan Are you coming from home? 

From........to: bir yerden öbür yere She will drive from Bursa to Balıkesir. 

Through: içinden, arasından We can walk through the jungle. 

Across: karşı tarafa, karşısına 
You should walk across the street to the 
library. 

Along: boyunca She walked along the street. 

Around & round: etrafında, çevresinde I want to travel around Europe. 

Between: arasına, arasında He sat between his mother and brother. 

Up: yukarıya, yukarısına 
The mountaineers are climbing up the 
mountain. 

Down: aşağıya, aşağısına Walk down the road. 

Away from: - den uzakta, uzağa Can you go away from your hometown? 

Past: önünden, yanından geçmek 
When I was running past the shops, I saw 
Hakan. 

Diğer yer edatları aşağıdaki gibidir:  

In front of Önünde The teacher is in front of the students. 

In back of Arkasında The table is in back of the sofa. 

Behind Arkasında The cinema is behind the school. 

Opposite Karşısında Greengrocer is opposite the cinema. 

Next to Yanında, bitişiğinde The living room is next to the kitchen. 

Near Yakınlarında The hospital is near the police station. 

By Yanında The museum is by the park. 

Close to Yakınında The public library is close to the bus stop. 

Over 
Üzerinde, 
yukarısında 

The birds are over the buildings. 

Above Yukarısında The weather is above the O celcius degree. 

Below Aşağısında The cloud is below the sky. 

Under Altında The cat is under the table. 

Beneath Altında The fish is beneath the water. 

Among Arasında (çok şeyin) The castle is among the trees. 

Between Arasında (iki şeyin) 
The table is between the blackboard and the 
chair. 

To the left of Solunda The wonderland is to the left of the park. 

On the left Solda The British Museum is on the left. 

To the right of Sağında The bike is on the right of the car. 

On the right Sağda The motorbike is on the right. 

On the bottom 
of 

Tabanında The submarine is on the bottom of the sea. 

 

“On” ve “over” 
edatlarından birincisi 
“üstünde” anlamında 

olup yüzeye temas 
halindedir. İkincisi ise 
“üzerinde” anlamında 

olup yüzeyin çok 
üzerinde olup temas 

yoktur. 
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On top of Tepesinde The flag is on top of the mountain. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 12. 1 Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, söz konusu yere/mekâna 

uygun edatlarla (in, on, at) doldurunuz. 

1. We're swimming _________ the river. 

2. Where's Okan? He's _________ school. 

3. The laptop is _________ the table. 

4. There is soap_________ the bathroom. 

5. Please put those fruits ________ the basket. 

6. Onur is ________ holiday in America for two weeks. 

7. There are two CDs ________ this bag. 

8. I read the news ________ the newspaper.  

9. The cat is sitting ________the chair. 

10. Serhan was standing ________ the bus stop.  

11. I'll meet you ________ the theatre. 

12. Nisa hung a painting ________ the wall.   

13. Dursun is ________ the garden.  

14. There's nothing ________ TV tonight.  

15. I stayed _______ home all night 

Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

At the corner Köşede Opposite karşısında 

At the door kapıda Into içine 

At the top of the page sayfanın üstünde Stage sahne 

At the end of the road yolun sonunda To move hareket etmek 

At the entrance girişte To fall into içine düşmek 

At the crossroads karşı yolda Gun silah 

At the front desk ön sırada Bag çanta 

At home evde Shelf raf 

At school okulda Off dışarısına 

At university üniversitede Towards -e doğru 

In the garden bahçede Over üzerine 

In a box kutuda Huge büyük 

In my pocket cebimde Sail ilerlemek(denizde) 

In my wallet cüzdanımda From -den/-dan 

 

“Between” iki kişi veya 
iki nesne arasında 
anlamına gelirken, 

“among” ikiden çok 
nesne ya da kişi 
“içinden” veya 

“arasından” anlamına 
gelir. 
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In a building binada From..to.. bir yerden öbür yere 

On the Wall duvarda Through içinden arasından 

On the ceiling 
tavanda 

Gungle kargaşa 

On the door kapının üstünde Across karşı tarafa, karşısına 

On the cover kapağın üstünde Library  kütüphane 

On the carpet halının üstünde Along boyunca 

On the menu menüde Around etrafında, çevresinde 

On a page sayfanın üstünde Between arasında 

On the way yolda   Up yukarı 

Train statation tren istasyonu Away from -den uzakta 

Meeting toplantı Down  aşağıya, aşağıda 

Earth dünya To past yanından geçmek 

Solar system güneş sistemi In front of  önünde 

Dessert tatlı In back of  arkasında 

No parking park etmek yasak To drive Araba sürmek 

Sign levha, işaret By yanında 

Drawer çekmece  Close to  yakın 

Table masa Below aşağısında 

Next to yakınında Beneath altında 

Under altında Between  arasında (İki şeyin) 

Flower pot saksı River nehir 

Key anahtar Soup çorba 

Behind arkasında Fruit meyve 

Themselves kendi kendilerine To put koymak 

Between…and… arasında Chair sandalye 

255



 

It’s on the Left  

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  11 

DİNLEME & KONUŞMA 

Yön Sorma ve Tarif Etme (Asking and Giving Directions)

 

 

Asking and Giving Directions 

A Woman: Excuse me, where is the post office? 

A Man      : It’s not far. Go down this road about 250 meters and turn 

into the high street, there is a police station on the left. The post 

office is behind the police station. 

A Woman: Thanks a lot. 

A Man       : You are welcome. 

 

A Man      : Excuse me, is there a good restaurant near here? 

A Woman: Yes. Go along this street and go past the bank. It’s on the 

right. 

A Man       : Thank you very much. 

A Woman:  You are welcome. 

 

“That is okay.”  ifadesi 
de “Tamam.” 

anlamında olup resmî 
olmayan durumlarda  
“Rica ederim.” yerine 

kullanılır. 

 

 

A Woman: I am sorry to bother you. Is there a pharmacist’s around 

here? 

A Man       : There is one on the high street. Go along this street and 

take the first left into the high street.  It’s between the cinema and the 

theatre. 

A Woman : Is it far from here? 

A Man       : No it isn’t. It is just five-minute walk. 

A Woman: Thank you very much. 

A Man       : That’s okay. 

 

D
iy

al
o

g 
II

 
D

ia
lo

g 
I 

D
ia

lg
 II

I 
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Anahtar Kelimeler (Diyalog) 

Excuse me afedersiniz Next to bitişiğinde, yanı başında 

Is there..? var mı? Many thanks çok teşekkürler 

Near yakın, yakınlarında That’s alright sorun yok 

Near here buraya yakın Sorry özür, üzgün 

Thank you teşekkür ederim To bother rahatsız etmek 

Restaurant lokanta Pharmacy eczane 

Across karşıda Around here Bu civarlarda 

Thanks a lot çok teşekkürler High street ana cadde 

You are welcome rica ederim Take the first left ilk sola dön 

To get to gitmek Between arasında 

Shopping center alış veriş merkezi Far uzak 

Close yakın From here buradan 

Çeviri (Diyaloglar) Yön sorma ve tarif etme 

1. Diyalog 

      Bir Kadın: Af edersiniz, postahane nerede? 

      Bir Adam: Uzak değil. Bu caddeden aşağı doğru yaklaşık olarak 250 metre gidin    

      ve ana caddeye dönün, solda polis karakolu var. Postahane polis karakolunun 

      arkasında. 

      Bir Kadın: Çok teşekkür ederim. 

2. Diyalog 

      Bir Kadın: Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Buralarda bir eczane var mıdır? 

      Bir Adam: Ana caddede bir tane var. Bu cadde boyunca git ve ilk soldan ana   

       caddeye dön. Sinema ve tiyatronun arasındadır. 

       Bir Kadın: Buraya uzak mıdır? 

 

 

A Man      : Excuse me, how can I get to the shopping center? 

A Woman: We are very close to the shopping center. Look, just across 

the street, next to the school. 

A Man      : Many thanks. 

A Woman: That’s alright. 

 

 

“That is alright”  ifadesi 
de “Sorun değil.” 

anlamında olup “Rica 
ederim.” yerine resmi 
olmayan ortamlarda 

söylenir. 

D
ia

lo
g 

IV
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       Bir Adam: Hayır, uzak değil. Sadece 5 dakikalık yürüme (mesafesinde). 

       Bir Kadın: Çok teşekkür ederim. 

       Bir Adam: Sorun değil/ rica ederim. 

3. Diyalog  

Bir Adam: Af edersiniz, buraya yakın iyi bir lokanta var mı? 

Bir Kadın: Evet. Bu cadde boyunca git ve bankayı geç. Sağdadır. 

Bir Adam: Çok teşekkür ederim. 

       Bir Kadın: Rica ederim. 

4. Diyalog  

Bir Adam: Af edersiniz, alışveriş merkezine nasıl gidebilirim? 

Bir Kadın: Alışveriş merkezine çok yakınız. Bakın, caddenin karşısında, okulun 

yanında. 

Bir Adam: Çok teşekkürler. 

Bir Kadın: Önemli değil. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 12. 2- Diyalogla ilgili olan aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1- Where is the post office? 

_____________________________________ 

2- Is there a good restaurant there? 

_____________________________________ 

3- Is the police station behind the post office? 

_____________________________________ 

4- Is the restaurant on the left or right? 

_____________________________________ 

5- Is the shopping center behind the school?  

_____________________________________ 

6- Where is the school? 

_____________________________________ 

7- Where is the pharmacist’s? 

_____________________________________ 

8- Is the pharmacist’s far? 

_____________________________________ 

9- How far is the pharmacist’s? 

_____________________________________ 

10- Where is the theatre? 

_____________________________________ 

  

 

“That is Okay.”  ifadesi 
de “Tamam.” 

anlamında olup resmi 
olmayan durumlarda  
“Rica ederim.” yerine 

kullanılır.  
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OKUMA 

Yer Tarif Etme (Giving Directions) 

Ayşe tatile kız arkadaşı Gül’ün yanına gitmeye karar verir ve Gül’e evinin 

yerini soran bir mektup gönderir. Gül aşağıdaki mektupta evinin yerini 

anlatmaktadır. Mektuptaki yön tariflerine göre haritaya bakarak evin nerede 

olduğunu bulmaya çalışınız. 

__________________________________________________________________ 

-------------------------------------------NORTH ROAD------------------------------------------------ 

1 
Internet 

Café 
2 3 

 
-Q

U
EE

N
 S

TR
EE

T-
--

- 

Department 
Store 

Police 
Station 

Baker’s Restaurant Bookshop 4 

    

-------------------------------------------MAIN ROAD-------------------------------------------------- 

5 

FO
R

ES
T 

ST
R

EE
T 

Chemist’s 6 

 

Sporting 
Goods 

N
EW

 S
TR

EE
T 

Hospital 

Jewelry 
Store 

7 
Toy 

Store 
8 

 
 ----------------------------------------KING’S ROAD--------------------
--- 

9 

SO
U

TH
 

ST
R

EE
T 

10 
Men’s 
Wear 

11 Pub 

Yo
u

 a
re

 

h
er

e!
 

Bus 
Station 

-----------------------------------------------------SOUTH ROAD--------------------------------------

-

___________________________________________________________________ 

 

 

“Get to” gitmek 
anlamında olup “go to”  
kelimesine göre günlük 

hayatta sıklıkla 
kullanılır.  
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Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Okuma parçasının başlığı yok 

To decide Karar vermek To look forward to  Dört gözle beklemek 

Direction  Yön tarifi Soon Çok yakında 

To get off 
İnmek (otobüsten, 
Arabadan vb.) 

I am sure Eminim ki 

To go along Boyunca gitmek 
To have very good 
time 

Çok iyi zaman 
geçirmek 

About Yaklaşık olarak Together  Birlikte, bir arada 

To cross Karşıya geçmek To say hi Selam söylemek 

To go past  Geçmek(bir yeri) Best wishes En iyi dilekler(le) 

Baker’s Fırıncı Next to Bitişiğinde 

Çeviri (Okuma metni) 

Merhaba Ayşe, 

Çok mutluyum çünkü tatilinde beni ziyaret etmeye karar verdin. Bildiğin gibi 

benim evim şehrin merkezindedir ve işte evimin yön tarifi. 

Otobüsten indikten sonra King’s Road (Kral Yolu) boyunca yaklaşık 100 

metre git ve ikinci sağa dön. Bu (cadde) Forest (Orman) caddesidir. Orman caddesi 

boyunca git ve sola dön. Main Road’un (Anayolun) karşısına geç. Fırını geç evim 

fırının arkasında internet kafenin bitişiğindedir. 

 

Hi Ayşe, 

I am very happy because you have decided to visit me on your 

holiday. As you know, my home is in the city center so here are the 

directions of my home. 

After you get off the bus, go along the King’s Road for about 100 

metres and take the second right. This is Forest Street. Go along the Forest 

Street and turn left. Cross Main Road. Go past the baker’s and my home is 

behind the baker’s next to internet café. 

I look forward to seeing you here soon and I am sure we will have 

very good time here together with you. Say hi to your family. 

Best Wishes, 

Gül 

R
ea

d
in

g 

 

İngilizcede emir 
cümleleri fillerin yalın 

halde kullanımıyla 
gerçekleşir. Ör: Come 
(gel), go (git), sit (otur) 

vb.   
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Seni çok yakında burada görmeyi dört gözle bekliyorum ve eminim ki 

seninle burada çok iyi vakit geçireceğiz. Ailene selam söyle. 

En iyi dileklerle, 

Gül 

Alıştırmalar 

Alıştırma 12.3- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız Doğru mu & Yanlış mı? 

(D/Y)   

1. Ayşe’s home is behind the bookshop. _____ 

2. Toy’s store is opposite men’s wear. _____ 

3. Restaurant is between the baker’s and the bookshop. _____ 

4. Ayşe’s home is behind the baker’s. _____ 

5. Department store is next to the police station. _____ 

6. Chemist’s is across the bookshop. _____ 

7. Restaurant is on the right of the baker’s. _____ 

 
Alıştırma 12.4- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutucuktaki uygun kelimelerle 

doldurunuz. 

 

1. Patients go to ____________ for medical treatment. 

2. We buy book from ____________. 

3. We buy drugs from ____________. 

4. Children love ____________. 

5. People buy gold, diamond etc. from ____________. 

6. We buy bread from ____________. 

7. People drink beer at ____________. 

8. We eat meal at ____________. 

pubs  restaurants  bookshops  chemist’s 

   hospitals     toy stores      baker’s           jewelry shops 

 

İngilizcede işyerleri 
isimleri sonuna genelde 

kesme işareti ile 
beraber eklenerek “-

nın/-nin yeri, dükkânı” 
anlamına gelir. Ör: 
baker’s (fırıncının 

dükkânı) 
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Alıştırma 12.5- Kutucuktaki yön tariflerini resimlerdeki işaretlerle eşleştiriniz. 

a- go along the Street, b- go past the post Office, c- turn left d- turn right 
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Cevaplar 

Alıştırma 12. 1- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri söz konusu 

yere/mekâna uygun edatlarla (in, on, at) doldurunuz. 

1.in, 2. at, 3. on, 4. in, 5. in, 6. on, 7. in, 8. in, 9. on, 10. at, 11. at, 12. on, 13. n, 14. 

on, 15. at    

Alıştırma 12. 2- Okuduğunuz diyaloğa göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. The post office is behind the police station. 

2. Yes, there is a good restaurant there. 

3. No. The police station is in front of the post Office. 

4. The restaurant is on the right. 

5. Not, it is not. It is next to the school. 

6. It is next to the shopping center. 

7. It’s between the cinema and the theatre. 

8. No, it isn’t far. It is very close. 

9. It is just five-minute walk. 

10. It is next to the pharmacist’s. 

Alıştırma 12. 3-  Aşağıdaki sorulara okuduğunuz metne göre cevap veriniz. Doğru 

mu & Yanlış mı? (D/Y)   

1-Y, 2-D, 3-D, 4-D, 5-D, 6-D, 7-D 

Alıştırma 12. 4- Cümlelerde bırakılan boşlukları kutudaki verilen kelimelerden en 

uygun olanlarıyla doldurunuz. 

1. hospitals,  

2. bookshops,  

3. chemist’s,  

4. toy stores,  

5. jewelry shops, 

6. baker’s, 

7. pubs,   

8. restaurants 

Alıştırma 12. 5- Yön tariflerini işaretleriyle eşleştiriniz.   

1-c, 2-d, 3-a, 4-b 

 

  

B
ir

ey
se

l 
Et

ki
n

lik

• Yer edatlarından bulunma hali edatlarının (in, on ve at) ayrı 
ayrı ne tür yer isimlerinin önünde kullanıldıklarını yazınız. 

• Her biri için en az 10 cümle olmak üzere yer edatlarını farklı 
farklı yer isimleri önünde kullan.

• Hareket edatlarını birer cümle içinde kullanınız.
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Ö
ze

t
• EDATLAR

•Türkçe’deki karşılığı “edat” olan “preposition”, farklı tür ve görevdeki 
kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan kelimelerdir ve çok farklı 
kullanımları vardır. Edatların tek başlarına anlamları yoktur ve Türkçe’de -de, 
-da, -den, -dan, -e doğru, -e karşı gibi yer isimlerinin sonuna gelen eklerin 
karşılığıdır ve İngilizce’de yer isimlerinin öncesinde ayrı birer kelime olarak 
kullanılırlar. Genel olarak edatlar üç temel gruba ayrılırlar: 1) Yer edatları, 2) 
Hareket ve yön edatları, 3) Zaman edatları. Bu ünitede yer edatları ile 
hareket ve yön bildiren edatlar işlenmiştir.

•Yer Edatları

•At (Geniş komleks alanlar için kullanılır.)

•He is at the hospital now. (O şu andahastahanededir.)

•There are a lot of people at the post office. (Postahanede çok insan var.)

•My father is at the airport at the moment. (Babam şu anda havaalanındadır.)

•In (Kapalı, sınırları belli olan alanlar için kullanılır.)

•They are having dinner in the kitchen now. (Onlar şimdi mutfakta akşam 
yemeği yiyorlar.) 

•We are in New York now.  (Biz şimdi New York’tayız.)

•He is in his bed. (O yatağındadır.)

•Are you in the classroom now? (Sen şu anda sınıfta mısın?)

•On (Geniş ve açık yüzeyler için kullanılır.)

•The glasses are on the desk. (Gözlükler çalışma masasının üzerindedir.)

•I am on the train. (Ben şu anda trendeyim.)

•Near (yakınlarında)

•The school is near the cinema. (Okul sinemanın yakınlarında.)

•Next to (Bitişiğinde, yan yana, bir sonraki yani arada başka bir nesne 
bulunmuyor anlamında kullanılır.) 

•Ayşe is next to Gül. (Ayşe Gül'ün yanı başında.)

•Under (altında)

•The ball is under the dinner table. (Top yemek masasının altındadır.)

•The cat is under the sofa. (Kedi koltuğun altındadır.)

•In front of (-ın/in önünde)

•The car is in front of the house. (Araba evin önündedir.)

•He is in front of the classroom. (O sınıfın önündedir.)

•Behind (arkasında)

•The dog is behind a tree. (Köpek bir ağacın arkadındadır.)

•Between (arasında)

•The school is between a shop and a park. /Okul bir dükkan ve bir parın 
arasındadır.)

•Mike is between Sue and Julia. (Mike Sue ve Julia’nın’nın arasındadır.)

•Opposite (karşısında)

•Our house is opposite the bus station. (Evimiz otobüs terminalinin 
karşısındadır.)

•Don't sit opposite me. (Karşımda oturma.)
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Ö
ze

t 
(d

ev
am

ı)
•Hareket ve Yön Edatları

•Into (İçine, içine doğru)

•He went into the room directly. (Doğrudan odaya gitti.)

•From (-den, -dan)

•This letter is coming from Ali. (Bu mektup Ali’den geliyor.)

•Through (içinden, arasından)

•I will go through the forest. (Ormanın içinden geçeceğim.)

•Towards (-e/a doğru)

•You are going towards the wall. (Duvara doğru gidiyorsun.)

•Along (boyunca)

•Go along this street about 500 meters and turn left. (Bu cadde boyunca 
yaklaşık 500 metre git ve sola dön.)

•Across (Bir uçtan bir uca, karşı tarafa)

•There is a house across the river. (Nehrin diğer tarafında bir ev var.)

•Past (yanından geçmek)

•I went past the hospital and turned left. (Berber hastahanenin yanından 
yürüyerek geçtim ve saga döndüm.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. He took the gun ___________ his bag. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) in 

b) out of 

c) onto 

d) over 

e) under 

 

2. He sat ___________ his mother and brother. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) between 

b) over 

c) through 

d) under 

e) on 

 

3. The castle is ___________ the trees. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) under 

b) over 

c) in 

d) among 

e) on 

 

4. A: Where is the secondary school? 

B: __________________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) Yes, go along this street.  

b) Yes, there is. 

c) No, there is not. 

d) It is in the post office. 

e) It’s between the cinema and the theatre. 
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5. There are two CDs ___________ this bag. 

Which of the following completes the sentence? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi tamamlar? 

a) onto 

b) into 

c) at 

d) on 

e) in 

 

6. There's nothing ___________ TV tonight. 

Which of the following completes the sentence above?  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) in 

b) above 

c) under 

d) at 

e) on 

 

7. People buy gold, diamond etc. from ___________ . 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) news agents 

b) flower shops 

c) baker's 

d) jewellery shops 

e) hospitals 

 

8. We eat meal at ___________ .  

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) news agent 

b) supermarket 

c) police station 

d) post office 

e) restaurants 
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9. They are having dinner in the ___________ now.  

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) living room 

b) kitchen 

c) bathroom 

d) balcony 

e) study room 

 

10. My father is sick and he is in the ___________. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) hospital 

b) police station 

c) post office 

d) cafe 

e) cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.b, 2.a, 3.d, 4.e, 5.e, 6.e, 7.d, 8.e, 9.b, 10.a 
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GİRİŞ    

 Bir önceki ünitede anlatıldığı gibi edatlar tek başlarına anlam taşımayan 

kelime grubudur ve bir kelime veya kelime grupları arasında anlam olarak bir ilişki 

kurmaktalar. Türkçede herhangi bir zamanda bir açıdan belli bir saat, gün, yıl gibi 

bir nokta olarak adlandırılabilecek bir zaman parçasını belirtmek ya da zamandan 

bahsetmek için genellikle “-de, -da” eklerini kullanırız. Öte yandan İngilizcede 

herhangi bir zaman dilimini belirmek için “prepositions of time” yani zaman 

edatlarını kullanırız. Türkçede bir durumun ya da işin tam olarak hangi zamanda 

olduğunu ifade etmek için zaman bildiren isimlerin sonuna “-de/ -da”, “-den 

beri/dan beri”, “-e kadar/-a kadar”, “-dır/-dir” gibi ekler getirilirken,  İngilizcede bu 

anlamları verebilmek için zaman bildiren kelimelerin önüne çok farklı zaman 

edatları getirilmektedir.  

Başlıca zaman edatları “for” (-dır, -dir, -lığına), “since” (-den beri), 

“untill/till” (-e kadar), “after” (-den önce), “before” (-den sonra” ve “from….to”     

(-den..-e kadar) olmakla beraber en yaygın kullanılanlar Türkçedeki karşılıkları “-

de, -da” olan “in”, “on” veya “at” edatlarıdır. Daha somut hale getirebilmek için 

sırasıyla birer örnek vermek gerekirse; 

 I am going to England for two days. (İki günlüğüne İngiltere’ye gidiyorum.) 

 I have been watching TV for three hours. (Üç saattir televizyon 

izlemekteyim.) 

 I have been working since 8 o’clock this morning. (Bu sabah 8’den beri 

çalışmaktayım.) 

 I am on holiday untill Monday. (Pazartesine kadar tatildeyim.) 

 The hospital is open from 9 AM to 5 PM. (Hastahane saat 9’dan 5’e kadar 

açıktır.) 

 I can come to your wedding ceremony after 9 PM. (Düğün törenine 9’dan 

sonra gelebilirim.) 

 I am going to finish this report before 7 PM. (Bu raporu akşam 7’den önce 

bitireceğim.) 

 I was born in 1970. (1970 yılında doğdum.) 

 I was in New York on 15th of May. (Ben Mayıs’ın 15’inde New 

York’taydım.) 

 I got up at 6 AM this morning. (Ben bugün saat 6’da uyandım.) 

Diğer taraftan “next week, year, month” (gelecek hafta, yıl, ay), “last night, 

year” (geçen gece, yıl), this morning, month (bu sabah, ay) “every day, night, year” 

(her gün, gece, yıl) ve “today, tomorrow, yesterday” gibi zaman bildiren 

kelimelerin önüne herhangi bir edat getirilmez. 

DİL BİLGİSİ 

Zaman Edatları (Prepositions of Time) 

Genellikle en yaygın zaman edatları aşağıdaki durumlarda kullanılır:  

 

Zaman bildiren 
kelimelerin önüne 

“next”, “every”, “last” 
ve “this” gibi zaman 
edatları getirilemez.  
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 “at”  edatını kesin saatlerde ve günün belli bölümlerinde, 

 “in”  edatını aylar, yıllar, yüzyıllar ve daha uzun dönemlerde, 

 “on” edatını günler ve kesin tarihlerde kullanırız. 

 

 

  

 

Aylar, mevsimler, yıllar 
ve yüzyıllar gibi başı ve 
sonu belli olan nispeten 
uzun dönemlerde “in” 
zaman edatı kullanılır.  

 Ö
rn

e
k 

 

at in on 

Saatler, Günün Bazı 
Bölümleri 

Aylar, Yıllar, Yüz Yıllar Günler ve Tarihler 

at 4 o'clock (saat 4’te) in December (aralıkta) on Saturday (cumartesi 
günü) 

at 11.30am (saat 
11:30’da) 

in Summer (yazın) on Wednesday 
(çarşamba günü) 

at midday (gün 
ortasında) 

in the Summer (o yaz) on 14 December (14 
aralık’ta) 

at lucnh time (öğle 
vaktinde) 

in 1981 (1981’de) on 14 Dec.2018 (14 
Aralık 20018’de) 

at bedtime (yatma 
vaktinde) 

in the 1990s 
(1990’larda) 

on Christmas Day (Noel 
gününde) 

at sunset (gün 
batımında) 

in the next century 
(gelecek y.y.’da) 

on Independence Day 
(bağımsızlık gününde) 

at sunrise(gün 
doğumunda) 

in the Dark Age karanlık 
çağda) 

on my birthday 
(doğum günümde) 

at the moment (şu anda) in the past/future 
(geçmiş/gelecekte) 

on New Year's Eve 
(yılbaşı akşamı) 

at night (geceleyin) in the morning 
(sabahleyin) 

on Tuesday morning 
(Salı sabahı) 

at the weekend  
(hafta sonu) 

in the mornings 
(sabahları) 

on Saturday mornings 
(cumartesi sabahları) 

at Christmas/Easter 
(Noelde/Paskalyada) 

in the afternoon(s) 
(öğleden sonraları) 

on Sunday afternoons 
(Pazar öğleden 
sonraları) 

at the same time (aynı 
zamanda) 

in the evening(s) 
(akşamları) 

on Monday evening 
(pazartesi akşamı) 

at present (şimdilerde) in the first week of May 
(Mayısın ilk haftasında) 

on the weekend 
(haftasonu) 
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Zaman edatlarının faklı kullanımlarını daha iyi kavrayabilmek için aşağıdaki 

tabloda bulunan örnek cümlelerdeki kullanımlarını dikkatlice inceleyiniz. 

 

 “At, on, in, before, after, from, until, till, to, for ve since” edatları zamanı 

gösteren edatlardır. “At” edatı günün belli bölümleri, yaş ve “night, first, last, 

beginning, end” gibi zaman zarflarıyla kullanılır. 

 

  

 I have a meeting at 9:00 am.                                                                                 
(Saat 9’da bir toplantım var.) 

 The shop closes at midnight.                                                                             
(Mağaza gece yarısı kapanır.) 

 Tuğba went home at lunchtime.                                                                        
(Tuğba öğle yemeği vakti eve gitti.)  

 In Erzurum, it often snows in November.                                                 
(Erzurum’da genellikle Kasım ayında kar yağar.)  

 Do you think we will go to Mars in the future?                                                
(Sence biz gelecekte Mars’a gidecek miyiz?) 

 There should be a lot of progress in the next century.                              
(Gelecek yüzyılda çok fazla ilerleme olacak olmalı.) 

 Do you work on Sundays?                                                                                      
(Pazar günleri çalışıyor musun?) 

 Her birthday is on October 10.                                                                          
(Onun doğum günü 10 Ekim’dir.) 

 Where will you be on New Year's Day?                                                    
(Yılbaşında nerede olacaksın?) 

   
Ö

rn
ek

 

 

at noon (öğlen) 

at midnight (gece yarısı) 

at 7.15 (saat 7.15’te) 

at sunset (güneşin batışında) 

at lunch time (öğlen yemeğinde); at the age of seven (7 yaşında) 

at night (geceleyin); at first (ilk başta) 

at last (sonunda) 

  

   
Ö

rn
ek

 

 

 

Saatlerde, gün ortası ve 

bitiş bölümlerini 

gösteren bölümlerinde 

“at” zaman edatı 

getirilir.  
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“On” günler ve tarihler ile kullanılır. Aynı zamanda belli bir günün bölümleri 

ve “time” (zaman) ve “schedule” (plan) kelimeleri ile de kullanılır. 

 

“In” süre bildiren kelimelerle (quantities of time), uzun dönemlerle (aylar, 

yıllar, mevsimler vb.), “beginning” ve “end” kelimeleri ile kullanılır. 

 

 “Before” ve “after” günün vakitleriyle (time of day), tarihlerle (dates), ve 

isimlerin önünde kullanılır.  

 

“After” aynı zamanda zaman miktarları (quantity of time) ile kullanılır. Ne 

kadar süre sonra olduğunu ifade eder. 

  

in five minutes (5 dakikada); in an hour (1 saatte) 

in October (ekimde); in 1970 (1970’te) 

in the 15th century  (15. Yüzyılda) 

in three years (3 yıl içinde) 

in the future (gelecekte);  in 1980’s (1980’lerde) 

in winter (kışın) 

in the end (sonunda) 

  Ö
rn

ek
 

 

after 2 months  (2 ay sonra) 

after 5 minutes (5 dakika sonra) 

after 10 years (10 yıl sonra) 

  Ö
rn

ek
 

 

before noon (Öğleden önce); after 8 a.m (sabah 8’den sonra) 

before December 14 (14 Aralıktan önce) 

before the game (maçtan önce); after dinner (yemekten sonra) 

  Ö
rn

ek
 

 

on Monday (pazartesi günü) ; on your birthday (doğum gününde) 

on Christmas day (Noel gününde); on November 20  (20 Kasımda) 

on time (tam zamanında) 

on Schedule (planda) 

on the evening of February 14 (14 Şubat akşamında) 

on weekdays (hafta içi günleri)    
Ö

rn
ek

 

 

 

Haftanın ayrı ayrı 

günleri, hafta sonları 

hariç tutularak topluca 

“hafta içi günleri” ve 

tarihlerde “on” edatı 

kullanılır.  
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 “From” zamanın periyodunu göstermek için “to” (-e/a) ve “till/until” (-e/a 

kadar) ile kullanılır.  

 

 “-E kadar” anlamında olan “until/till” aynı zamanda günler (days) tarihler 

(dates) ve zamanlar (times) ile yalnız olarak kullanılabilir. Olay ya da durumun ne 

zamana kadar olduğunu ya da olacağını ifade eder.  

 

“For” (-dır/-dir, -lığına”) süre bildiren belli zaman dilimleriyle kullanılır ve bir 

olay ya da durumun ne kadar süre boyunca, ne kadar zamandır 

olduğunu/olacağını ifade eder. 

 

“-Den beri” anlamında olan “since” geçmişte bir nokta olan kesin zamanlar 

(definite times) ile kullanılır. Olayın başlangıcını göstererek ne zamandan beri 

olmaya devam ettiğini ifade eder. 

 

from 2000 to 2018 (2000’den 2018’e kadar) 

from September 10 untill December  (Eylülün 10’undan Aralık’a kadar) 

from 6 until 10 a.m (6’dan 10’a kadar) 
  Ö

rn
ek

 

 

until 2023 (2023’e kadar); till May 19 (Mayısın 19’una kadar) 

until 10.30 p.m (Öğleden sonra saat 10.30’a kadar); till midnigtht (gece 

yarısına kadar) 

until next Summer (gelecek yaza kadar) 

until next April (gelecek nisana kadar)   Ö
rn

ek
 

 

for half an hour  (yarım saatliğine) 

for 5 hours (5 saatliğine) 

for one week (1 haftalığına) 

Ö
rn

ek
 

 

since Monday  (pazartesinden beri) 

since 7.00 this morning  (bu sabah 7’den beri) 

since 2016 (2016’dan beri) 

Ö
rn

ek
 

 
 

Haftanın günleri, aylar 

ve mevsimler 

İngilizcede özel isim 

olduğu için her zaman 

büyük harfle başlar. 

 

“Morning” kelimesi “in” 

almasına rağmen önüne  

gün ismi geldiğinde 

“on” edatı alır: … on 

Wednesday morning. 

Buna benzer 

tamlamalarda ilk 

kelimeye bakılır.  
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Alıştırmalar 

Alıştırma 13. 1- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları “in”, “on” veya “at” edatlarından 

uygun olanlarla doldurunuz.  

1. My family is arriving _________ May at 7 o'clock in the evening. 

2. It snows here every year _________ December, January, and February. 

We always go outside and play in the snow _________ the weekends. 

3. Mary is leaving _________ Wednesday noon. 

4. Zübeyde started working for Paradise Boutique _________ 2011. 

5. Murat began studying on his master’s thesis _________ last year. 

6. Normally, _________ religious and national festivals, it's tradition to kiss 

the old by hand. 

7. There were no TVs_________the seventeenth century! It was invented 

_________ the 1900s. 

8. The train leaves _________ tomorrow morning _________ 10:30 am. 

9. The Black Sea Region has much rain _________ Autumn. 

10. We met at the cafe _________ 7:30 PM and left _________ 10:30 PM. 

Alıştırma 13. 2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun edatlarla doldurunuz. 

1. Erdinç is playing tennis _________ Sunday and Saturday. 

2. My brother's birthday is_________ the 27th of April. 

3. My birthday is _________ December. 

4. I’m flying to Prague _________ the weekend. 

5. Fatih Sultan Mehmet conquered İstanbul _________ 1453. 

6. I really enjoy having fun with my friends _________ night. 

7. Are you going downtown _________ the afternoon? 

8. My father is going to İstanbul _________ tomorrow night. 

9. I met my girlfriend _________ 2018. 

10. I will finish my project _________ Friday. 

Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

At 4 o’clock Saat dörtte Till midnight Gece yarısına kadar 

At 11:30 am On bir buçukta For half on hour Bir buçuk saattir 

At midday Gün ortasında Since Monday Pazartesinden beri 

At sun rise  Güneşin doğuşunda         January Ocak 

At christmas Yılbaşında  February Şubat 

In december Aralıkta Paradise Cennet 

In the morning Sabah National Ulusal 

In the afternoon Öğleden sonra Religious Dini 

To close Kapatmak To kiss Öpmek 

November Kasım Tradition Gelenek 

At last  Sonunda To invent İcat etmek 

At the begining Başlangıçta Autumn Son bahar 

On Schedule Zamanında Conquer Fethetmek 

After dinner Akşam yemeğinden sonra Fun Eğlenmek 

Until 2023 2023’e kadar Advisor Danışman 

  

 

“Haftasonu” 

anlamındaki “weekend” 

kelimesi Amerikan 

İngilizcesinde “at”, 

İngiliz İngilizcesinde ise 

“on” alır.  
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DİNLEME & KONUŞMA 

Bir Hafta Sonu Gezisi   (A Weekend Trip)   

 

 

 

A Weekend Trip 

A Man      : How was your weekend? 

A Woman: It was OK. I woke up early in the morning on Saturday. Then I 

had breakfast with my family at 7 o’clock. 

A Man      : Why did you get up so early? 

A Woman: We went to Trabzon to visit my elder brother. 

A Man      : How did you go to Trabzon, by bus or train? 

A Woman: Of course by bus. There are no trains to Trabzon. The bus was 

at 8.30 so; we went to the coach station in time to catch the bus. We had 

some tea at the station before the trip. 

A Man      : What time did you get on the bus? 

A Woman: At 8.25. 

A Man      : Did the bus leave on time? 

A Woman: Of course. It departed at 8.30. 

A Man      : How long did it take? 

A Woman: We were in Trabzon in about five hours. 

A Man      : How did you get to your elder brother’s house? 

A Woman: He was there on time to pick us up from the station and we 

went to his home. We had a lovely lunch together. After lunch we walked 

around the city. We had a wonderful time in Trabzon. We returned on 

Sunday. 

 

“Time” kelimesi “in” ya 

da “at” edatlarından 

ikisini de alabilir. Fakat 

“in time” “yeterince 

önce” anlamına 

gelirken, “on time” 

“tam zamanında” 

anlamına gelir.  

D
ia

lo
g 
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Anahtar kelimeler (Diyalog) 

How Nasıl To catch the bus  Otobüse yetişmek için 

Was -idi Elder Büyük (yaşça) 

Your Senin/sizin Brother Erkek kardeş 

Weekend Hafta sonu To take Sürmek (zaman) 

To have/had  Yapmak (kahvaltı) To pick us up Bizi (arabayla) almak için 

Breakfast Kahvaltı Lunch Öğle yemeği 

Family  Aile To return Dönmek 

Saturday  Cumartesi To walk around Etrafı dolaşmak 

To go/went  Gitmek/gitti Wonderful Harika 

Coach Station Otobüs terminali City Şehir 

In time  Zamanından önce Sunday Pazar günü 

Çeviri (Diyalog)        

Bir Hafta Sonu Gezisi    
Bir Adam: Hafta sonun nasıldı? 

Bir Kadın: İyiydi. Cumartesi erken kalktım. Daha sonra saat 7’de ailemle beraber 

kahvaltı yaptım. 

Bir Adam: Niçin o kadar erken kalktın? 

Bir Kadın: Abimi ziyaret etmek için Trabzon’a gittik. 

Bir Adam: Trabzon’a nasıl gittiniz, trenle mi yoksa otobüsle mi? 

Bir Kadın: Tabi ki otobüsle. Trabzon’a tren yok. Otobüs saat 8.30’daydı ve otobüse 

binmek için otobüs terminaline vaktinden önce gittik. Seyahatten önce biraz çay 

içtik. 

Bir Adam: Otobüse kaçta bindiniz? 

Bir Kadın: 8’i 25 geçe. 

Bir Adam: Otobüs tam zamanında hareket etti mi? 

Bir Kadın: Tabi ki. 8.30’da hareket etti. 

Bir Adam: Ne kadar sürdü? 

Bir Kadın: Yaklaşık 5 saat içinde Trabzon’daydık. 

Bir Kadın: Abinin evine nasıl gittiniz? 

Bir Adam: Bizi terminalden almak için zamanında ordaydı ve evine gittik. Beraber 

güzel bir öğlen yemeği yedik. Öğlen yemeğinden sonra şehirde dolaştık. 

Trabzon’da çok iyi bir vakit geçirdik. Pazar günü döndük. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 13.3- Aşağıdaki soruları cevaplarıyla eşleştirmek için parantez içine doğru 

cevabın harfini yazınız. 

(__)1- Did you get up late? a- At 8.25. 

(__)2- How did they go to Trabzon? b- It left on time. 

(__)3- When did you arrive at the station? c- No, I got up early in the morning. 

 

“Bus stop” ile “coach 

station” birbiriyle 

karıştırılmamalıdır. 

Birincisi “otobüs 

durağı”, ikincisi ise 

“şehirlerarası otobüs 

terminali” anlamına 

gelir. 

 

 

“Have” fiili “sahip 

olmak” anlamında olup 

“Bir şey yemek, 

içmek.”, “Duş almak/ 

banyo yapmak.” 

anlamına da gelir. 
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(__)4- What time did you get on the bus? d- We returned on Sunday.  

(__)5- What did you have at the station? e- By bus. 

(__)6- When did the bus leave? f- Yes, we did. 

(__)7- How long did it take? h- We arrived in time. 

(__)8- Did you have lunch together? i- We had tea. 

(__)9- What did you do after lunch? j- It took five hours. 

(__)10- When did you return? k-We walked around the city. 
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OKUMA 

 

  William Shakespeare 

William Shakespeare is a very famous British playwright and poet. 

He is very famous all over the world. He wrote a lot of plays and poems 

and they are still popular in the world. 

Shakespeare was born in Stratford upon-Avon on 23 April 1564. 

When he was at the age of one, a disease appeared in England. It was the 

plague, and it caused the death of thousands of people. Shakespeare was 

a lucky child because he did not die. Shakespeare spent his childhood in 

Stratford upon-Avon. He attended King Edward IV Grammar School. He 

went to school at six o’clock in the morning and finished at five o’clock in 

the evening. At midday there was a two-hour break.  

Shakespeare married Anne Hathaway in 1582, at the age of 

eighteen. Anne was a farmer’s daughter and she was twenty-six years old 

while Shakespeare was only eighteen. They had a daughter first and then 

twins. In 1585 Shakespeare left Stratford upon-Avon without his family. 

There is no information about his life between 1585 and 1592. 

In his later life he lived in London. Then he became an actor and he 

also wrote some plays. Some of these plays are Julius Caesar, Romeo and 

Juliet, and Hamlet. A lot of people know these plays even today. 

Later the plague came back to England again. So people closed 

theatres for two years. In this period Shakespeare wrote poems. When he 

was an actor, he earned a lot of money and he bought a house in Stratford 

upon-Avon.  

In 1613 he retired and went back to Stratford upon-Avon. He died 

on 23 April 1616 at the age of fifty-two. He is still a well-known person in 

the world. 

 R
ea

d
in

g 

 

“Bus stop” ile “coach 

station” bir biriyle 

karıştırılmamalıdır. 

Birincisi “otobüs 

durağı”, ikincisi ise 

“şehirlerarası otobüs 

terminali” anlamına 

gelir. 
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Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Famous  Ünlü Farmer  Çiftçi 

Playwright  Oyun yazarı Daughter Kız (evlat) 

Poet Şair Twins İkizler 

Was born Doğdu Leave (left)  Ayrılmak, terketmek 

To write 
(wrote) 

Yazmak (yazdı) Information Bilgi 

To appear  Ortaya çıkmak Life Hayat 

Disease  Hastalık Later Daha sonar 

Plague Veba Then Daha sonra 

Death Ölüm Play Oyun 

Lucky  Şanslı Even Bile, hatta 

Child Çocuk 
To come (came) 
back 

Geri gelmek/dönmek 
(döndü) 

To die (died) Ölmek (öldü) Close Kapatmak 

Childhood  Çocukluk Period Dönem 

To attend 
Gitmek, devam 
etmek 

Poem  Şiir 

Grammar 
school 

Lise To retire  Emekli olmak 

Finish  Bitirmek To go (went) back Geri gitmek (gitti) 

There was Vardı Still Hâlâ 

Two-hour İki saatlik Actor Erkek film sanatçısı 

Break Mola, öğlen arası Well known  İyi tanınır 

To marry  Evlenmek Person Kişi 

Çeviri (Okuma metni) 

William Shakespeare çok ünlü bir İngiliz oyun yazarı ve şairidir. Dünyanın 

her tarafında çok ünlüdür. Birçok oyun ve şiir yazdı ve onlar dünyanın her 

tarafında çok popülerdir. 

Shakespeare, Stratford upon-Avon’da 23 Nisan 1564 yılında doğdu. Bir 

yaşındayken, İngiltere’de bir hastalık ortaya çıktı. O veba hastalığıydı ve birçok 

insanın ölümüne sebep oldu. Shakespeare şanslı bir çocuktu çünkü O ölmedi. 

Shakespeare çocukluğunu Stratford upon-Avon’da geçirdi. Kral 5. Edward lisesine 

gitti. Sabah 6’da okula gitti ve akşam 5’te bitirdi. Gün ortasında iki saatlik ara 

vardı. 

Shakespeare 18 yaşındayken Anne Hathaway ile evlendi. Anne bir çiftçinin 

kızıydı ve Shakespeare 18 yaşındayken O 26 yaşındaydı. Onların önce bir kızları 

sonar ikizleri oldu. 1585’te Shakespeare Stratford upon-Avon’dan ailesini yanına 

almadan ayrıldı. 1585 ve 1592 yolları arasında O’nun hayatı hakkında bilgi yoktur. 

Daha sonraki hayatında Londra’da yaşadı. Ünlü bir aktör oldu ve bir kaç 

oyun da yazdı. Oyunlarından bazıları Julius Ceasar, Romeo and Juliet ve Hamlet’tir. 

Bu oyunları bugün bile birçok insan biliyor. 

 

“Evlenmek anlamına 

gelen “marry” fiili “ile” 

anlamına gelen  “with” 

edatı almaz. Ör: Ali 

married Ayşe last 

month. 
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Daha sonra veba salgını tekrar İngiltere’ye geri döndü. Bu yüzden insanlar 

tiyatroları iki yıllığına kapattılar. Bu dönemde Shakespeare şiir yazdı. O aktörken, 

çok para kazandı ve Stratford upon-Avon’da bir ev satın aldı. 

1613’te emekli oldu ve Stratford upon-Avon’a geri gitti. 23 Nisan 1616’da 

52 yaşında öldü. O hala dünyada çok iyi tanınan bir kişidir. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 13.4- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların 

yanına ise “Y” harfi koyunuz. 

1. Shakespeare is a very famous American playwright. _____ 

2. Even today Shakespeare’s plays are well known in the world. _____ 

3. The plague came to England in 1565. _____ 

4. Shakespeare was born on 23 April 1564. _____ 

5. He went to school at six o’clock in the evening. _____ 

6. Anne and William had three children. _____ 

Alıştırma 13.5- Aşağıdaki soruları okuma metnine göre cevaplayınız. 

1. When was Shakespeare born? 

____________________________________________________________ 

2. What time did he go to school? 

____________________________________________________________ 

3. When did he marry? 

____________________________________________________________ 

4. How many children did Shakespeare have? 

____________________________________________________________ 

5. What did Shakespeare do in 1585? 

____________________________________________________________ 

6. What did Shakespeare do between 1585 and 1592? 

 

 
Alıştırma 13.6- Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları kutucukta verilen 
kelimelerle doldurunuz. 

 

1. He is a very ________ man. He won the lottery three times. 

2. We were very tired so we had a _________. 

3. Tarkan is a _________ pop-singer. 

4. He likes writing plays. He wants to become a good_________ in the 

future. 

5. He works too much but doesn’t _________ much money. 

6. The earthquake caused the _________ of many people. 

7. He _________ Selma in 1994. 

  death lucky break    married   wrote  spent 

  earn well-known    attended  playwright           

 

“At” edatı yaş bildiren 

kelimelerin önünde de 

kullanılır. Ör: … at age 

10 (10 yaşında) ya da 

“at the age of 10 (10 

yaşında).  
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8. She _________ primary school in Artvin. 

9. He_________many plays. 

10. I _________ my childhood in Konya. 

Cevaplar 

Alıştırma 13.1- Aşağıdaki boşlukları, verilen edatlardan uygun olanı ile doldurunuz.  

1. in, 2. in, on/at 3. on, 4. in, 5. “Ø”, 6. at, 7.in, in, 8. “Ø”, at, 9. in, 10. at, at 

Alıştırma 13.2- Aşağıdaki boşlukları, verilen edatlardan uygun olanı ile doldurunuz.  

1. on, 2. on, 3. in,  4.on/at, 5. in, 6. at, 7. in,  8. “Ø”, 9. in, 10. on 

Alıştırma 13.3- Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

1-c, 2-e, 3-h, 4-a, 5-i, 6-b, 7-j, 8-f, 9-k, 10-d 

Alıştırma 13.4- Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. Doğru mu & Yanlış 

mı? (D/Y) 

1-Y, 2-D, 3-D, 4-D, 5-Y, 6-D 

Alıştırma 13.5- Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

1. He was born on 23 April 1564. 

2. He went to school at six o’clock in the morning and finished at five o’clock 

in the evening. 

3. He married in 1582. 

4. He had three children. 

5. In 1585, Shakespeare left Stratford upon-Avon without his family. 

6. There is no information about his life between 1585 and 1592. 

Alıştırma 13.6- Aşağıdaki boşlukları kutudaki kelimelerden en uygun olanıyla 

doldurunuz. 

1- lucky,  2- break,  3- well-known,  4- playwright,  5- earn,  6- death,  

7- married, 8 -attended, 9- wrote, 10- spent, 

B
ir

ey
se

l E
tk

in
lik

•"İn", "on", ve "at" zaman edatlarının ayrı ayrı kullanım yerlerinin neler 
olduğunu yazınız.

•"İn", "on", ve "at" zaman edatlarını farklı her bir durum için birer cümle 
içinde kullanınız.

•Diğer zaman edatlarını ikişer cümle içinde kullanınız.
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Ö
ze

t
•ZAMAN EDATLARI (Prepositions of Time)

•Bu ünitenin konusu olan zaman edatları, takvimde belli bir tarihte, yani haftanın bir 
gününde veya geçmişte her hangi bir zamanda olmuş, ya da gelecekte gerçekleşecek 
olan bir iş ya da durumun tam zamanını belirtmemize yardımcı olan edatlardır. 
Zaman edatları olan kelimeler yer edatlarıyla birebir aynı olmakla beraber 
kullanımları faklıdır. Yerden ziyade zamana vurgu yaptıkları için yer edatlarından 
ayırt etmek zor değildir. Aşağıda zaman zarfları kısaca tekrarlanacaktır.

•On 

•İngilizce’de bu zaman zarfını çoğunlukla haftanın günleri, haftanın bölümleri olmak 
üzere belirli zaman tanımlamalarında kullanırız. 

•I am off on Friday. (Cuma günü izinliyim.)

•We do not work on Saturdays. (Biz cumartesileri çalışmayız.)

•I will return on Sunday. (Pazar günü döneceğim.)

•It’s new year on Wednesday. (Çarşamba günü yeni yıl.)

•Let's play football on Sunday morning. (Pazar sabahı futbol oynayalım.)

•We’re going to see a movi on Thursday evening. (Perşembe akşamı film izleyeceğiz.)

•What did you do on the weekend? (Amerikan İngilizcesi: Haftasonunda ne yaptın?

•What did you do at the weekend? (İngiliz İngilizcesi: Haftasonunda ne yaptın?)

•“On” zaman edatı tarihlerde de kullanılır:

•We are going to the USA on Saturday the 23rd of August. (Biz 23 Ağustos Cumartesi 
günü Amerika'ya gidiyoruz.)

•My best friend died on 15th of January. (Benim en iyi arkadaşım Ocak’ın 15’inde 
öldü.)

•“On” zaman edatı belli ve özel günlerde de kullanılır:

•What are you going to eat on Christmas Eve. (Noel arefesinde ne yiyeceksiniz?)

•In

•“In” zaman edatı aylar, mevsimler, yıllar, on yıllar, yüzyıllar gibi belirli uzunluktaki 
zaman dönemlerini ifade etmek için kullanılır.

•I graduated in 2018. (Ben 2018 yılında mezun oldum.)

•I got married, in May, in 2018. (Ben 2018 yılı mayıs ayında evlendim.)

•I will be ready in 20 minutes. (20 dakika içinde hazır olurum.)

•I will return the book in 2 days. (Kitabı 2 gün içinde geri getireceğim.)

•I am going to a conference in June. (Haziranda bir konferansa gideceğim.)

•“In” zaman edatı günün bazı bölümleri için de kullanılır:

•I have tea in the morning. (Sabahları çay içerim.)

•I walk my dog in the afternoon. (Ben öğleden sonraları köpeğimi yürüyüşe çıkarırım.)

•We never go out in the evening. (Biz akşamları asla dışarı çıkmayız.)

•At

•Bu zaman zarfını tam saatlerden ve öğünlerden önce kullanırız:

•We will have tea at 4:00pm. (Saat 4’te çay içeceğiz.)

•Do not talk at dinner. (Akşam yemeğinde konuşmayınız.)

•Son olarak zamanda belli bir nokta hakkında konuşuyorsak yine “at” edatı kullanılır:

•I am eating lunch at the moment. (Şu anda öğlen yemeği yiyorum.)

•I may go to Manchester at the end of August. (Ağustos’un sonunda Manchester’e 
gidebilirim.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Zübeyde started working for Paradise Boutique __________ 2011. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) in 

b) over 

c) onto 

d) on 

e) at 

 

2. Selma is leaving __________ Wednesday noon. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) onto 

b) over 

c) on 

d) into 

e) at 

 

3. My advisor has been living Dubai __________ two years. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) about 

b) since 

c) in 

d) among 

e) for 

 

4. A: When did the bus leave? 

B: _____________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) It arrived in time. 

b) It left on time. 

c) It was rather late. 

d) It was too early. 

e) It was very fast. 

 

 

5. A: ________________________. 

B: He was born on 23 April 1998. 
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Which of the following completes the dialogue? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi tamamlar? 

a) Where did he go? 

b) What did he do? 

c) What was he like? 

d) When was he born?  

e) Where was he born? 

 

6. I got married _____________ May in 2018. 

Which of the following completes the sentence above?  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) on 

b) in 

c) of 

d) off 

e) for 

 

7. At midday there was a two-hour __________. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) earn 

b) death 

c) lucky 

d) break 

e) writer 

 

8. He got up ____________ six o’clock. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) on 

b) at 

c) in 

d) for 

e) off 
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9. My brohter’s birthday is___ the 27th of April. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 

a) in 

b) at 

c) since 

d) on 

e) for 

 

10. I met my girlfriend __________ 2017. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) since 

b) for 

c) in 

d) already 

e) yet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı  

1.a, 2.c, 3.e, 4.b, 5.d, 6.b, 7.d, 8.b, 9.d, 10.c 
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GİRİŞ 

Bilindiği üzere canlı ve cansız varlıkları, duyguları, düşünceleri ve kavramları 

anlatmak için kullanılan sözcüklere “isim”(noun) denir ve isimleri çeşitli yönlerden 

nitelemek, hakkında bilgi vermek için de “sıfat” (adjective) dediğimiz kelime ya da 

kelime grubu kullanılır. Sıfatlar en basit ifade ile ismi bir yönden niteleyen 

kelimelerdir. Sıfatlar nesnenin boyutu, şekli, yaşı, rengi, kaynağı, yapıldığı madde 

hakkında ya da o nesne hakkında öznel/nesnel görüş bildiren bilgiler vererek 

nitelerler ve diğer isimlerden bir ya da bir kaç yönden farklı kılarlar. Örneğin: 

 It’s a big tree. (O büyük bir ağaçtır.) 

 It’s a round plate. (O yuvarlak bir tabaktır.) 

 It’s a black pen. (O siyah bir dolma kalemdir.) 

 It’s a good brand. (O iyi bir markadır.) 

 It’s a wooden spoon. (O bir ağaç kaşıktır.) 

 It’s an old car. (O eski bir arabadır.) 

 It’s a nice city. (O güzel bir şehirdir.) 

Bunun dışında nesneler, kişiler, düşünceler vs. arasında kıyaslama 

yapıldığında sıfatlar tek heceliyse sonuna “daha” anlamı katan “-er”, ve eğer iki ve 

daha fazla heceliyse önüne “more” kelimesi getirilerek arkasından karşılaştırılan 

diğer nesnenin önüne de “-den -dan” anlamındaki “than” kelimesi getirilir. 

Örneğin: 

 I am older than you. (Ben senden yaşça daha büyüğüm.) 

 You are taller than me. (Sen benden daha uzun boylusun.) 

 A banana is more expensive than an apple. (Bir muz bir elmadan daha 

pahalıdır.) 

 London is more crowdwded than London. (Londra İstanbul’dan daha 

kalabalıktır.) 

Buna ilaveten, benzer nesneler içinde bir yönden diğerlerinden en üstün 

olanları ifade etmek için sıfat tek heceliyse önüne “the” kelimesi getirilir ve 

sonuna “en” anlamı katan “-est”, iki ve daha fazla heceliyse önüne “the most” 

kelimeleri getirilir. Örneğin: 

 My grandfather is the oldest man in the village. (Dedem köydeki en yaşlı 

adamdır.) 

 You are the tallest student in the classroom. (Sen sınıftaki en uzun boylu 

öğrencisin.) 

 Erzurum is the coldest city in Turkey. (Erzurum Türkiye’deki en soğuk 

şehirdir.) 

 Tokyo is the most expensive city in the world. (Tokyo dünyadaki en pahalı 

şehirdir.) 

 My mother is the most beautiful woman in the town. (Annem şehirdeki en 

güzel kadındır.) 

 

En yaygın sıfatlar  
“good”, “new”, “first”, 
“last”, “great”, “little”, 
“old”, “big,  “high”  ve 

“small” sıfatlarıdır.  
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DİL BİLGİSİ 

Sıfatlar (Adjectives) 

İngilizcede görevi isimleri nitelemek olan sıfatlar daima isimlerin önünde 

kullanılır. İsimleri, (duygu, düşünce, şekil, yaş, boyut, ebat, renk, köken, malzeme 

vb. anlamlarda) nitelemek için uygun sıfatları isimlerin önünde kullanmak 

gerekmektedir. Sıfatların isimlerin önünde kullanımı, nitelenen ismin tekil veya 

çoğul olduğuna göre şekil değiştirmez.  

 

Herhangi bir ismi nitelemek için birden fazla sıfat kullanılabilir.  

 

Sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri (comparative and 

superlative forms) 

“Comparative forms of adjectives” dediğimiz üstünlük (kıyaslama) derecesi 

bildiren sıfatlar herhangi iki veya daha fazla şey (insan, hayvan, bitki, ülke, şehir, 

olay, eşya, kavram, vb.) arasında nitelik ve nicelik yönünden her türlü kıyaslama 

yapmak için kullanılırlar. “Superlative forms of adjectives” dediğimiz en üstünlük 

derecesi bildiren sıfatlar ise üstünlük derecesi en yüksek olan şeyleri nitelemek 

için kullanılır. 

Eğer söz konusu sıfat tek heceden oluşuyorsa sıfatın sonuna (“comparative” 

ise) “-er”, (“superlative” ise) “-est” eki gelir. Ancak asla unutulmamalıdır ki 

superlative yapılarda sıfatın önünde muhakkak “the” artikelinin kullanılması 

gerekmektedir.  

    cute boy (sevimli çocuk), a fast car (hızlı bir araba),  a comfortable plane 

(rahat bir uçak), a peaceful world (huzurlu bir dünya) 

  cute boys (sevimli çocuklar), fast cars (hızlı arabalar),  comfortable planes 
(rahat uçaklar),  peaceful friends (barışçıl arkadaşlar) Ö

rn
ek

 

 

a cute, handsome, helpful man (sevimli, yakışıklı, yardımsever bir adam) 

              a fast, comfortable, expensive car (hızlı, rahat, pahalı bir araba) 

Ö
rn

ek
 

 

 

Görüş bildiren sıfatlar 
sıralamada gerçeklik 

ifade eden sıfatlardan 
önce getirilir: a 

beautiful big house. 
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Eğer tek veya daha fazla heceli sıfat “-e” sesli harfiyle bitiyorsa sıfatın 

sonuna (“comparative” ise) “-r”, (“superlative” ise) “-st” eki gelir.  

 

Eğer söz konusu sıfat bir ünlü ses ve bir ünsüz sesle bitiyorsa sıfatın 

sonundaki sessizi türetiriz, yani çift hale getiririz. Öneğin; 

 

Sonu “-y” ile biten iki heceli sıfatların “comparative” ve “superlative” 

hallerini oluşturabilmek için fiil sonundaki “-y” harfi düşüp bu harfin yerine “-i” 

harfi gelir ve daha sonra (“comparative” için) “-er” veya (“superlative” için) “-est” 

soneklerini alır.  

 

İki veya ikiden daha fazla heceden oluşan uzun sıfatlarda durum farklıdır. İki 

nesneyi karşılaştırmak için sıfatların önüne “daha” anlamına gelen “more” 

kelimesi ve sonrasına ise “-den/-dan” anlamına gelen “than” kelimesi getirilir. En 

old => older => the oldest (yaşlı=>daha yaşlı=>en yaşlı) 

fast => faster => the fastest (hızlı=>daha hızlı=>en hızlı) 

young => younger => the youngest (genç=>daha genç=>en genç) 

 strong => stronger => the strongest (güçlü=>daha güçlü=>en güçlü) 

  Ö
rn

ek
 

 

brave => braver => the bravest (cesur=>daha cesur=>en cesur) 

nice => nicer => the nicest (hoş=>daha hoş=>en hoş) 

  Ö
rn

ek
 

 

fat => fatter => the fattest (şişman=>daha şişman=>en şişman) 

hot => hotter => the hottest (sıcak=>daha sıcak=>en sıcak) 

big => bigger => the biggest (büyük=>daha büyük=>en büyük) 

  Ö
rn

ek
 

 

happy => happier => the happiest  

  (mutlu=>daha mutlu=>en mutlu) 

curly => curlier => the curliest 

(kıvırcık=>daha kıvırcık=>en kıvırcık) 

  Ö
rn

ek
 

 

 

Sıfatın son harfi “w” 
veya “y” öncesinde 

ünlü harf varsa türetme 
işi gerçekleşmez.  
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üstünlük derecesi (superlative) için ise sıfatların önüne “en” anlamına gelen “the 

most” kelimelerini getiririz.  

 

Vurgulanması gereken oldukça önemli bir nokta ise düzensiz sıfatlardır. 

Düzensiz yapıların mantıklı bir açıklaması olmadığı için ezberlenerek 

öğrenilmelidir. En yaygın düzensiz sıfatların üstünlük ve en üsrünlük dereceleri 

aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

“Comparative adjectives” dediğimiz üstünlük derecesi bildiren sıfatları 

herhangi iki veya daha fazla şey (insan, hayvan, bitki, ülke, şehir, olay, eşya, 

kavram, vb.) arasında nitelik ve nicelik yönünden her türlü kıyaslama yapmak için 

kullanırız. Kullanımı örnek cümle içinde aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

good => better => the best (iyi=>daha iyi=>en iyi) 

 

bad => worse => the worst (kötü=>daha kötü=>en kötü) 

 

far => farther => the farthest (uzak=>daha uzak=>en uzak) 

 

 

  Ö
rn

ek
 

 

interesting => more interesting => the most interesting 

(ilginç=>daha ilginç=>en ilginç) 

hardworking => more hardworking => the most hardworking 

(çalışkan=>daha çalışkan=>en çalışkan) 

intelligent => more intelligent => the most intelligent 

(zeki=>daha zeki=>en zeki)   Ö
rn

ek
 

 

 

Sıfatların hece sayısını 
bulmak için genelde 

okunuşundaki ünlü ses 
sayısına bakılır.  
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“Comparative forms of adjectives” ile birlikte “…than I am/than you 

are/than he-she-it is/than we-they are” yapılarını kullanabiliriz. 

  

İngilizcede resmî olmayan ortamlarda veya sohbetlerde “…than I am/than 

you are/than he-she-it is/than we-they are” yapıları yerine “…than 

me/you/him/her/it/us/them” yapıları kullanılabilir. 

 

“Superlative forms of adjectives” dediğimiz en üstünlük derecesi bildiren 

sıfatlar ise herhangi bir özellikleri açısından türleri içinde en yüksek olan kişi, 

hayvan, nesne vb. şeyleri nitelemek için kullanılır. Daha önce de belirtildiği gibi 

 

 

Aylin is more hardworking than I am/than you are/than he-she is/than  

we-they are. 

(Aylin benden/senden/ondan/bizden-onlardan daha çalışkandır.) 

  Ö
rn

ek
 

 

 

             Aylin is more hardworking than me/you/him/her/it/us/them. 

(Aylin benden/senden/ondan/bizden/onlardan daha çalışkandır.) 

You are faster than me. (Sen benden daha hızlısın.) 

I am slower than you. (Ben senden daha yavaşım.) 

 

  Ö
rn

ek
 

 

 

İki nesne 
karşılaştırılırken birinin 

diğerinden “daha” 
üstün olduğunu ifade 
etmek için tek heceli 

sıfatların sonuna “-er” 
eki eklenir. 

            

           My mother is taller than my father. 

(Annem babamdan daha uzun boyludur.) 

The river Yeşilırmak is shorter than the river Kızılırmak. 

           (Yeşilırmak Kızılırmak’tan daha kısadır.) 

Ali is stronger than all of his friends. 

           (Ali tüm arkadaşlarından daha güçlüdür.) 

            We are better than you are at maths. 

            (Biz matematikte sizden daha iyiyiz.) 

            Fatma is more careful than her sister. 

            (Fatma kız kardeşinden daha dikkatlidir.) 

            Ali was more tired than me yesterday. 

            (Ali dün benden daha yorgundu.) 

Metin is more aggressive than Mehmet. 

            (Metin Mehmet’ten daha saldırgandır.) 

Turkey is more beautiful than its neighbouring countries. 

(Türkiye komşu ülkelerden daha güzeldir.) 

Ö
rn

ek
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sıfatlar tek heceliyse sonuna “-est” eki eklenir, iki veya daha fazla heceliyse önüne 

“the most” kelimeleri getirilir. 

 

Alıştırmalar 

Alıştırma 14.1- Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. Fruits and vegetables are _________ (healthy) than junk food.   

2. Blue whales are _________ (big) than elephants. 

3. Diamond is _________ (expensive) than silver.  

4. Trains are _________ (slow) than planes.  

5. I am _________ (good) at English than my brother. 

6. My friend is _________ (short) than me.  

7. Nicole Kidman is _________ (thin) than Rihanna.  

8. Arnold Schwarzenegger is _________ (strong) than Sylvester Stallone.  

9. Harry Potter books are _________ (interesting) than Lord of the Rings 

series. 

10. Quicksilver is _________ (heavy) than silver.  

11. The weather is _________ (hot) than last year.  

12. The girls are _________ (happy) than the boys.  

13. Turkey is _________ (beautiful) than Greece.  

14. Latin is _________ (difficult) than English.  

15. Çağdaş is _________ (old) than Duygu. 

Alıştırma 14.2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. Czechia is _________ (young) than Turkish Republic. 

2. Alfa Romeo Company is _________ (old) than Ferrari Company. 

3. Ali is _________ (slim) than Gürkan.  

4. Burak is _________ (short) than Sertaç. 

5. An elephant is _________ (fat) than a zebra.  

         Skyland İstanbul is the highest building in Turkey. 

         (Skyland İstanbul Türkiye’deki en yüksek binadır.)  

         Messi is the best footballer in the world. 

         (Messi dünyadaki en iyi futbolcudur.) 

         Everest is the highest mountain in the world. 

         (Everest, dünyadaki en yüksek dağdır.) 

         Bodrum is the most popular tourism center in Turkey. 

         (Bodrum Türkiye’deki en ünlü turizm merkezidir.) 

         Erzurum is the coldest city in Turkey. 

         (Erzurum Türkiye’de en soğuk şehirdir.) 

   
Ö

rn
e

k 

 

 

İki karşılaştırılan 
nesneden birinin 

diğerinden bir yönden 
daha üstün olduğunu 
belirten sıfat birden 

fazla heceliyse önüne 
“more” kelimesi 

getirilir. 
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6. Einstein is _________ (popular) than Newton.  

7. A ferry is _________ (slow) than a catamaran. 

8. I am _________ (tidy) than my brother. 

9. The Black Sea Region has _________ (beautiful) scenery than the 

Mediterranean Region has. 

10. Dolphins are _________ (small) than whales.  

Alıştırma 14.3- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara parantez içerisindeki sıfatların 

“superlative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. İbrahim is _________ (intelligent) pupil of the school. 

2. The River Nile is _________ (long) river in the world.  

3. Hell's Canyon _________ (deep) canyon in the world. 

4. Michael Jackson was _________ (famous) dancer and singer in America. 

5. Hakan is _________ (tall) in my family. 

6. I am _________ (good) student in the class.  

7. He is _________ (bad) student in the school. 

8. Bugatti Veyron is _________ (fast) car in the world.  

9. This dog is _________ (nice) in the country. 

10. Şahan Gökbakar is _________ (funny) comedian in the world.  

Alıştırma 14.4- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara, parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” veya “superlative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. My flat is (big) _________ than yours. 

2. Rose is (beautiful) _________ than daisy. 

3. This is the (interesting) _________ movie I have ever seen. 

4. Non-smokers usually live (long) _________ than smokers. 

5. What is the (dangerous) _________ sport in the world? 

6. A holiday near the sea is (good) _________ than a holiday in the 

mountains. 

7. A coke is (expensive) _________ than a tea. 

8. Who is the (rich) _________ businessman on earth? 

9. The weather this winter is (bad) _________ than last summer. 

10. He was the (clever) _________ thief of all. 

Alıştırma 14.5- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara, parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” veya “superlative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. Ayça is (old) _________ Eren. 

2. The Alps are very high.  They are (high) _________ mountains in Europe. 

3. Mediterranean Sea is (large) _________ Black Sea. 

A Ferrari costs a lot of money. A Renault costs less money. 

4. A Ferrari is (expensive) _________ a Renault. 

5. My exam results were bad.  Savaş's results were not bad. My results were 

(bad) _________ Savaş’s. 

6. This exercise is difficult.  It's (difficult) _________ I expected. 

 

İki nesneyi 
karşılaştırırken üstünlük 
bildiren sıfattan sonra 

ve karşılaştırılan 2. 
nesneden önce “-den,  -

dan” anlamına gelen 
“than” kelimesi getirilir.  
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7. The weather is not good today - it's snowing.   I hope the weather will be 

(good) _________ next week. 

8. People are not friendly in big metropolitan.  They are usually (friendly) 

_________ in small towns. 

9. In the government of a country, the President is (important) _________ 

person. 

10. Turkish is (difficult) _________ than English. 

Anahtar kelimeler (Dil bilgisi) 

Cute Sevimli, şirin Thin  İnce, zayıf 

Boy Erkek çocuk Difficult Zor 

Handsome  Yakışıklı Old  Eski, yaşlı 

Helpful  Yardımsever Republic  Cumhuriyet 

Fast Hızlı Slim Zayıf 

Comfortable  Rahat Fat  Şişman 

Expensive  Pahalı Tidy Düzenli 

Peaceful Barışçıl Long  Uzun 

Stronge Güçlü Dolphin  Yunus balığı 

Brave Cesur     Tail Kuyruk 

Braver Daha cesur Intelligent Zeki 

The bravest En cesur Deep  Derin 

Hot Sıcak Canyon  Kanyon, vadi 

Interesting İlginç, tuhaf Famous Ünlü 

Aggresive  Agresif Country Üke 

Opponent Rakip Daisy Papatya 

Player Oyuncu Smoker Sigara kullanan 

Tourism  Seyahatle ilgili Dangerous  Tehlike 

Popular  Ünlü, bilinen Businessman  İş adamı 

Vegetables Sebzeler Thief Hırsız 

Healthy  Sağlıklı Clever Zeki 

Blue whales Mavi balinalar Large  Geniş 

Diamond Elmas Less  Daha az 

Silver Gümüş Metropolitian  Büyük şehir 

Elephant Fil Expect Ummak, beklemek 

Slow Yavaş President Başkan 

 

 

 

 

 

Benzerleri içinde bir 
yönden diğerlerinin 

hepsinden daha 
üstünlük durumu 

olduğunda sıfat tek 
heceliyse sonuna “-en” 
anlamındaki “-est” eki 

eklenir.  
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DİNLEME & KONUŞMA 

Şehirleri, Nehirleri ve Dağları Karşılaştırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparing Cities, Rivers and Mountains 

A Woman: Are you good at geography? 

A Man      : I am not bad at Geography, why? 

A Woman: Which river is longer, the Çoruh or the Yeşilırmak? 

A Man      : Of course, the Yeşilırmak is longer than the Çoruh. 

A Woman: What is the longest river in Turkey? 

A Man      : The Kızılırmak is the longest river in Turkey. 

A Woman: How long is it? 

A Man      : It is 1355 kilometers long. 

A Woman: Which city is more crowded, Erzurum or Artvin? 

A Man      : Erzurum is more crowded than Artvin. 

A Woman: What is the most crowded city in Turkey? 

A Man      : Of course, İstanbul is the most crowded city in Turkey. 

A Woman: Which mountain is higher, Mount Erciyes or Mount 

Palandöken? 

A Man      : Mount Erciyes is higher than Mount Palandöken. 

A Woman: What is the highest mountain in Turkey? 

A Man      : Mount Ararat is the highest. 

A Woman: How high is it? 

A Man      : It is 5137 meters high. 

A Woman: One last question. What is the smallest city in Turkey? 

A Man      : I am not sure, but I think it is Bayburt. 

D
iy

al
o

g 

 

En üstünlük derecesi 
ifade eden sıfat iki veya 

daha fazla heceliyse 
yine “en” anlamındaki “ 

the most” kelimeleri 
sıfatın önüne getirilir. 
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Anahtar kelimeler (diyalog) 

Good at 
bir konuda / şeyde 
iyi (olmak) 

More daha 

Geography coğrafya More Crowded  daha kalabalık 

Bad at  
bir konuda/şeyde 
kötü olmak 

The most crowded en kalabalık 

River nehir Mountain  dağ 

Long uzun Mount Ararat Ağrı dağı 

How long ne kadar uzun High yüksek 

Longer daha uzun How high ne kadar yüksek 

The longest  en uzun Small küçük 

Çeviri (diyalog) 

Şehirleri, nehirleri ve dağları karşılaştırma

Bir Kadın: Coğrafyada iyi misin? 

Bir Adam: Kötü değilim. Niçin (sordun)? 

Bir Kadın: Hangi nehir daha uzundur, Çoruh mu yoksa Yeşilırmak mı? 

Bir Adam: Tabi ki Yeşilırmak Çoruh’tan daha uzundur. 

Bir Kadın: Türkiye’de en uzun nehir hangisidir? 

Bir Adam: Kızılırmak Türkiye’de en uzun nehirdir. 

Bir Kadın: Ne kadar uzundur? 

Bir Adam: 1355 km. uzunluğundadır. 

Bir Kadın: Hangi şehir daha kalabalıktır, Erzurum mu yoksa Artvin mi? 

Bir Adam: Erzurum Artvin’den daha kalabalıktır. 

Bir Kadın: Türkiye’de en kalabalık şehir hangisidir? 

Bir Adam: Tabi ki İstanbul Türkiyede en kalabalık şehirdir. 

Bir Kadın: Hangi dağ daha yüksektir, Erciyes dağı mı yoksa Palandöken dağı mı? 

Bir Adam: Erciyes Dağı Palandöken Dağı’ndan daha yüksektir. 

Bir Kadın: Türkiye’de en yüksek dağ hangisidir? 

Bir Adam: Ağrı dağı en yüksektir. 

Bir Kadın: Ne kadar yüksektir? 

Bir Adam: 5137 m. yüksektir. 

Bir Kadın: Son bir soru. Türkiye’de en küçük şehir hangisidir? 

Bir Adam: Emin değilim ama sanırım Bayburt. 

 

Diğerlerinden bir 
yönden en üstün olan 

kişi veya nesneler 
benzerlerinden 
ayrılarak “tek” 

olduğunu belirtmek için 
sıfatın önüne “the” 

kelimesi getirilir. 
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Alıştırmalar 

Alıştırma 14.6- Aşağıdaki soruları diyaloğa göre cevaplayınız. 

1. Which river is longer, the Çoruh or the Yeşilırmak? 

_________________________________________ 

2. How long is the Kızılırmak river? 

_________________________________________ 

3. What is the longest river in Turkey? 

_________________________________________ 

4. Which city is less crowded, Erzurum or Artvin? 

_________________________________________ 

5. Which city is the most crowded in Turkey? 

_________________________________________ 

6. Which mountain is less higher, Mount Palandöken or Mount Erciyes? 

_________________________________________ 

7. What is the highest mountain in Turkey? 

_________________________________________ 

8. How high is the Mount Ağrı? 

_________________________________________ 

9. What is the smallest city in Turkey? 

_________________________________________ 

10. Is Artvin larger than Erzurum? 

_________________________________________ 

 

How” kelimesi sıfatların 
önüne getirilince “ne 
kadar” anlamına gelir: 

how long (ne kadar 
uzun)/high (yüksek).  

300



Mount Ararat Is the Highest 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi   14  

 

OKUMA 

Şehir İle Köyü Kaşılaştırma 

 

Anahtar kelimeler (Okuma metni) 

Prefer  Tercih etmek Besides  Bunun yanında 

Others Diğerleri In addition  Ek olarak 

Village Köy Stressfull  Stresli 

City Şşehir Busily  Meşgul bir şekilde 

Choose (chosen)  Seçmek Main  Başlıca  

Facility  Olanak, imkan, kolaylık Priority  Öncelik 

Advantage  Avantaj Dream (of) Hayalini kurmak 

Comfortably  Rahatça Peaceful Huzurlu 

Disadvantage  Dezavantaj Village Köy 

Natural Doğal Retired  Emekli 

  

 
“So” ve “in addition” 

kelimeleri ek bilgi 
verileceği zaman çok 

yaygın olarak 
kullanılırlar.  

A City or a Village? 

Some people have preferred cities, and others have chosen 

villages for living, but which one is better? 

There are many advantages of living in a city. People usually 

have more facilities such as hospitals, schools, theatres etc. in the city. 

And people live more comfortably in cities. But there are also 

disadvantages because cities are not safer and quieter than villages. 

Everything in villages is more natural than the things in cities. Besides, 

cities are dirtier, noisier and more crowded than villages. In addition, 

the life in a city is much faster than the life at a village. So, people in 

cities are more stressful because they live more busily. 

These are the main advantages and disadvantages of life in a 

city or at a village. But which one is better? Because people have 

different priorities, there is not a single answer to this question, but 

many people dream of a more peaceful life at a village when they are 

retired. 

 R
ea

d
in

g 
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Çeviri (Okuma metni)

Şehir mi yoksa köy mü?

Bazı insanlar yaşamak için şehirleri tercih etmekteler ve diğerleri köyleri 

seçmektedir, fakat hangisi daha iyidir? 

Şehirde yaşamanın çok avantajları vardır. İnsanların şehirde hastahane, 

okul, tiyatro gibi daha fazla imkânları vardır. Ve insanlar şehirlerde daha rahatça 

yaşarlar. Fakat şehirler köylerden daha güvenli ve daha sessiz olmadığı için 

dezavantajları da vardır. Köydeki her şey şehirlerdeki her şeyden daha doğaldır. 

Bunun yanında, şehirler köylerden daha kirli, daha gürültülü ve daha kalabalıktır. 

Buna ilaveten, şehirdeki hayat köydeki hayattan daha hızlıdır. Bu yüzden 

şehirlerdeki insanlar daha streslidir çünkü daha yoğun çalışırlar. 

Bunlar şehirdeki ve köydeki hayatın başlıca avantajları ve dezavantajlarıdır. 

İnsanların farklı öncelikleri olduğu için bu soruya tek bir cevap yoktur fakat birçok 

insan emekli olunca köyde daha huzurlu bir hayatı hayal etmektedir. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 14.7- Aşağıdaki tabloda verilen kelimeleri zıt anlamlarıyla eşleştiriniz. 

1. Noisy _____   a. Slow 

2. Safe_____ b. Less 

3. Dirty_____ c. Dangerous 

4. Fast_____ d. New 

5. More_____ e. Quiet 

6. Better_____ f. Worse 

7. Old_____ g. Clean 

8. Advantages__________ h. Uncomfortable 

9. Stressful__________ i. Disadvandages 

10. Comfortable________ j. Peaceful 

 

 

  

 

Tek heceli olup 

karşılaştırma kurala 

uymayan düzensiz 

sıfatlar bulunmaktadır. 

Ör: good=>better, 

bad=>worse, 

far=>farther  
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Cevaplar  

Alıştırma 14.1- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. healthier 

2. bigger 

3. more expensive 

4. slower 

5. better 

6. shorter 

7. thinner 

8. stronger 

9. more interesting 

10. heavier 

11. hotter 

12. happier 

13. more beautiful 

14. more difficult 

15. older 

Alıştırma 14.2- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. younger 

2. older 

3. slimmer 

4. shorter 

5. fatter 

6. more popular 

7. slower 

8. tidier 

9. more beautiful 

10. smaller 

Alıştırma 14.3- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara parantez içerisindeki sıfatların 

“superlative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. the most intelligent 

2. the longest 

3. the deepest 

4. the most famous 

5. the tallest 

6. the best 

7. the worst 

8. the fastest 

9. the nicest 
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10. the funniest 

Alıştırma 14.4- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” veya “superlative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. bigger 

2. more beautiful 

3. most interesting 

4. longer 

5. most dangerous 

6. better 

7. more expensive 

8. the richest 

9. worse 

10. cleverest/the most clever 

Alıştırma 14.5- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara parantez içerisindeki sıfatların 

“comparative” veya “superlative” şekillerini yazarak doldurunuz. 

1. older than 

2. the highest 

3. larger than 

4. more expensive than 

5. worse than 

6. more difficult than 

7. better 

8. friendlier/more friendly 

9. the most important 

10.  more difficult 

Alıştırma 14.6- Aşağıdaki soruları yukarıdaki diyaloğa göre cevaplayınız. 

1- The Yeşilırmak is longer than the Çoruh. 

2- It is 1355 kilometers long. 

3- The Kızılırmak is the longest river in Turkey. 

4- Artvin is less crowded than Erzurum. 

5- İstanbul is the most crowded city in Turkey. 

6- Mount Palandöken is less higher than Mount Erciyes. 

7- Mount Ararat (Ağrı) is the highest mountain in Turkey. 

8- It is 5137 meters high. 

9- Bayburt is the smallest city in Turkey. 

10- No, it is not. Artvin is smaller than Erzurum. 

Alıştırma 14.7- Zıt anlamlı sıfatları eşleştiriniz. 

1-e, 2-c, 3-g, 4-a, 5-b, 6-f, 7-d, 8-i, 9-j, 10-h 
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• 10 cümle ile çevrenizdeki 10 eşya ya da nesneyi farklı sıfatlarla 
niteleyiniz. 

• Çevrenizden seçeceğiniz 10 kişi ya da eşyeyı bir özellik yönünden 
karşılaştırınız.

• Kendi türleri içinde bir özelliğiyle en üstün olan 10 kişi ya da 
nesneyi 10 ayrı sıfat ile ifade ediniz.
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Ö
ze

t
•SIFATLAR (Adjectives)

•Sıfatlar bir ismi niteleyerek onun hakkında bize daha fazla bilgi veren kelimelerdir 
ve sıfatlar niteledikleri isimlerden genellikle önce gelir. Örneğin “The boy is tall.” 
(Çocuk uzunboyludur.) cümlesinde italik yazılan kelime sıfattır.

•I am tall. (Ben uzun boyluyum.)

•She is fat. (O kiloludur.)

•Emir is short. (Ali kısa boyludur.)

•Erzurum is a big city. (Erzurum büyük bir şehirdir.)

•Turkish people are polite. (Türk halkı çok kibardır.)

•English questions are easy. (İngilizce soruları kolaydır.)

•The river Çoruh is long. (Çoruh Nehri uzundur.)

•Cars are fast. (Otomobiller hızlıdır.) 

•A Mercedes car is expensive. (Bir Mersedes araba pahalıdır.)

•Maths is difficult. (Matematik zordur.)

•Comparatives

•İki veya daha fazla sayıda kişi veya nesneleri karşılaştırmak için sıfatların üstünlük 
derecelerini (comperatives) kullanıırz. Eğer sıfatlar tek heceliyse bu sıfatların 
sonuna “-er” eki eklenerek “daha” anlamı katılır ve sonrasında ise karşılaştırma 
yapılan diğer nesnenin önüne “-den, -dan” anlamında olan “than” kelimesi 
getirilir. İki veya daha fazla heceliyse sıfatın önüne  "daha" anlamındaki "more" 
kelimesi getirilir.

•I am taller than you. (Ben senden daha uzun boyluyum.)

•She is fatter than me. (O benden daha kiloludur.)

•Oğuz is not shorter than you. (Oğuz senden daha kısa boylu değil.)

•İstanbul is larger than Artvin. (İstanbul Artvin'den daha büyüktür.)

•Erzurum is colder than Antalya. (Erzurum Antalya'dan daha soğultur.)

•Antalya is hotter than Erzurum. (Antalya Erzurum'dan daha sıcaktır.)

•Maths is more difficult than Biology. (Matematik biyolojiden daha zordur.

•Pelin is more beautiful than Ayça. (Pelin Ayça'dan daha güzeldir.)

•Emir is more hardworking than his brothers. (Emir erkek kardeşlerinden daha 
çalışkandır. 

•Turkey is more developed than Iran. (Türkiye İran'dan daha gelişmiştir.)

•The United States of America is more powerfull than Russia. (Amerika Birleşik 
Devletleri Rusya'dan daha güçlüdür.)

•I am more understanding than you. (Ben senden daha anlayışlıyım.) 
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Ö
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am

ı)
•Superlatives

•Bir tür eşyalar, nesneler, hayvanlar, veya insanlar arasında bir yönden en üstün 

olanı ifade etmek istediğimizde superlative (en üstün) sıfatlarını kullanırız. Eğer 

sıfatlar tek heceliyse, bu sıfatların öncesine “the” kelimesini getirerek sonuna “-

est” ekini ekleriz. Örneğin:

•My sister is the shortest in our family. (Kız kardeşim ailemizin en kısa 
boylusudur.

•My father is the oldest in our family. (Babam ailemizin en yaşlısıdır.)

•Mount Ağrı is the highest mountain in Turkey. (Ağrı Dağı Türkiye’de en yüksek 
dağdır.)

•This is the nicest hotel in this city. (Bu şehirdeki en en hoş otel budur.)

•İki ve daha fazla heceli olan sıfatların en üstün hallerini oluşturmak için sıfatın 
önüne “the most” kelimelerini getirmemiz gerekiyor.

•Ali is the most hardworking student in the classroom. (Ali sınıftaki en çalışkan 
öğrencidir.)

•Maths is the most difficult subject. (Matematik en zor derstiir.)

•Pelin is the most beautiful girl in the classroom. (Pelin sınıftaki en güzel kızdır.)

•Turkey is the most interesting country in the region. (Türkiye bölgedeki en ilginç 
ülkedir.)

307



 

Mount Ararat Is the Highest 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  21  

DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Elephants are ______________ than lions. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) smaller 

b) biggest 

c) bigger 

d) big 

e) smallest 

 

2. Ahmet is ______________ student of the school. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) lazy 

b) the lazier 

c) the intelligent 

d) the more intelligent 

e) the most intelligent 

 

3. The River Nile is ______________ river in the world. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) A the short 

b) the shorter 

c) the long 

d) the longer 

e) the longest 

 

4. Ali is ______________ student in the class. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) the good 

b) the better 

c) the best 

d) the bad 

e) worse 
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5. Latin is ______________ English. 

Which of the following completes the sentence? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi tamamlar? 

a) more difficult than 

b) more difficult 

c) less difficult than 

d) the most difficult 

e) easy than 

 

6. The weather is not good today.  I hope the it will be ______________ 

tomorrow. 

Which of the following completes the sentence above?  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) good 

b) the best 

c) better 

d) worse 

e) the worst 

 

7. Mount Ağrı is ______________ Mount Palandöken. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) higher than 

b) high than 

c) highest 

d) small than 

e) smallest 

 

8. He Pingping is ______________ man in the world. He is only 74.61 cm tall. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) the shortest 

b) the short 

c) the shorter 

d) the tall 

e) the tallest 
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9. The Nile is ______________ the Yeşilırmak. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) larger than 

b) longer than 

c) the longest than 

d) longest than 

e) longer 

 

10. Rose is ___________ than daisy. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tümceyi doğru şekilde tamamlar? 

a) the most beautiful 

b) beautiful 

c) more beautiful 

d) ugly 

e) ugliest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı  

1.c, 2.e, 3.e, 4.c, 5.a, 6.c, 7.a, 8.a, 9.b, 10.c 

310


