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Введение 

«Книга преподавателя» представляет собой актуальный 

систематизированный вспомогательный учебно-методический и 

дидактический материал для работы с учебным пособием по 

лингафонному курсу ―Türkçe seti. Fono açıköğretim kurumu (Турецкий 

язык. А1-А2)‖.  

Книга содержит расшифровки основных упражнений 

лингафонного курса и включает 96 уроков, охватывающих основные 

грамматические, лексические и фразеологические компоненты в 

пределах общеевропейских компетенций владения иностранным языком 

уровня А1-2. 

Аутентичный речевой материал в учебном пособии сгруппирован 

в составе упражнений, построенных на основе принципа моделирования 

речевых ситуаций, сосредоточенных вокруг конкретной 

грамматической единицы или нескольких единиц, например, «форма 

наличия» и «форма обладания», «форма наличия/отсутствия» и «форма 

местонахождения» и т.д. Благодаря моделированию фрагментов 

речевых ситуаций отработка грамматического материала 

осуществляется исключительно через активную речевую деятельность с 

элементами речевого программирования. 

Само наличие ключей представляет собой не только 

определѐнный элемент расшифровки и самоконтроля. Соотнесение 

ключей с методической установкой и корпусом соответствующего 

упражнения даѐт возможность преподавателю самостоятельно уяснить 

методическую и обучающую идею, заложенную в каждом конкретном 

упражнении. С другой стороны, при самостоятельном прохождении 

данного лингафонного курса вне аудиторных занятий и внешнего 

контроля преподавателя работа с «Книгой преподавателя» даѐт возмож-

ность максимально эффективно осуществить самоконтроль по итогам 

выполнения упражнения. 

Учебное пособие позволяет выполнить важнейшую задачу 

начального этапа изучения иностранного языка, связанную с 

автоматизацией речевых процессов, ориентированных на корректное 

использование актуальных грамматических и лексических единиц. 

 Достижение поставленной цели здесь осуществляется путѐм 

моделирования речевых ситуаций на основе аутентичного речевого 

материала, причѐм данный материал одновременно как формирует 

исходный речевой сюжет, на основе которого строится 

соответствующая отрабатываемая речевая модель, так и является 

средством самоконтроля. 

Упражнения содержат различные формы учебной деятельности, 

преимущественно ориентированные на работу в команде, при этом 
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сохраняются элементы индивидуальной и парной работы. 

Привязанность всех упражнений к аутентичной звуковой форме создаѐт 

эффект коммуникации с носителем, который наряду с учебными 

результатами выполняет крайне важную психологическую задачу, 

ориентированную на устранение речевого барьера, который нередко 

присутствует у обучающихся на начальном этапе изучения 

иностранного языка. Даная задача решается в значительной степени 

через автоматизацию речевых процессов, ориентированную на 

корректное использование актуальных грамматических и лексических 

единиц путѐм планомерного повтора тех или иных актуальных и 

закономерных речевых ситуаций. 

Материалы данного учебного пособия наделяют преподавателя 

эффективными средствами методического планирования аудиторного 

занятия по аспекту «Общий язык», а также могут использоваться 

обучающимися как средство самоконтроля. 

Издание предназначено для изучения турецкого языка в первом и 

втором семестрах начального курса бакалавриата.  

Пособие может использоваться как для аудиторной работы, так и 

для самостоятельного изучения турецкого языка. 
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DERS 1  

(ttur1aa: 00:00-01:18) 

AlıĢtırma 1 (00:35). Dinledikten sonra bir ağızdan tekrar ediniz: 

A-a 

B-b 

C-c 

Ç-ç 

D-d 

E-e 

F-f 

G-g 

ğ 

H-h 

I-ı 

İ-i 

J-j 

K-k 

L-l 

M-m 

N-n 

O-o 

Ö-ö 

P-p 

R-r 

S-s 

Ş-ş 

T-t 

U-u 

Ü-ü 

V-v 

Y-y 

Z-z 

 

DERS 2  

(ttur1aa: 01:18-04:56) 

AlıĢtırma 1 (01:28). Dinledikten sonra tekrar ediniz: 

Ev  bir ev; kitap  bir kitap; adam  bir adam; sepet  bir sepet; öğrenci 

 bir öğrenci; öğretmen  bir öğretmen; kalem  bir kalem; defter  bir defter; 

kapı  bir kapı; oda  bir oda; masa  bir masa; kedi  bir kedi; okul  bir okul; 

çocuk  bir çocuk; salon  bir salon; bir  bir çocuk; bu  bu okul; Ģu  şu okul; 

o  o masa; (-dır): O bir okuldur. göz  bir göz; sözlük  bir sözlük; gül  bir gül. 

AlıĢtırma 2 (02:42).  

Bu bir evdir. Bu bir öğrencidir. Bu bir öğretmendir. Bu bir kedidir. Bu 

bir gözdür. Bu bir güldür. Bu bir masadır. Bu bir odadır. Bu bir kapıdır. Bu 

bir adamdır. Bu bir salondur. Bu bir okuldur. Bu bir kitaptır. Bu bir sepettir. 

Bu bir çocuktur. Bu bir sözlüktür. Bu bir adamdır. Bu bir kitaptır. Bu bir 

defterdir. Bu bir sepettir. Bu bir salondur. Bu bir çocuktur. Bu bir gözdür. Bu 

bir sözlüktür.  

[Bu Şu O] 

AlıĢtırma 3 (03:55). 



 6 

Bu bir defterdir. Şu o bir kedidir. Bu bir okuldur. Şu o bir kalemdir. 

Bu bir öğrencidir. Şu bir sepettir. Bu bir kapıdır. Şu bir kitaptır. Bu bir 

güldür. Şu bir gözdür.  

[Cümle kalıbı] 

AlıĢtırma 4 (04:31). 
Bu bir evdir. Şu bir masadır. Bu bir okuldur. Şu bir güldür. Bu bir 

kitaptır. Şu bir sepettir. Bu bir çocuktur. Şu bir sözlüktür. 

DERS 3  

(ttur1aa: 04:56-11:34) 

AlıĢtırma 1 (05:02).  

Pencere  Şu bir penceredir. Bahçe  Bu bir bahçedir. KuĢ  Bu bir 

kuştur. Ne?  Şu nedir? (değil)  O bir bahçe değildir. Sandalye  Şu bir 

sandalyedir. Köpek  Bu bir köpektir. Televizyon  Şu bir televizyondur. 

Bardak  O bir bardaktır. Tabak  Bu bir tabaktır.  

[Değil: (olumlu) Bu bir kedidir. / (olumsuz) Bu bir kedi değildir.] 

AlıĢtırma 2 (05:57).  

Bu bir evdir.  Bu bir ev değildir. Bu bir tabaktır.  Bu bir tabak değildir. 

Şu bir okuldur. Şu bir okul değildir. Şu bir bahçedir.  Şu bir bahçe değildir. Şu 

bir kuştur.  Şu bir kuş değildir. O bir penceredir.  O bir pencere değildir. O bir 

televizyondur.  O bir televizyon değildir. O bir sözlüktür.  O bir sözlük 

değildir. 

AlıĢtırma 3 (06:42).  

Bu bir köpek değildir.  Bu bir köpek değil. Şu bir masa değildir.  Şu bir 

masa değil. O bir bardak değildir.  O bir bardak değil.  

AlıĢtırma 4 (07:03). 
Bu bir kalem değil. Şu bir sözlük değil. O bir ev değil. Bu bir bahçe 

değil. Şu bir öğretmen değil. O bir salon değil. 

[Bu nedir: Bu nedir? Şu nedir? O nedir?] 

AlıĢtırma 5 (07:28).  

Bu nedir?  Bu bir kalemdir. Bu nedir?  Bu bir okuldur. Şu nedir / 

kim?  Şu bir öğrencidir. Şu nedir?  Şu bir kedidir. O nedir?  O bir 

sandalyedir. O nedir?  O bir penceredir. Bu nedir?  O bir penceredir. Şu 

nedir?  O bir evdir. Bu nedir?  O bir bahçedir. Şu nedir?  O bir 

televizyondur. Bu nedir?  O bir odadır. Şu nedir?  O bir masadır. Bu nedir? 

 O bir salondur. Şu nedir?  O bir defterdir. Bu nedir?  O bir sandalyedir.  

[Sorular: Bu bir masadır.  Bu bir masa mıdır?] 
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AlıĢtırma 6 (09:05). 

Bu bir odadır.  Bu bir oda mıdır? Bu bir kedidir.  Bu bir kedi midir? 

Bu bir okuldur.  Bu bir okul mudur? Şu bir köpektir.  Şu bir köpek midir? 

Şu bir sözlüktür.  Şu bir sözlük müdür? Şu bir çocuktur.  Şu bir çocuk 

mudur? O bir sandalyedir.  O bir sandalye midir? O bir kapıdır.  O bir kapı 

mıdır? O bir gözdür.  O bir göz müdür?  

AlıĢtırma 7 (09:57). 
Bu bir kalem midir? Şu bir kapı mıdır? O bir salon mudur? Bu bir 

sözlük müdür? Şu bir bahçe midir? O bir kuş mudur?  

[Olumlu: Bu bir defterdir. – Olumsuz: Bu bir defter değildir. – Soru: 

Bu bir defter midir?] 

AlıĢtırma 8 (10:35). 

Bu bir odadır.  Bu bir oda değildir.  Bu bir oda mıdır? Şu bir 

bardaktır.  Şu bir bardak değildir.  Şu bir bardak mıdır? Şu bir kuştur.  Şu 

bir kuş değildir.  Şu bir kuş mudur? O bir çocuktur.  O bir çocuk değildir. 

 O bir çocuk mudur? O bir sözlüktür.  O bir sözlük değildir.  O bir sözlük 

müdür? Bu bir gözdür.  Bu bir göz değildir.  Bu bir göz müdür? 

DERS 4 

(ttur1aa: 11:34-20:28) 

AlıĢtırma 1 (11:41). 

Çanta  Şu bir çantadır. Anahtar  Bu bir anahtar değildir. Çiçek  

Şu bir çiçek midir? Ağaç  O bir ağaç mıdır? Burası  Burası bir okuldur. 

ġurası  Şurası bir ev midir? Orası  Orası bir bahçe değildir. Neresi  

Postane neresidir? Evet  Evet, bu bir çiçektir. Hayır  Hayır, o bir çanta 

değildir. Park  Şurası bir parktır. Hastane  Burası bir hastane mi? Postane 

 Orası bir postane değildir. 

AlıĢtırma 2 (12:44). 

Bu bir çantadır.  Bu çantadır. Şu bir okuldur.  Şu okuldur. O bir 

elmadır.  O elmadır. Şu bir çiçek midir?  Şu çiçek midir? Bu bir çanta 

mıdır?  Bu çanta mıdır? O bir masa değildir.  O masa değildir. Bu bir ev 

değildir.  Bu ev değildir.  

[Burası] 

AlıĢtırma 3 (13:28). 
Burası bir okuldur. Burası bir bahçedir. Burası bir evdir. Burası bir 

odadır. Burası İstanbul’dur. Burası Ankara’dır. Burası bir hastanedir. 

[Şurası – Orası] 

Şurası bir bahçedir. Şurası bir okuldur. Şurası bir evdir. Şurası bir 
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postanedir.  

Orası bir parktır. Orası bir odadır. Orası İzmir’dir.  

AlıĢtırma 4 (14:23). 
Burası bir okul mudur? Burası bir postane midir? Burası bir bahçe 

midir? Şurası bir hastane midir? Şurası bir park mıdır? Şurası İzmir midir? 

Orası bir oda mıdır? Orası bir salon mudur? Orası İstanbul mudur?  

AlıĢtırma 5 (14:52). 
Burası bir okul değildir. Burası bir bahçe değildir. Şurası bir ev 

değildir. Şurası bir hastane değildir. Orası bir park değildir. Orası Ankara 

değildir. 

[Neresi] 

AlıĢtırma 6 (15:19). 

Burası neresidir?  Burası bir postanedir. Burası neresidir?  Burası 

İstanbul’dur. Şurası neresidir?  Şurası bir parktır. Şurası neresidir?  Şurası 

bir hastanedir. Orası neresidir?  Orası bir okuldur. Orası neresidir?  Orası 

İzmir’dir. 

[Kısa cevaplar] 

AlıĢtırma 7.  

(16:07) (a) Bu bir kitap mıdır?  Evet, bu bir kitaptır. Bu bir ev midir? 

 Evet, bu bir evdir. Şu bir çanta mıdır?  Evet, şu bir çantadır. Şu bir köpek 

midir?  Evet, şu bir köpektir. O bir televizyon mudur?  Evet, o bir 

televizyondur. O bir çiçek midir?  Evet, o bir çiçektir. Burası bir salon 

mudur?  Evet, burası bir salondur. Orası bir okul mudur?  Evet, orası bir 

okuldur. 

(16:58) (b) Bu bir ağaç mıdır?  Evet, ağaçtır. Bu bir anahtar mıdır?  

Evet, anahtardır. Şu bir tabak mıdır?  Evet, tabaktır. Şu bir kuş mudur?  

Evet, kuştur. O bir köpek midir?  Evet, köpektir. O bir sözlük müdür?  

Evet, sözlüktür. Burası bir park mıdır?  Evet, parktır. Şurası bir bahçe 

midir?  Evet, bahçedir.  

Bu kedi mi?  Evet, kedi. Şu ağaç mı?  Evet, ağaç. O kalem mi?  

Evet, kalem. Burası oda mı?  Evet, oda. Orası hastane mi?  Evet, hastane.  

AlıĢtırma 8. 

(18:10) (a) Bu bir ev midir?  Hayır, bu bir ev değildir. Şu bir çanta 

mıdır?  Hayır, şu bir çanta değildir. O bir sandalye midir?  Hayır, o bir 

sandalye değildir. Burası bir postane midir?  Hayır, burası bir postane 

değildir. Şurası bir park mıdır?  Hayır, şurası bir park değildir. 

(18:42) (b) Bu bir pencere midir?  Hayır, pencere değildir. Bu bir 
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kapı mıdır?  Hayır, kapı değildir. Şu bir göz müdür?  Hayır, göz değildir. 

Şu bir bardak mıdır?  Hayır, bardak değildir. O bir kuş mudur?  Hayır, kuş 

değildir. O bir çanta mıdır?  Hayır, çanta değildir. Burası bir okul mudur?  

Hayır, okul değildir. Orası bir ev midir?  Hayır, ev değildir.  

AlıĢtırma 9. 

(19:26) (a) Bu ev mi?  Hayır, değil. Şu defter mi?  Hayır, değil. O 

çanta mı?  Hayır, değil. Burası okul mu?  Hayır, değil.  

(19:46) (b) Bu bir kedi midir?  Hayır, değildir. Bu bir köpektir. Bu bir 

tabak mı?  Hayır, değil. Bu bir bardaktır. Şu bir çanta mı?  Hayır, değil. Şu 

bir defterdir. Şu bir kapı mı?  Hayır, değil. Şu bir penceredir. O bir ağaç mı?  

Hayır, değil. O bir çiçektir. Burası İstanbul mu?  Hayır, değil. Burası 

Ankara’dır. 

DERS 5 

(ttur1aa: 20:30-26:42) 

AlıĢtırma 1 (20:36). 

Otobüs  Bu bir otobüs müdür? Tren  Hayır, bu bir tren değildir, 

arabadır. Araba  Şu bir arabadır. Bunlar  Bunlar çocuktur. ġunlar  

Şunlar portakal mı? Onlar  Onlar köpek değildir. Yoksa  Bu bir çiçek 

midir, yoksa ağaç mıdır? Elma  Şu bir elmadır. Portakal  Hayır, bu bir 

portakal değildir, elmadır. Otel  Orası otel midir? Lokanta  Burası bir 

lokantadır. Gemi  Şu bir gemi değildir. Resim  O bir resim midir? ġoför  Bu 

bir şoför müdür? Doktor  O bir doktor değildir. Polis  Bu bir polis değildir. 

[Çoğul] 

AlıĢtırma 2 (21:55). 

Kitap kitaplar; çanta çantalar; araba arabalar; kapı kapılar; 

salon salonlar; televizyon televizyonlar; kuş kuşlar; okul okullar; 

ev evler; defter defterler; kedi kediler; polis polisler; göz gözler; 

şoför şoförler; sözlük sözlükler; gül güller. 

AlıĢtırma 3 (22:44). 

Bir araba arabalar; bir otel oteller; bir çocuk çocuklar; bir 

otobüs otobüsler. 

[Bunlar, şunlar, onlar: bu bunlar, şu şunlar, o onlar] 

AlıĢtırma 4 (23:18). 
Bu bir evdir.  Bunlar ev(ler)dir. Bu bir kedidir.  Bunlar kedidir. Şu 

bir anahtardır.  Şunlar anahtardır. O bir otobüstür.  Onlar otobüstür. Bu bir 
sepettir.  Bunlar sepettir. Bu bir çiçektir.  Bunlar çiçektir. Şu bir gemidir.  
Şunlar gemidir. Şu bir televizyondur.  Şunlar televizyondur. O bir elmadır. 

 Onlar elmadır. O bir resimdir.  Onlar resimdir. 
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[Bunlar, şunlar, onlar nedir?]  
[Bunlar nedir? Şunlar nedir? Onlar nedir? Bu nedir?] 

AlıĢtırma 5. 
(24:22) (a) Bu nedir?  Bu bir kedidir. Bunlar nedir?  Bunlar kedidir. 

/ Bu nedir?  O bir evdir. Bunlar nedir?  Onlar evdir. / Şu nedir?  O bir 
tabaktır. Şunlar nedir?  Onlar tabaktır. / O nedir?  O bir bardaktır. Onlar 
nedir?  Onlar bardaktır.  

(25:00) (b) Bunlar nedir?  Onlar kapıdır. Şunlar nedir?  Onlar 

masadır. Onlar nedir?  Onlar elmadır. Bunlar nedir?  Onlar televizyondur. 

Şunlar nedir?  Onlar sözlüktür.  

[Yoksa] 

AlıĢtırma 6. 
(25:30) (a) Bu bir otobüs müdür, yoksa bir tren midir? Şu bir öğretmen 

midir, yoksa bir öğrenci midir? O bir okul mudur, yoksa bir ev midir? Bu bir 

portakal mıdır, yoksa bir elma mıdır?  

(25:52) (b) Bu otobüs mü, yoksa tren mi? Şu öğretmen mi, yoksa öğrenci 

mi? O okul mu, yoksa ev mi? Bu portakal mı, yoksa elma mı?  

(26:11) (c) Bu bir çanta mıdır, yoksa bir sepet midir?  O bir çantadır. 

Şu bir köpek midir, yoksa bir kedi midir?  O bir kedidir. O bir pencere 

midir, yoksa bir kapı mıdır?  O bir penceredir. O bir sözlük müdür, yoksa 

bir defter midir?  O bir defterdir. 

DERS 6 

(ttur1aa: 26:42-32:15) 

AlıĢtırma 1 (26:48). 

Kız  Şu bir kız mıdır? Oğlan  Bunlar oğlandır. Çatal  Bu bir çatal 

değildir. Bıçak  Şu bir çatal mıdır yoksa bir bıçak mıdır? KaĢık  Onlar 

kaşıktır. Fincan  Şu bir fincandır. Top  O bir top mudur? At  Şu bir at 

değildir. Köprü  Burası bir köprüdür. ġiĢe  Bu bir şişe midir yoksa bir fincan 

mıdır? 

AlıĢtırma 2 (27:35). 

Bu bir tabaktır.  Bu bir tabak değildir. O bir kuştur.  O bir kuş 

değildir. Bunlar tabaktır.  Bunlar tabak değildir. Onlar kuştur.  Onlar kuş 

değildir. Şunlar çataldır.  Şunlar çatal değildir.  

AlıĢtırma 3 (28:03). 
Bunlar bıçak değildir. Şunlar şişe değildir. Onlar at değildir. Bunlar 

köpek değildir. Şunlar top değildir. Onlar öğretmen değildir. Bunlar portakal 

değildir. Şunlar çanta değildir. Onlar kapı değildir. 

AlıĢtırma 4 (28:35). 
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Bu bir tabaktır.  Bu bir tabak mıdır? O bir kuştur.  O bir kuş mudur? 

Bunlar tabaktır.  Bunlar tabak mıdır? Onlar kuştur.  Onlar kuş mudur? 

Şunlar çataldır.  Şunlar çatal mıdır?  

AlıĢtırma 5 (29:02). 
Bunlar elma  mıdır? Şunlar defter midir? Onlar kaşık mıdır? Şunlar 

çiçek midir? Onlar kedi midir? Bunlar anahtar mıdır? Onlar sandalye midir? 

Bunlar televizyon mudur? Şunlar pencere midir?  

AlıĢtırma 6 (29:30). 

Bunlar araba mıdır?  Evet, arabadır. Evet, onlar arabadır. / Onlar öğrenci 

midir?  Evet, öğrencidir. / Bunlar resim midir?  Hayır, değildir. Hayır, onlar 

resim değildir. / Şunlar top mudur?  Hayır, değildir. / Bunlar sepet midir?  

Evet, sepettir. / Onlar ağaç mıdır?  Evet, ağaçtır. / Şunlar pencere midir?  

Hayır, değildir. / Onlar anahtar mıdır?  Hayır, değildir. / Bunlar sandalye 

midir?  Hayır, değildir. Onlar sepettir. / Şunlar çatal mıdır?  Hayır, değildir. 

Onlar kaşıktır. / Onlar defter midir?  Hayır, değildir. Onlar kitaptır.  

AlıĢtırma 7 (30:41). 

Bunlar araba mıdır yoksa otobüs müdür?  Onlar arabadır. Onlar 

köpek midir, yoksa kedi midir?  Onlar köpektir. Onlar fincan mıdır, yoksa 

şişe midir?  Onlar şişedir.  

[Ve] 

AlıĢtırma 8 (31:08). 
Kitap ve defter, kedi ve köpek, otobüs ve tren, kaşık ve bıçak, evler ve 

okullar, oteller ve lokantalar, öğretmenler ve öğrenciler, parklar ve bahçeler. 

 

AlıĢtırma 9 (31:39). 
Bu bir evdir ve şu bir okuldur. O bir köprüdür ve bu bir trendir. Bunlar 

penceredir ve şunlar kapıdır. Onlar çantadır ve şunlar anahtardır. Burası bir 

okuldur ve şurası bir evdir. Burası İstanbul’dur ve şurası Ankara’dır. 

DERS 7 

(ttur1aa: 32:15-39:02) 

AlıĢtırma 1 (32:22). 

Büyük  Bu büyük bir odadır. Küçük  Bu bardak küçüktür. Uzun  

Şunlar uzun kalemdir. Kısa  O kısa mıdır, yoksa uzun mudur? Yeni  O 

yeni bir evdir. Eski  Şu eski bir televizyon mudur? Temiz  Burası temiz 

bir odadır. Pis  Şu pis bir köpektir. Pahalı  O pahalı bir araba değildir. 

Ucuz  Bu çanta ucuz mudur, yoksa pahalı mıdır? Kadın  Bu kadın güzel 

değildir. Erkek  Bu bir erkek midir, yoksa kadın mıdır? Güzel  O kız 
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güzel midir? Çirkin  Şu adam güzel midir, yoksa çirkin midir?  

[Sıfatlar: büyük  masa, büyük masa, büyük bir masa; eski  ev, eski 

ev, eski bir ev] 

[güzel  kız, güzel kız, güzel bir kız] 

AlıĢtırma 2 (33:59). 
Küçük bir kedi; çirkin bir kadın; kısa bir kalem; yeni bir araba; pahalı 

bir çanta; ucuz bir kitap. 

AlıĢtırma 3 (34:17). 
Bu bir okuldur. Bu eski bir okuldur. Bu yeni bir okuldur. Bunlar yeni 

okuldur. O bir odadır. O küçük bir odadır. O büyük bir odadır. Onlar büyük 

odadır. Bunlar arabadır. Bunlar pahalı arabadır. Onlar odadır. Onlar temiz 

odadır. O nedir?  O küçük bir kuştur. Şunlar nedir?  Onlar pis kaşıktır. Bu 

bir odadır. Bu küçük bir odadır. Bu küçük bir oda değildir. Bu küçük bir oda 

mıdır? Bu küçük bir oda mıdır yoksa büyük bir oda mıdır? Orası bir 

lokantadır. Orası temiz bir lokantadır. Orası temiz bir lokanta mıdır?  Hayır, 

değildir. Orası pis bir lokantadır.  

AlıĢtırma 4 (35:35). 

Bu eski bir hastanedir.  Bu hastane eskidir. Şu büyük bir parktır.  Şu 

park büyüktür. Şu küçük bir postanedir.  Şu postane küçüktür. Bunlar yeni 

defterdir.  Bu defterler yenidir. Bunlar uzun kalemdir.  Bu kalemler 

uzundur. Şunlar kısa ağaçtır.  Şu ağaçlar kısadır. Bunlar büyük tabaktır.  

Bu tabaklar büyüktür. Şunlar küçük kaşıktır.  Şu kaşıklar küçüktür.  

AlıĢtırma 5 (36:22). 
Bunlar ucuz televizyondur. Bunlar ucuz televizyon mudur? Bunlar 

ucuz televizyon değildir. / Bu televizyonlar ucuzdur. Bu televizyonlar ucuz 

mudur? Bu televizyonlar ucuz değildir. / Şunlar pahalı çantadır. Şunlar pahalı 

çanta mıdır? Şunlar pahalı çanta değildir. / Şu çantalar pahalıdır. Şu çantalar 

pahalı mıdır? Şu çantalar pahalı değildir.  

AlıĢtırma 6 (37:02). 

Bu ucuz bir sözlüktür.  Bu ucuz bir sözlük müdür?  Evet, ucuzdur.  

Hayır, değildir. Pahalıdır. Bu pahalı bir sözlüktür. / Bu sözlük ucuzdur.  Bu 

sözlük ucuz mudur?  Evet, ucuzdur.  Hayır, değildir. Pahalıdır. Bu sözlük 

pahalıdır. / Bunlar yeni arabadır.  Bunlar yeni araba mıdır?  Evet, yenidir.  

Hayır, değildir. Eskidir. Bunlar eski arabadır. / Bu arabalar yenidir.  Bu arabalar 

yeni midir?  Evet, yenidir.  Hayır, değildir. Eskidir. Bu arabalar eskidir.  

[Rakamlar] 

AlıĢtırma 7 (38:04). 

Sıfır; bir; iki; üç; dört; beş; altı; yedi; sekiz; dokuz; on. 
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AlıĢtırma 8 (38:23). 
Bir kalem; iki elma; üç ev; dört araba; beş çocuk; altı adam; yedi kız; 

sekiz portakal; dokuz kaşık; on masa. 

AlıĢtırma 9 (38:43). 

İki elma  iki küçük elma; yedi kız  yedi güzel kız; üç ev  üç yeni 

ev; beş masa  beş uzun masa. 

 

DERS 8 

(ttur1aa: 39:02-45:47) 

AlıĢtırma 1 (39:09). 

Burada  Yeni defter buradadır. ġurada  Adamlar şuradadır. Orada 

 Büyük köpek oradadır. Nerede  Öğretmenler nerededir? Var  Burada bir 

sepet vardır. Yok  Orada bir ev yoktur. Kutu  Bu küçük bir kutudur. Zor  

O ders zor mudur?  Kolay  Bu ders kolaydır. Ders  Bu zor bir derstir. 

Fabrika  Fabrika nerededir? ĠĢçi  İşçiler oradadır.  

[Burada, şurada, orada] 

AlıĢtırma 2 (40:09). 
Kadın buradadır. – Güzel kadın buradadır. Okul buradadır. – Büyük 

okul buradadır. Araba buradadır. – Ucuz araba buradadır. Çantalar buradadır. 

– Yeni çantalar buradadır. Bardaklar buradadır. – Temiz bardaklar buradadır.  

Top şuradadır. – Küçük top şuradadır. Otobüs şuradadır. – Uzun 

otobüs şuradadır. Kızlar şuradadır. – Güzel kızlar şuradadır.  

Kitap oradadır. – Eski kitap oradadır. Televizyon oradadır. – Yeni 

televizyon oradadır. Gemiler oradadır. – Büyük gemiler oradadır.  

[Nerede] 

[O nedir? O nerededir? Bu nerededir? Şu nerededir? Bunlar nerededir? 

Şunlar nerededir? Onlar nerededir?] 

AlıĢtırma 3 (41:40). 

Öğretmen nerededir? Şişe nerededir? Tren nerededir? Sepet nerededir? 

Kediler nerededir? Ağaçlar nerededir? İşçiler nerededir? Güller nerededir? 

Büyük ev nerededir? Pis oda nerededir? Ucuz kitaplar nerededir? Eski 

resimler nerededir? Yeni sözlük nerededir? Adam nerededir? Top nerededir? 

Kutu nerededir? Kitaplar nerededir? İşçiler nerededir?  

AlıĢtırma 4 (42:34). 

Kutu burada mıdır? Büyük çanta burada mıdır? Kedi şurada mıdır? 

Pahalı araba şurada mıdır? Top orada mıdır? Pis bardak orada mıdır? 

Resimler orada mıdır? Eski resimler orada mıdır?  

AlıĢtırma 5. 
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(42:58) (a) Kutu burada değildir. Büyük çanta burada değildir. Kedi 

şurada değildir. Pahalı araba şurada değildir. Top orada değildir. Pis bardak 

şurada değildir. Resimler orada değildir. Eski resimler orada değildir. 

(43:22) (b) Kutu burada mıdır? – Evet, buradadır. – Hayır, değildir. 

Kutu nerededir? – Kutu şuradadır.  

Kedi şurada mıdır? – Evet, şuradadır. – Hayır, değildir. Kedi 

nerededir? – Kedi buradadır.  

Yeni anahtarlar burada mıdır? – Evet, buradadır. – Hayır, değildir. 

Yeni anahtarlar nerededir? – Yeni anahtarlar oradadır.  

[Kedi nerededir? - Kedi buradadır. Kedi nerededir? - Buradadır.] 

(44:16) (c) Kutu buradadır. Kutu burada. Kutu burada mıdır? Kutu 

burada mı? Kutu burada değildir. Kutu burada değil. Kutu nerededir? Kutu 

nerede? 

[Var – yok] 

[Var: Bir kalem var.] 

AlıĢtırma 6 (44:48). 

Burada bir kalem var. Burada bir oğlan var. Burada bir otobüs var. 

Şurada bir kız var. Şurada bir işçi var. Şurada bir kutu var. Orada bir fabrika 

var. Orada bir pencere var. Orada bir sandalye var. 

Burada kalemler var. Burada otobüsler var. Şurada kızlar var. Şurada 

işçiler var. Orada fabrikalar var. Orada sandalyeler var. 

Burada üç adam var. Şurada on tabak var. Orada altı kedi var.  

DERS 9 

(ttur1ab: 00:09-09:18) 

AlıĢtırma 1 (00:11).  

Uçak  Burada eski bir uçak var. Taksi  Taksi nerededir? Peynir  

Peynir buradadır. Yumurta  Orada sekiz yumurta var. Buzdolabı  

Buzdolabı orada değildir. Radyo  Yeni radyo buradadır. Telefon  Telefon 

nerededir? Sinema  Bu, büyük bir sinemadır. Yatak  Bu yatak temizdir. 

Elbise  Şu elbise pahalı mıdır?  

[Var mı?] 

[var  Var mı?] 

[Burada bir top var.] 

AlıĢtırma 2 (01:09).  

Burada bir top var mı? Burada bir çiçek var mı? Şurada bir elbise var 

mı? Orada bir radyo var mı? Burada bir yatak var mı? Şurada bir hastane var 

mı? Orada bir anahtar var mı? Burada öğrenciler var mı? Orada işçiler var 

mı? Şurada yumurtalar var mı? Orada taksiler var mı? Orada iki doktor var 

mı? Burada üç kız var mı? Şurada beş çatal ve bıçak var mı?  
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[Yok: var – yok] 

AlıĢtırma 3 (02:06).  

Burada bir top yok. Burada bir çiçek yok. Şurada bir elbise yok. Orada bir 

radyo yok. Burada bir yatak yok. Şurada bir hastane yok. Orada bir anahtar yok. 

Burada öğrenciler yok. Orada işçiler yok. Şurada yumurtalar yok. Orada taksiler 

yok. Orada iki doktor yok. Burada üç kız yok. Şurada beş çatal ve bıçak yok. 

 

AlıĢtırma 4 (02:54).  

Burada bir çiçek yok mu? Şurada bir elbise yok mu? Orada bir radyo 

yok mu? Burada öğrenciler yok mu? Orada işçiler yok mu? Şurada 

yumurtalar yok mu? Orada iki doktor yok mu? Burada üç kız yok mu? 

[Kısa cevaplar] 

AlıĢtırma 5 (03:33).  

Burada bir top var mı?  Evet, var. (Evet, burada bir top var.)  Hayır, 

yok. (Hayır, burada bir top yok.) Şurada bir elbise var mı?  Evet, var.  

Hayır, yok. Orada bir radyo var mı?  Evet, var.  Hayır, yok. Burada 

öğrenciler var mı?  Evet, var.  Hayır, yok. Orada taksiler var mı?  Evet, 

var.  Hayır, yok. Şurada iki doktor var mı?  Evet, var.  Hayır, yok. 

AlıĢtırma 6 (04:32).  

Masa masada; kapı kapıda; salon salonda; okul okulda; Ankara’da; 

İstanbul’da; ev evde; taksi takside;  

[göz gözde; ütü ütüde]  

İzmir’de; televizyonda; gemide; bahçede; odada; çantada; kutuda; 

pencerede; radyoda; sinemada; hastanede; postanede; defterde;  

ağaç ağaçta; uçak uçakta; kitap kitapta; otobüs otobüste; 

sepet sepette;  

sözlükte; bardakta; yatakta; tabakta. 

AlıĢtırma 7 (05:55).  

Evde bir adam var. Masada bir tabak var. Bahçede bir kedi var. 

Çantada bir kalem var. Hastanede doktorlar var. Okulda öğrenciler var. 

Odada yataklar var. Sepette portakallar var. Otobüste bir oğlan var. Kitapta 

bir ders var. Odada iki masa var. Masada üç şişe var. Okulda dört öğretmen 

var. Pencerede küçük bir kuş var. Sinemada güzel bir kadın var. Parkta büyük 

bir ağaç var. Kitapta kolay bir ders var.  

AlıĢtırma 8 (06:48).  

Bahçede bir köpek var mı? Masada bir şişe var mı? Odada çocuklar var 

mı? Bahçede çiçekler var mı? Çantada üç kalem var mı? Evde dört oda var 

mı? Bahçede pahalı bir araba var mı? Masada temiz bir tabak var mı?  
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AlıĢtırma 9 (07:17).  

Bahçede bir köpek yok. Masada bir şişe yok. Odada çocuklar yok. 

Bahçede çiçekler yok. Çantada üç kalem yok. Evde dört oda yok. Bahçede 

pahalı bir araba yok. Masada temiz bir tabak yok. 

AlıĢtırma 10 (07:45).  

Köpek bahçededir. Adam arabadadır. Anahtar çantadadır. Çiçekler 

bahçededir. Kitaplar okuldadır. Portakallar sepettedir. Ucuz çantalar 

fabrikadadır. Eski kalemler çantadadır. Yeni araba parktadır. 

AlıĢtırma 11 (08:14).  

Köpek bahçede değildir. Adam arabada değildir. Anahtar çantada 

değildir. Çiçekler bahçede değildir. Kitaplar okulda değildir. Portakallar 

sepette değildir. Ucuz çantalar fabrikada değildir. Eski kalemler çantada 

değildir. Yeni araba parkta değildir. 

AlıĢtırma 12 (08:46).  

Köpek bahçede midir? Adam arabada mıdır? Anahtar çantada mıdır? 

Çiçekler bahçede midir? Kitaplar okulda mıdır? Portakallar sepette midir? 

Ucuz çantalar fabrikada mıdır? Eski kalemler çantada mıdır? Yeni arabalar 

parkta mıdır? 

DERS 10 

(ttur1ab: 09:18-18:28) 

AlıĢtırma 1 (09:22). 

Duvar  Duvarda eski bir resim var. Tavan  Tavanda bir lamba var 

mı? Yer  Çanta yerde midir yoksa masada mıdır? Mutfak  Mutfak 

nerededir? Banyo  Burada büyük bir banyo var. Bilgisayar  Orada bir 

bilgisayar var mı? Koltuk  Büyük koltuklar salondadır. Kim  Bu adam 

kimdir? Dolap  Dolapta yeni elbiseler var. Lamba  Odada lamba yok. 

Dükkan  Dükkanda iki işçi var. Para  Çantada para var mı? Kâğıt  

Kâğıtlar nerededir?  

[Ne  Neler?] 

AlıĢtırma 2 (10:27). 

Bu nedir?  Bu, bir kutudur. Şu nedir?  Şu bir fincandır. Evde ne var? 

 Evde bir buzdolabı var. Masada ne var?  Masada iki tabak ve üç bardak 

var. Dükkânda ne var?  Dükkânda telefon ve masa var. Bahçede ne var?  

Bahçede çiçekler var. Duvarda ne var?  Duvarda eski bir resim var. Çantada 

ne var?  Çantada para var. Bahçede ne var?  Bahçede çiçek var. Bahçede 

neler var?  Bahçede çiçekler var. Çantada neler var?  Çantada anahtarlar ve 

kalemler var. Odada neler var?  Odada yataklar var. 
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[Kim  Kimler?] 

AlıĢtırma 3 (11:41). 

Evde kim var?  Evde bir adam var. Bahçede kim var?  Bahçede güzel 

bir kadın var. Okulda kim var?  Okulda bir öğretmen var. Fabrikada kim var? 

 Fabrikada bir işçi var. Hastanede kim var?  Hastanede bir doktor var. 

[Hastanede kim var? Hastanede doktor, doktorlar var. Hastanede kimler var? 

Hastanede doktorlar var.] Parkta kimler var?  Parkta çocuklar var. Evde 

kimler var?  Evde kadınlar var. Odada ne var?  Bir yatak var. Ağaçta ne 

var?  Kuş var. Masada neler var?  Tabaklar var. Köprüde neler var?  Taksi 

ve otobüsler var. Salonda kim var?  Bir adam var. Arabada kim var?  Bir kız 

var. Okulda kimler var?  Öğrenciler var. Otobüste kimler var?  Öğretmenler 

var.  

[Bu kimdir? Şu kimdir? O kimdir?] 

AlıĢtırma 4 (13:22). 

Bu kim?  Bu Sumru. Şu kim?  Şu Ali. O kim?  O Kenan.  

Bu adam kim? Bu kadın kim? Bu çocuk kim? Şu adam kim? Şu doktor 

kim? Şu öğrenci kim? O adam kim? O kadın kim? O öğretmen kim?  

Bu adam kimdir?  Bu adam Ahmet’tir. Bu kadın kimdir?  Bu kadın 

Ayşe’dir. Şu doktor kimdir?  Şu doktor Hasan’dır. O kız kimdir?  O kız 

Şükran’dır.  

AlıĢtırma 5 (14:25). 

Bu adam kimdir?  Bu adam Ahmet’tir. Bu adam kim?  Ahmet. / Şu 

doktor kimdir?  Şu doktor Hasan’dır. Şu doktor kim?  Hasan. 

[Nerede?] 

AlıĢtırma 6 (14:53). 

Yeni araba nerededir?  Yeni araba buradadır. Okul nerededir?  Okul 

şuradadır. Telefon nerededir?  Telefon oradadır. Yeni kitaplar nerededir?  

Yeni kitaplar çantadadır. Bilgisayar nerededir?  Bilgisayar masadadır. 

Dolap nerededir?  Dolap odadadır. Yeni araba nerededir?  Yeni araba 

bahçededir. Ucuz elbiseler nerededir?  Ucuz elbiseler dükkândadır. Kızlar 

nerededir?  Kızlar sinemadadır. Bardak nerededir?  Bardak masanın 

üstündedir. 

[Bardak nerede?  O masanın üstündedir. Masanın üstündedir.] 

Eski araba nerededir?  Eski araba parktadır.  

[Eski araba nerede?  O parktadır. Parktadır].  

[de / da] 

AlıĢtırma 7 (16:08). 
Odada sandalye de var. Masada defter de var mı? Dükkânda bilgisayar 
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da var mı? Çantada anahtar da yok. Kedi de buradadır. Kız da bahçededir.  

Bu nedir? – Bir masadır. Büyük bir masadır. O odadadır. Masada ne 

var? Üç tabak, üç çatal ve üç kaşık var. – Bardak da var mı? – Evet, var.  

Burası neresidir? – Bir dükkândır. Küçük bir dükkândır. – Dükkânda 

neler var? – Uzun bir masa, sandalyeler ve dolap var. Duvarda bir resim de 

var. – Resim eski mi, yoksa yeni mi? – O yeni, eski değil. – Masada ne var? – 

Bir bilgisayar, radyo ve kâğıtlar var. – Kalem de var mı? – Hayır, yok.  

AlıĢtırma 8 (17:20). 

Bu nedir?  O bir masadır. Masa büyük müdür, yoksa küçük müdür?  

Büyüktür. Masa nerededir?  Odadadır. Masada ne var?  Üç tabak, üç çatal 

ve üç kaşık var. Bardak da var mı?  Evet, var. Dükkân küçük müdür, yoksa 

büyük müdür?  Küçüktür. Dükkânda masa var mı?  Evet, var. Dolap da var 

mı?  Evet, var. Resim nerededir?  O duvardadır. Resim eski midir yoksa 

yeni midir?  Yenidir. Masada ne var?  Bilgisayar, radyo ve kâğıtlar var. 

DERS 11 

(ttur1ab: 18:28-27:18) 

AlıĢtırma 1 (18:33). 

Ben  Ben bir öğretmenim. Sen  Sen bir doktorsun. Biz  Biz 

mühendisiz. Siz  Siz memursunuz. Amma fakat  Bu ev büyük, amma 

pahalıdır. Mühendis  Mühendis buradadır. Memur  Zafer bir memurdur. 

DiĢçi  Dişçi Taksim’de mi? ĠĢadamı  İşadamı İstanbul’dadır. HemĢire  

Hemşireler hastanede mi? Sütçü  Biz sütçüyüz. Sabun  Banyoda sabun 

var mı? Halı  Yerde büyük bir halı var. Genç  O hemşire genç midir yoksa 

yaşlı mıdır? YaĢlı  Yaşlı kadın parktadır.  

[Şahıs samilleri: Ben  sen  o  biz  siz  onlar] 

[Ben] 

AlıĢtırma 2 (19:53). 

Ben bir işadamıyım. Ben bir öğretmenim. Ben bir doktorum. Ben bir 

sütçüyüm. Ben Kemal’im. Ben bir işadamıyım. Ben bir öğrenciyim. Ben bir 

sütçüyüm. Ben bir hemşireyim. Ben bir dişçiyim.  

[Sen] 

AlıĢtırma 3 (20:20). 

Sen bir işadamısın. Sen bir öğretmensin. Sen bir doktorsun. Sen bir 

sütçüsün. Sen bir öğrencisin. Sen bir hemşiresin. Sen bir dişçisin. Sen bir 

şoförsün. Sen Kemal’sin. 

[O] 

AlıĢtırma 4 (20:44). 
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O bir işadamıdır. O bir öğretmendir. O bir doktordur. O bir sütçüdür. O 

Kemal’dir. O bir öğrencidir. O bir hemşiredir. O bir dişçidir. O bir şofördür. O bir 

mühendistir. O bir köpektir. O bir polistir.  

[O bir işadamı. O bir öğretmen. O bir doktor. O bir dişçi. O bir 

mühendis. O bir polis]. 

[Biz] 

AlıĢtırma 5 (21:27). 

Biz işadamıyız. Biz öğretmeniz. Biz doktoruz. Biz sütçüyüz. Biz 

öğrenciyiz. Biz hemşireyiz. Biz dişçiyiz.  

[Siz] 

AlıĢtırma 6. 

(a) / (21:45) Siz işadamısınız. Siz öğretmensiniz. Siz doktorsunuz. Siz 

sütçüsünüz. Siz öğrencisiniz. Siz hemşiresiniz. Siz dişçisiniz. Siz şoförsünüz. 

[Onlar] 

(b) / (22:07) Onlar  işadamıdırlar. Onlar  öğretmendirler. Onlar  

doktordurlar. Onlar  sütçüdürler. Onlar öğrencidirler. Onlar hemşiredirler. 

Onlar dişçidirler. Onlar şofördürler. Onlar  mühendistirler. Onlar  polistirler. 

Onlar  köpektirler. 

[Onlar  işadamı. Onlar  öğrenci. Onlar  doktor. Onlar  dişçi. Onlar  

mühendis. Onlar  polis]. 

AlıĢtırma 7 (22:46). 

Ben bir öğretmenim. – Öğretmenim. Ben bir işadamıyım.  

İşadamıyım. Ben bir doktorum.  Doktorum.  

Sen bir öğrencisin.  Öğrencisin. Sen bir mühendissin.  Mühendissin. 

Sen bir hemşiresin.  Hemşiresin.  

O bir polistir.  Polistir. O bir köpektir.  Köpektir. O bir şofördür.  

Şofördür.  

Biz öğretmeniz.  Öğretmeniz. Biz hemşireyiz.  Hemşireyiz. Biz 

doktoruz.  Doktoruz.  

Siz öğrencisiniz.  Öğrencisiniz. Siz işadamısınız.  İşadamısınız. Siz 

mühendissiniz.  Mühendissiniz. 

[O  polistir.  Onlar  polistir. Polistir.  Polistirler. Onlar dişçidirler.  

Dişçidirler. Onlar sütçüdürler.  Sütçüdürler].  

AlıĢtırma 8 (23:52). 

Ben yaşlıyım. Ben güzelim. Ben gencim. Ben çirkinim.  

Sen yaşlısın. Sen güzelsin. Sen gençsin. Sen çirkinsin.  

O yaşlıdır. O güzeldir. O gençtir. O çirkindir.  

Biz yaşlıyız. Biz güzeliz. Biz genciz. Biz çirkiniz.  
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Siz yaşlısınız. Siz güzelsiniz. Siz gençsiniz. Siz çirkinsiniz.  

Onlar yaşlıdır. Onlar güzeldir. Onlar gençtir. Onlar çirkindir. 

AlıĢtırma 9 (24:37). 

Ben genç bir öğretmenim. Ben çirkin bir adamım. Ben güzel bir 

kadınım.  

Sen yaşlı bir öğretmensin. Sen güzel bir kadınsın. Sen genç bir 

hemşiresin.  

O güzel bir kadındır. O yaşlı bir adamdır. O genç bir dişçidir.  

Biz yaşlı doktoruz. Biz güzel çocuklarız. Biz genç işadamıyız.  

Siz genç doktorsunuz. Siz yaşlı adamlarsınız. Siz güzel kadınsınız.  

Onlar genç doktordur. Onlar çirkin adamdır. Onlar güzel hemşiredir.  

AlıĢtırma 10 (25:25). 
Ben evdeyim. Sen bahçedesin. O parktadır. Biz okuldayız. Siz 

otobüstesiniz. Onlar sinemadadır. 

AlıĢtırma 11 (25:40). 

Mehmet bir doktordur.  O bir doktordur. Nejda bir öğrencidir.  O bir 

öğrencidir. Oda büyüktür.  O büyüktür. Çocuklar okuldadır.  Onlar okuldadır. 

Nevin ve Nilgün doktordur.  Onlar doktordur. Sen ve ben evdeyiz.  Biz 

evdeyiz. Ali ve sen gençsiniz.  Siz gençsiniz. Otobüsler köprüdedir.  Onlar 

köprüdedir.  

AlıĢtırma 12 (26:14). 

Serdar bir işadamıdır.  O genç bir işadamıdır. Nevin bir doktordur.  

O yaşlı bir doktordur. Çantalar dükkândadır.  Onlar ucuz çantadır. Ali ve 

sen öğretmensiniz.  Siz genç öğretmensiniz.  

[Amma – fakat] 

AlıĢtırma 13 (26:42). 

Ev büyüktür. Ev pahalıdır.  Ev büyük amma pahalıdır. / Kadın güzeldir. 

Kadın yaşlıdır.  Kadın güzel amma yaşlıdır. / Bardaklar büyüktür. Bardaklar 

pistir.  Bardaklar büyük amma pistir.  

AlıĢtırma 14 (27:05). 

Günaydın!  İyi akşamlar!  İyi geceler!  İyi günler!  Merhaba! 

DERS 12 

(ttur1ab: 27:18-34:27) 

AlıĢtırma 1 (27:25). 

Zengin  O kadın zengindir. Fakir  Şu adam fakir midir yoksa 

zengin midir? Avukat  Avukat evdedir. Asker  Bahçede askerler var. 

Sekreter  Dükkânda bir sekreter var. Sokak  Arabalar sokaktadır. Ġyi  O 

iyi bir çocuktur. Kötü  O kötü bir adamdır. Yorgun  Yaşlı adam 
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yorgundur. Ayakkabı  Büyük ayakkabılar nerededir? Gömlek  Şu 

gömlekler pahalı mıdır? Ceket  Bu ceket eskidir. ġimdi  Doktor şimdi 

hastanededir. 

AlıĢtırma 2 (28:18). 

Ben yaşlı mıyım? Ben zengin miyim? Ben yorgun muyum? Ben şoför 

müyüm? Ben hemşire miyim? Ben işçi miyim? Ben memur muyum? Ben 

sütçü müyüm? Ben güzel miyim? Ben yorgun muyum? Ben yaşlı mıyım? 

Ben evde miyim? Ben hastanede miyim? Ben odada mıyım?  

AlıĢtırma 3 (28:51). 

Sen yaşlı mısın? Sen zengin misin? Sen yorgun musun? Sen şoför 

müsün? Sen hemşire misin? Sen memur musun? Sen güzel misin? Sen 

yorgun musun? Sen evde misin? Sen odada mısın? 

AlıĢtırma 4 (29:13). 

O yaşlı mıdır? O zengin midir? O yorgun mudur? O şoför müdür? O 

hemşire midir? O memur mudur? O güzel midir? O yorgun mudur? O evde 

midir? O odada mıdır? O yaşlı mı? O hemşire mi? O yorgun mu? 

AlıĢtırma 5 (29:40). 
Biz yaşlı mıyız? Biz zengin miyiz? Biz yorgun muyuz? Biz şoför 

müyüz? Biz hemşire miyiz? Biz memur muyuz? Biz güzel miyiz? Biz yorgun 

muyuz? Biz evde miyiz? Biz odada mıyız? 

AlıĢtırma 6 (30:02). 

Siz yaşlı mısınız? Siz zengin misiniz? Siz yorgun musunuz? Siz şoför 

müsünüz? Siz hemşire misiniz? Siz memur musunuz? Siz güzel misiniz? Siz 

yorgun musunuz? Siz odada mısınız? 

AlıĢtırma 7 (30:24). 
Onlar yaşlı mıdır? Onlar zengin midir? Onlar yorgun mudur? Onlar 

şoför müdür? Onlar hemşire midir? Onlar memur mudur? Onlar güzel midir? 

Onlar yorgun mudur? Onlar evde midir? Onlar odada mıdır? 

AlıĢtırma 8 (30:48). 
Ben yaşlı değilim. Ben zengin değilim. Ben genç değilim. Ben doktor 

değilim. Ben memur değilim. Ben hemşire değilim. Ben evde değilim. Ben 

sinemada değilim.  

Sen yaşlı değilsin. Sen zengin değilsin. Sen genç değilsin. Sen doktor 

değilsin. Sen memur değilsin. Sen hemşire değilsin. Sen evde değilsin. Sen 

sinemada değilsin. 

O yaşlı değildir. O zengin değildir. O genç değildir. O doktor değildir. 

O memur değildir. O hemşire değildir. O evde değildir. O sinemada değildir. 

Biz yaşlı değiliz. Biz zengin değiliz. Biz genç değiliz. Biz doktor 

değiliz. Biz memur değiliz. Biz hemşire değiliz. Biz evde değiliz. Biz 
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sinemada değiliz. 

Siz yaşlı değilsiniz. Siz zengin değilsiniz. Siz genç değilsiniz. Siz 

doktor değilsiniz. Siz memur değilsiniz. Siz hemşire değilsiniz. Siz evde 

değilsiniz. Siz sinemada değilsiniz. 

Onlar yaşlı değildir. Onlar zengin değildir. Onlar genç değildir. Onlar 

doktor değildir. Onlar memur değildir. Onlar hemşire değildir. Onlar evde 

değildir. Onlar sinemada değildir. 

AlıĢtırma 9 (32:44). 

 Nasılsınız?  İyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim iyiyim. 

İyiyim, sağolun. İdare eder. 

 Siz nasılsınız? Sen nasılsın?  Ben de iyiyim, teşekkür ederim. 

Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. 

Sağolun! Sağol! Birşey değil! Rica ederim!  

 

AlıĢtırma 10. 

KonuĢma 1 (33:18) 

Aslı: Merhaba Hasan!  

Hasan: Merhaba Aslı!  

Aslı: Nasılsın?  

Hasan: İyiyim. Teşekkür ederim, sen nasılsın?  

Aslı: Ben de iyiyim.  

Hasan: Öğretmen nerede?  

Aslı: Odada.  

Hasan: İyi günler!  

Aslı: İyi günler!  

KonuĢma 2 (33:35) 

Junry: Günaydın!  

Gülay: Günaydın! 

Junry: Banyo nerede?  

Gülay: Şurada. 

Junry: Banyoda sabun var mı?  

Gülay: Evet, var. 

Junry: Mutfak nerede?  

Gülay: Orada.  

Junry: Mutfakta buzdolabı var mı?  

Gülay: Evet, var. 

Junry: Masa var mı?  

Gülay: Evet, var.  

Junry: Masada peynir var mı?  

Gülay: Hayır, yok.  
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KonuĢma 3 (34:00) 

Ömer: Bahçede kim var?  

Işık: Çocuklar var. 

Ömer: Kediler de var mı?  

Işık: Evet, var. 

Ömer: Evde kim var?  

Işık: Ayşe var. 

Ömer: O öğretmen mi?  

Işık: Hayır, değil. 

Ömer: Hemşire mi?  

Işık: Evet, hemşire. 

Ömer: O şimdi nerede?  

Işık: Hastanede. 

Ömer: Hastane nerede?  

Işık: Bakırköyde. 

DERS 13 

(ttur1ab: 34:27-45:25) 

AlıĢtırma 1 (34:32).  

Hava  Şimdi hava sıcaktır. Sıcak  Bu oda sıcaktır. Soğuk  Orada 

hava soğuk mudur? Sabah  Bu sabah hava kötüdür. AkĢam  Bu akşam 

evde misiniz? Ġçinde  Çantanın içinde ne var? Üstünde  Masanın üstünde 

tabaklar var. Yanında  Araba evin yanındadır. Otobüs durağı / durak  

Otobüs durağı nerededir? Market / Süpermerket  Markette neler var? 

Eczane  Eczane sinemanın yanındadır. Deniz  Çocuklar şimdi denizdedir. 

[İçinde] 

AlıĢtırma 2 (35:25).  

Çantanın içinde; buzdolabının içinde; eczanenin içinde; bahçenin 

içinde; banyonun içinde; kutunun içinde; parkın içinde; çantanın içinde; 

defterin içinde; evin içinde; salonun içinde; okulun içinde; otobüsün içinde; 

gözün içinde. 

AlıĢtırma 3 (35:55).  

Ağaç  ağacın; kaşık  kaşığın; sözlük  sözlüğün; uçak  uçağın; bardak 

 bardağın; mutfak  mutfağın; kitap  kitabın; park  parkın; top  topun. 

AlıĢtırma 4 (36:16). 
Okulun içinde öğrenciler var. Evin içinde çocuklar var. Defterin içinde 

bir kalem var. Otobüsün içinde bir kadın var. Otelin içinde yataklar var. 

Bahçenin içinde bir kedi var. Lokantanın içinde masalar yok. Hastanenin 

içinde bir doktor var. Sinemanın içinde adamlar var mı? Banyonun içinde bir 
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sabun var. Mutfağın içinde buzdolabı ve masa var. Bardağın içinde ne var? 

Kitabın içinde kalem var. Uçağın içinde o kadın yok.  

AlıĢtırma 5 (37:02).  

Portakallar sepetin içindedir. Çocuklar odanın içinde midir? Kedi 

bahçenin içinde değildir. Kalem defterin içindedir. Masalar lokantanın içinde 

değildir. Sabun banyonun içinde midir? O kadın uçağın içindedir. Para 

kitabın içinde değildir. Buzdolabı mutfağın içinde midir?  

[Üstünde] 

AlıĢtırma 6 (37:35). 
Masanın üstünde; buzdolabının üstünde; sandalyenin üstünde; geminin 

üstünde; kutunun üstünde; radyonun üstünde; köprünün üstünde; çatalın 

üstünde; atın üstünde; defterin üstünde; evin üstünde; halının üstünde; 

televizyonun üstünde; otobüsün üstünde; gülün üstünde; ağacın üstünde; tabağın 

üstünde; uçağın üstünde; sözlüğün üstünde; yatağın üstünde; kitabın üstünde. 

 

AlıĢtırma 7 (38:19).  

Masanın üstünde bardaklar var. Arabanın üstünde büyük çantalar var. 

Sandalyenin  üstünde bir anahtar var. Köprünün üstünde bir taksi yok. 

Halının üstünde çocuklar var mı? Defterin üstünde sözlük var. Evin üstünde 

küçük köpekler var. Televizyonun üstünde bardak var mı? Otobüsün üstünde 

bir kedi yok. Atın üstünde bir adam var. Ağacın üstünde bir kedi var mı? 

Yatağın üstünde elbiseler var. Sözlüğün üstünde bir defter var. Kitabın 

üstünde uzun bir kalem var. Köpeğin üstünde ne var?  

AlıĢtırma 8. 

(1) / (39:09) Masada; evde; arabada; takside; köprüde; sandalyede; 

okulda; odada. 

(2) / (39:21) Masada  masanın üstünde; evde  evin içinde; arabada  

arabanın içinde; takside  taksinin içinde; köprüde  köprünün üstünde; 

sandalyede  sandalyenin üstünde; okulda  okulun içinde; odada  odanın 

içinde. 

AlıĢtırma 9 (39:50). 
Bardaklar masanın üstündedir. Sözlük defterin üstündedir. Küçük köpekler 

evin üstünde değildir. Kedi otobüsün üstünde midir? Büyük çantalar arabanın 

üstündedir. Anahtar sandalyenin üstünde değildir. Kalem kitabın üstünde midir? 

Bardak televizyonun üstündedir. Elbiseler yatağın üstündedir. Taksi köprünün 

üstünde midir? Güzel kadın atın üstündedir. Çocuklar halının üstünde değildir.  

[Yanında] 

AlıĢtırma 10 (40:34). 
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Kapının yanında; lokantanın yanında; hastanenin yanında; 

pencerenin yanında; kutunun yanında; radyonun yanında; köprünün 

yanında; fincanın yanında; kızın yanında; evin yanında;  resmin yanında; 

okulun yanında; televizyonun yanında; otobüsün yanında; şoförün 

yanında; ağacın yanında; sözlüğün yanında; yatağın yanında; uçağın 

yanında; köpeğin yanında; kitabın yanında. 

AlıĢtırma 11 (41:15). 
Kapının yanında bir sandalye var. Lokantanın yanında bir sinema var. 

Pencerenin yanında büyük bir masa var. Köprünün yanında park var mı? 

Radyonun yanında televizyon yok. Kızın yanında bir kedi var mı? Evin yanında 

bir bahçe yok. Otobüsün yanında şoför var. Otelin yanında bir eczane var. 

Ağacın yanında çocuklar var. Sözlüğün yanında defter var mı? Yatağın yanında 

dolap yok. Köpeğin yanında bir kedi var. Kitabın yanında bir kalem var.  

AlıĢtırma 12 (42:03). 
Sandalye kapının yanındadır. Sinema lokantanın yanında mıdır? Büyük 

masa pencerenin yanındadır. Park köprünün yanında değildir. Kedi kızın 

yanındadır. Şoför otobüsün yanında değildir. Eczane otelin yanında mıdır? 

Bahçe evin yanındadır. Çocuklar ağacın yanında değildir. Dolap yatağın 

yanındadır. Kedi köpeğin yanındadır. Kalem kitabın yanında mıdır?  

[Rakamlar] 

AlıĢtırma 13 (42:48). Dinledikten sonra tekrar ediniz. 

0 (sıfır); 1 (bir); 2 (iki); 3 (üç); 4 (dört); 5 (beş); 6 (altı); 7 (yedi); 8 

(sekiz); 9 (dokuz); 10 (on);  

10 (on); 11 (on bir); 12 (on iki); 13 (on üç); 14 (on dört); 15 (on beş); 

16 (on altı); 17 (on yedi); 18 (on sekiz); 19 (on dokuz);  

20 (yirmi); 21 (yirmi bir); 22 (yirmi iki); 23 (yirmi üç); 24 (yirmi dört); 

25 (yirmi beş); 26 (yirmi altı); 27 (yirmi yedi); 28 (yirmi sekiz); 29 (yirmi 

dokuz);  

30 (otuz); 40 (kırk); 50 (elli); 60 (altmış); 70 (yetmiş); 80 (seksen); 90 

(doksan); 100 (yüz). 

AlıĢtırma 14 (43:45). 

7 çocuk; 12 kalem; 15 öğrenci; 22 oda; 28 öğretmen; 33 işçi; 45 ev; 65 

çanta; 82 kedi; 94 kapı. 

AlıĢtırma 15 (44:09). 
7 tane çocuk; 12 tane kalem; 15 tane öğrenci; 45 tane ev; 65 tane çanta; 

82 tane kedi; 94 tane kapı. 

AlıĢtırma 16 (44:27). 
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Evde 7 tane çocuk var.  Evde 7 çocuk var. Çantada 12 tane kalem var. 

Okulda 15 tane öğrenci var. Burada 45 tane ev var. Fabrikada 65 tane çanta var. 

Parkta 82 tane kedi var. Orada 94 tane kapı var. 

AlıĢtırma 17 (44:56). 

KONUġMA 
Adnan: Merhaba! 

Yıldız: Merhaba, Adnan! 

Adnan: Nasılsın? 

Yıldız: Sağol, iyiyim, sen nasılsın? 

Adnan: Ben de iyiyim. 

Yıldız: Bu sabah deniz soğuk mu?  

Adnan: Hayır, değil, amma hava soğuk. 

Yıldız: Evet, bu akşam otelde misin? 

Adnan: Hayır, değilim, evdeyim. 

Yıldız: Ev nerede? 

Adnan: Lokantanın yanında. 

Yıldız: İyi günler! 

Adnan: İyi günler! 

 

 

DERS 14 

(ttur1ba: 00:11-14:02) 

AlıĢtırma 1 (00:16). 

Altında  Ağacın altında bir adam var. Arkasında  Polis evin 

arkasındadır. Önünde  Öğrenciler okulun önünde midir? Renk  Elbise ne 

renktir? Mavi  O top mavidir. Siyah  Araba siyah mıdır? YeĢil  Yeşil 

elbise nerededir? Beyaz  Kediler beyazdır. Kırmızı  Kırmızı çanta 

sandalyenin üstündedir. Sarı  Sarı kutu buradadır. Nasıl  Bugün nasılsınız? 

Kahverengi  Kahverengi ev sinemanın yanındadır. Bugün  Ben bugün 

evdeyim. 

[Sen bir öğretmen misin? – Evet, ben bir öğretmenim. Hayır, ben bir 

öğretmen değilim. Evet, öğretmenim. Hayır, değilim.] 

AlıĢtırma 2 (01:32). 

O bir doktor mudur?  Evet, doktordur. O hastanede midir?  Hayır, 

değildir. Sen bahçede misin?  Evet, bahçedeyim. Sen bir avukat mısın?  

Hayır, değilim. Siz işçi misiniz?  Evet, işçiyiz. Siz lokantada mısınız?  

Hayır, değiliz. Onlar hemşire midir?  Evet, hemşiredir. Onlar sinemada 

mıdır?  Hayır, değildir. Ben bir öğretmen miyim?  Evet, öğretmensin. Biz 

öğrenci miyiz?  Hayır, değiliz. Köpek bahçede midir?  Evet, bahçededir. 

Sen bir işçi misin?  Hayır, değilim. Ben işadamıyım. Siz mühendis misiniz? 
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 Hayır, değiliz. Biz doktoruz. 

[Renkler] 

AlıĢtırma 3 (02:47). 

Sarı elbise; kırmızı çanta; beyaz top; mâvi deniz; yeşil ağaç; siyah 

sandalye; kahverengi halı. 

AlıĢtırma 4 (03:04). 

Sarı elbise buradadır. Kırmızı çantalar dükkandadır. Beyaz top 

odadadır. Yeşil ağaç bahçededir. Kahverengi halı nerededir? Elbise sarıdır. 

Top beyazdır. Ağaç yeşildir. Deniz mâvidir. Sandalye siyahtır. Halı 

kahverengi midir? Çantalar kırmızı değildir. 

[Ne renk?] 

AlıĢtırma 5 (03:45). 

Çanta ne renktir?  Çanta beyazdır. Arabalar ne renktir?  Arabalar 

mâvidir. Kalem ne renktir?  Kalem kahverengidir. Elmalar ne renktir?  

Elmalar kırmızıdır. Çanta ne renk?  Beyaz. Kutu ne renk?  Siyah. 

[Nasıl?] 

AlıĢtırma 6. 

(1) / (04:23) Sen nasılsın? Siz nasılsınız? O nasıl? Çocuklar nasıl? 

Fatma nasıl? Hemşire nasıl? Ev nasıl? Bu araba nasıl? Şu elbise nasıl? Hava 

nasıl? 

(2) / (04:48) Ben iyiyim. Biz iyiyiz. O iyidir. Çocuklar kötüdür. Fatma 

iyidir. Hemşire iyidir. Ev büyüktür. Bu araba eskidir. Şu elbise uzundur. 

Hava sıcaktır. 

[Arkasında] 

AlıĢtırma 7 (05:17). 

Kapının arkasında; öğrencinin arkasında; kutunun arkasında; köprünün 

arkasında; ağacın arkasında; bardağın arkasında; parkın arkasında; evin 

arkasında; okulun arkasında; otobüsün arkasında; yatağın arkasında; çocuğun 

arkasında. 

AlıĢtırma 8 (05:44). 

Kapının arkasında bir adam var. Kedinin arkasında bir köpek var. 

Kutunun arkasında top var mı? Köprünün arkasında bir ev var. Hastanenin 

arkasında eczane var.  

Parkın arkasında bir hastane yok. Evin arkasında bahçe var mı? 

Doktorun arkasında hemşireler var. Otobüsün arkasında bir taksi var. 

Ağacın arkasında ev var mı? Bardağın arkasında şişe var. Yatağın 

arkasında bir dolap var. Sözlüğün arkasında defter yok. 
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AlıĢtırma 9 (06:33). 

Adam kapının arkasındadır. İşçiler fabrikanın arkasındadır. Top kutunun 

arkasında değildir. Ev köprünün arkasında mıdır? Hastane parkın arkasındadır. 

Bahçe evin arkasında değildir. Hemşireler doktorun arkasında mıdır? Taksi 

otobüsün arkasındadır. Ev ağacın arkasındadır. Bardak şişenin arkasında 

değildir. Dolap yatağın arkasındadır. Defter sözlüğün arkasında mıdır? 

[Altında] 

AlıĢtırma 10 (07:22). 

Buzdolabının altında; pencerenin altında; kutunun altında; köprünün 

altında; fincanın altında; sepetin altında; televizyonun altında; otobüsün 

altında; ağacın altında; bardağın altında; yatağın altında; kitabın altında. 

AlıĢtırma 11 (07:51). 

Çantanın altında bir kitap var. Buzdolabının altında kalem var mı? 

Kutunun altında anahtar yok. Kedinin altında küçük bir kutu var. Köprünün 

altında gemi yok. Fincanın altında tabak var. Sepetin altında halı yok. 

Televizyonun altında masa var mı? Otobüsün altında küçük bir köpek var. 

Ağacın altında çocuklar var. Yatağın altında kedi yok. Sözlüğün altında bir 

kalem var. Kitabın altında kalem var mı? 

AlıĢtırma 12 (08:34). 

Kitap çantanın altındadır. Kalem buzdolabının altında mıdır? Anahtar 

kutunun altında değildir. Gemi köprünün altındadır. Tabak fincanın 

altındadır. Halı sepetin altında değildir. Masa televizyonun altında mıdır? 

Küçük köpek otobüsün altındadır. Çocuklar ağacın altındadır. Kedi yatağın 

altında değildir. Defter sözlüğün altındadır. Kalem kitabın altında mıdır? 

[Önünde] 

AlıĢtırma 13 (09:17). 

Lokantanın önünde; pencerenin önünde; kutunun önünde; köprünün 

önünde; adamın önünde; öğretmenin önünde; okulun önünde; şoförün 

önünde; ağacın önünde; bardağın önünde; uçağın önünde; kitabın önünde. 

AlıĢtırma 14 (09:42). 

Kapının önünde bir adam var. Sandalyenin önünde çanta yok. 

Lokantanın önünde kırmızı bir araba var. Radyonun önünde şişe var mı? 

Köprünün önünde arabalar yok. Adamın önünde bir çocuk var. Öğretmenin 

önünde öğrenci var mı? Okulun önünde iki kadın var. Otobüsün önünde kedi 

yok. Uçağın önünde arabalar var. Bardağın önünde kaşık yok. Kitabın 

önünde sözlük var mı? Yatağın önünde dolap var.  

AlıĢtırma 15 (10:28). 

Adam kapının önündedir. Çanta sandalyenin önünde değildir. Kırmızı 

araba lokantanın önündedir. Şişe radyonun önünde midir? Çocuk adamın 



 29 

önündedir. Öğrenci öğretmenin önünde midir? Kedi otobüsün önünde 

değildir. O televizyonun önündedir. Arabalar uçağın önündedir. Kaşık 

bardağın önündedir. Sözlük kitabın önünde midir? Dolap yatağın önünde 

değildir. 

AlıĢtırma 16 (11:07). 

BĠR SOKAK 

Burası Çamlık Sokak. Eski bir sokaktır. Büyük ve eski evler var. Yeni 

evler de var. Sokakta bir araba var. Bir adam ve bir çocuk arabanın içindedir. 

Arabanın önünde bir köpek var. Köpeğin yanında yaşlı bir adam var. Sokakta 

kedi de var. O, eski bir evin önündedir. Evin arkasında bahçe var. Ağaçlar ve 

çiçekler bu bahçededir. Eczane eski evin yanındadır. Eczanenin yanında bir 

dükkan var. Elbiseler ve çantalar dükkanın içindedir. Dükkanın önünde ne 

var? Sarı bir taksi var. Şoför taksinin yanındadır. O genç bir şofördür. 

Taksinin üstünde bir köpek var. O ne renk? Beyaz bir köpektir. Taksinin 

önünde bir otobüs var. O, küçük bir otobüstür. Otobüsün içinde dört erkek ve 

beş kadın var. 

AlıĢtırma 17 (12:25). 

Çamlık Sokak eski mi yoksa yeni midir?  Eskidir. Yeni evler de var mı? 

 Evet, var. Sokakta bir araba var mı?  Evet, var. Arabanın içinde kimler var? 

 Bir adam ve bir çocuk var. Arabanın önünde ne var?  Bir köpek var. 

Köpeğin yanında kim var?  Yaşlı bir adam var. Sokakta kedi var mı?  Evet, 

var. Bahçe nerededir?   Evin arkasındadır. Bahçede neler var?  Ağaçlar ve 

çiçekler var. Eczane nerededir?  Eski evin yanındadır. Dükkanda neler var?  

Elbiseler ve çantalar var. Taksi nerededir?  Dükkânın önündedir. Şoför genç 

midir yoksa yaşlı mıdır?  Gençtir. Taksinin üstünde ne var?  Bir köpek var. 

Otobüs büyük müdür yoksa küçük müdür?  Küçüktür. Otobüsün içinde kimler 

var?  Dört erkek ve beş kadın var. 

DERS 15 

(ttur1ba: 14:02-24:10) 

AlıĢtırma 1 (14:09). 

Kaç, kaç tane  Masada kaç tane tabak var? Açık  Pencere açık 

değildir. Kapalı  O kapı açık mıdır, yoksa kapalı mıdır? Manav  Manav 

süpermarketin yanındadır. Kasap dükkânı  Kasap dükkânı yakın mıdır? 

Pembe  Odada pembe bir dolap var. Mor  Bahçede mor çiçekler var. 

Yastık  Sarı yastık yatağın üstünde midir? Yakın  Otobüs durağı yakın 

değildir. Uzaktır, uzak  Şu fabrika uzaktır. Balkon  Balkonda küçük bir 

masa var. Perde  Perdeler kapalıdır.  

[Kaç tâne?] 

AlıĢtırma 2 (15:14). 
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5 tâne kedi; 8 tâne kalem; 15 tâne çocuk; 30 tâne defter. 

AlıĢtırma 3 (15:25). 
Kaç tâne ev? Kaç tâne çocuk? Kaç tâne elma? Kaç tâne yastık? Kaç 

tâne koltuk?  

AlıĢtırma 4 (15:37). 

Kaç tâne ağaç var? Kaç tâne ev var? Kaç tâne çocuk var? Çantada kaç 

tâne kitap var? Salonda kaç tâne koltuk var? Bahçede kaç tâne çocuk var? 

Yatağın üstünde kaç tâne yastık var? Masanın üstünde kaç tâne bardak var? 

Evin yanında kaç tâne araba var? Balkonda kaç tâne sandalye var? Sokakta 

kaç tâne dükkân var?  

AlıĢtırma 5 (16:13). 

Odada kaç tâne sandalye var?  4 tâne sandalye var. Fabrikada kaç 

tâne işçi var?  50 tâne işçi var. Bahçede kaç tâne kedi var?  3 tâne kedi var. 

Evde kaç tâne oda var?  4 tâne oda var. Bilgisayarın yanında kaç tâne kitap 

var?  2 tâne kitap var. Odada kaç tâne pencere var?  3 tâne pencere var. 

Duvarda kaç tâne resim var?  5 tâne resim var.  

AlıĢtırma 6 (16:57). 

Evde kaç oda var?  Dört oda var.  Dört. Çantada kaç anahtar var?  2 

anahtar var. Duvarda kaç resim var?  5 resim var. Okulda kaç öğretmen var?  

10 öğretmen var. Evde kaç halı var?  6 halı var. 

[Yakında – uzakta] 

[Ev yakındır. Okul uzaktır.]  

 

AlıĢtırma 7 (17:39). 

Yakında bir postane var mı?  Postane yakında mıdır? Yakında bir 

süpermarket var.  Süpermarket yakındadır. Uzakta bir fabrika var.  Fabrika 

uzaktadır. Uzakta bir ev var.  Ev uzaktadır. Yakında iyi bir hastane var mı? 

 Evet, var. Yakında küçük ve ucuz bir ev var mı?  Hayır, yok.  

[Yakınlarda – uzaklarda] 

AlıĢtırma 8 (18:21). 
Yakınlarda bir süpermarket var mı? Yakınlarda bir eczane var mı? 

Yakınlarda bir okul yok. Yakınlarda iyi bir hastane var. Bu yakınlarda bir 

süpermarket var mı? Bu yakınlarda bir eczane yok. Bu yakınlarda bir postane 

var mı? Bu yakınlarda iyi bir hastane var. Uzaklarda bir ev var. Uzaklarda bir 

otobüs durağı var. Uzaklarda küçük bir çocuk var. Aydın şimdi uzaklardadır. 

Biz şimdi uzaklardayız.  

[Masada, evde, salonda, bahçede, okulda] 

[Bende, sende, onda, bizde, sizde, onlarda] 
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AlıĢtırma 9 (19:23). 
Bende para yok. Sende kalem var mı? Onda bir kitap var. Top 

bizdedir. Anahtar sizde değildir. Kedi onlardadır. Adamda bir defter var. 

Selma’da bilgisayar yok. Telefonda kim var? Yemekte ne var?  

[Kimde?] 

AlıĢtırma 10 (19:53). 
Kimde anahtar var? Kimde araba var? Çanta kimdedir? Sözlük 

kimdedir?  

AlıĢtırma 11 (20:05). 
Rakamlar: 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 

1100; 2000; 5000; 6500; 10.000; 20.000; 55.000; 100.000; 300.000; 

700.000;  

1.000.000; 1.200.000; 2.350.000; 10.000.000; 1 milyar. 

[ile] 

AlıĢtırma 12 (21:11). 
Ahmet ile Ayşe; çocuk ile kedi; bardak ile tabak; defter ile kalem; 

doktor ile hemşire; sen ile ben. 

AlıĢtırma 13 (21:26). 
Ahmet ile Ayşe buradadır. Çocuk ile kedi bahçede mi? Bardak ile 

tabak masanın üstündedir. Defter ile kalem çantanın içindedir. Doktor ile 

hemşire hastanede değildir. Sen ile ben yorgun değiliz.  

 

AlıĢtırma 14 (21:48). 

İşadamı sekreter ile beraberdir. O Ali ile beraberdir. Kadın köpek ile 

beraber evdedir.  

AlıĢtırma 15 (22:02). 
Ahmetle Ayşe; defterle kalem; senle ben; evle araba; kediyle köpek; 

hastaneyle postane; köprüyle ev; gemiyle tren; bardakla tabak; çocukla kedi; 

doktorla hemşire; adamla kadın; kutuyla çanta; işadamıyla sekreter; radyoyla 

bilgisayar; halıyla sandalye. 

AlıĢtırma 16 (22:44). 
Kediyle köpek bahçededir. Defterle kalem nerededir? Senle ben 

öğretmeniz. Hastaneyle postane yakındır. Bardakla tabak masadadır. Masada 

radyoyla bilgisayar var. Odada halıyla sandalye yok. Doktorla hemşire 

hastanededir.  

AlıĢtırma 17 (23:10). 

Doktor hemşireyle beraberdir. Kadın köpekle beraber parktadır. Kız 
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öğretmenle beraber değildir.  

AlıĢtırma 18. 

KonuĢma 1 / (23:21). 

 Dükkânda kaç elbise var?  

 15 tâne.  

 Elbiseler nerede?  

 Orada, dolabın içinde.  

 Kaç tâne çanta var?  

 30 tâne.  

 Çantalar ne renk?  

 Yeşil, kahverengi de var. 

2 / (23:45).  

 Bu yakınlarda bir postane var mı?  

 Evet, var.  

 Uzak mı yoksa yakın mı?  

 Yakın, şurada, Fatih sokakta.  

 Fatih sokak neresidir?  

 Şurası postane lokantanın yanındadır.  

 Postane şimdi açık mı?  

 Evet, açık.  

 Çok teşekkür ederim.  

 Bir şey değil. 

 

 

DERS 16 

(ttur1ba: 24:10-32:08) 

AlıĢtırma 1 (24:17). 

Banka  Banka açık mıdır? Cadde  Caddede iki otobüs var. Baca  

Evin üstünde uzun bir baca var. Kahve  Masanın üstünde bir fincan kahve 

var. Çay  Evde çay var mı? Süt  Buzdolabında iki şişe süt var. Ekmek  

Süpermarkette ekmek var mı? Et  Buzdolabında bir kilo et var. Su  

Masada bir bardak su var. Ağır  Şu dolap ağırdır. Hâfif  Hafif bir çanta var 

mı? ġeker  Masada şeker var mı?  

[Miktarlar] 

[Kilo, gram, dilim, şişe, fincan, bardak, paket, kutu] 

AlıĢtırma 2 (25:20). 

Bir kilo et; iki kilo et; bir kilo peynir; üç kilo portakal; dört kilo elma; 

yarım kilo et; yarım kilo peynir; yarım kilo elma; bir buçuk kilo et; bir buçuk 
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kilo peynir; iki buçuk kilo portakal; üç buçuk kilo elma; yedi yüz elli gram et; 

iki yüz elli gram peynir; bir dilim ekmek; dört dilim ekmek; bir şişe su; iki 

şişe süt; iki fincan çay; üç fincan kahve; bir fincan süt; dört bardak çay; iki 

bardak su; üç bardak süt; bir paket çay; bir paket kahve; üç paket şeker; bir 

kutu şeker; iki kutu kahve. 

[Memleket; millet; lisan] 

AlıĢtırma 3 (26:30). 

Türkiye Türk Türkçe; İngiltere İngiliz İngilizce;  

Fransa Fransız Fransızca; Almanya Alman Almanca;  

İtalya İtalyan İtalyanca; İspanya İspanyol İspanyolca;  

Amerika Amerikalı İngilizce; Rusya Rus Rusça;  

Yunanistan Yunan Yunanca; Bulgaristan Bulgar Bulgarca;  

Çin Çinli Çince; Japonya Japon Japonca;  

İran İranlı Farsça; Arabistan Arap Arapça. 

AlıĢtırma 4. 

(1) / (27:29) 

Alman Almanca; İtalyan İtalyanca; İspanyol İspanyolca;  

Rus Rusça; Japon Japonca; Arap Arapça; Türk Türkçe;  

Fransız Fransızca; İngiliz İngilizce.  

(2) / (27:48) 

Ankara Ankaralı; İzmir İzmirli; İstanbul İstanbullu;  

Ürgüp Ürgüplü; Konya Konyalı; Eskişehir Eskişehirli;  

Giresun Giresunlu; Trabzon Trabzonlu; Adana Adanalı;  

Urfa Urfalı; Antalya Antalyalı. 

[Nereli] 

AlıĢtırma 5 (28:16). 

O hemşire nerelidir? Bu kadın nerelidir? Öğretmen nerelidir? Sen 

nerelisin? Siz nerelisiniz? Onlar nerelidir? O İstanbulludur. Kadın 

Edirnelidir. Ben İzmirliyim. Burası Almanyadır. Orası İngilteredir. Ahmet 

şimdi Türkiye’dedir. Japonya nerededir? Biz Fransa’dayız. İşadamı 

İspanya’dadır. O kadın Almandır. Sen Fransızsın. Onlar Amerikalıdır. Ben 

Türküm. Jumri Japondur. Mühendis İtalyandır. Ali Giresunludur. O adam 

Urfalıdır. Doktor Adanalıdır. Ben İstanbulluyum. O kitap İngilizcedir. Sözlük 

Fransızca mıdır? Bu kitap Türkçedir. O sözlük Japonca değildir.  

Bu Servet. O bir hemşiredir. O İstanbulludur. Genç bir hemşiredir. 

Servet şimdi hastanede değil. O sinemadadır.  

Şu adam Oğuzdur. O bir işadamıdır. O Antalyalıdır. Genç bir 

işadamıdır. Oğuz şimdi Antalya’da değil. O Almanyadadır. 

AlıĢtırma 6. Üstteki iki parçayı örnek alarak kendinizi ve arkadaşınızı 
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anlatınız: 

AlıĢtırma 7 (29:42). 

PARKTA 

Bu sabah hava güzel ve sıcak. Sokakta çocuklar var. Burası bir park. O 

büyük bir parktır. Parkın içinde çocuklar, kadınlar ve adamlar var. Büyük 

ağaçlar ve çiçekler de var. Banklar ağaçların altındadır. Bankın üstünde bir 

kadın var. O yaşlı bir kadın. Onun yanında küçük bir çocuk ve bir köpek var. 

Ağaçların üstünde kuşlar var. Kahverengi ve sarı kuşlar. Genç bir kadın ve bir 

adam bir ağacın altındadır. Parkın arkasında büyük bir ev var. Kapı kapalıdır. 

Pencereler açıktır. Balkonda bir adam var. Orada çiçekler de var. Evde dört 

tane oda, bir mutfak ve bir banyo var. Mutfak ve banyo büyüktür. Masa 

mutfaktadır. O büyük bir masadır ama buzdolabı küçüktür. Kedi masanın 

altındadır. 

AlıĢtırma 8 (30:49). 

Hava nasıldır?  Hava güzel ve sıcaktır. Sokakta kimler var?  

Çocuklar var. Park büyük müdür yoksa küçük müdür?  O büyüktür. 

Çocuklar ve kadınlar nerededir?  Onlar parkın içindedir. Banklar nerededir? 

 Onlar ağaçların altındadır. Bankın üstünde kim var?  Bir kadın var. Kadın 

yaşlı mıdır yoksa genç midir?  O yaşlıdır. Kadının yanında kimler var?  

Küçük bir çocuk ve köpek var. Kuşlar nerededir?  Onlar ağaçların 

üstündedir. Kuşlar ne renktir?  Onlar kahverengi ve sarıdır. Ev parkın 

önünde midir?  Hayır, değildir, parkın arkasındadır. Kapı kapalı mıdır yoksa 

açık mıdır?  Kapalıdır. Balkonda kim var?  Bir adam var. Evde kaç tane 

oda var?  Dört tane oda var. Masa nerededir?  O mutfaktadır. Kedi 

nerededir?  O masanın altındadır. 

 

DERS 17 

(ttur1ba: 32:08-41:05) 

AlıĢtırma 1 (32:14). 

Hayvan  Bu parkta hayvan var mı? Ġnsan – Orada insanlar yok. 

Anne – O kadın benim annemdir. Baba – Onun babası bir mühendistir. Ad, 

isim – Senin adın nedir? ArkadaĢ – Sizin arkadaşınız şimdi Fransa’da mıdır? 

KardeĢ  Onun kardeşi genç mi yoksa yaşlı mıdır? Abla  Benim ablam 

yok. Ağabey  Sizin kaç tane ağabeyiniz var? Tuz  Evde tuz var mı? 

Yağmur  Bugün yağmur yok. GüneĢ  Bu sabah güneş var. 

AlıĢtırma 2 (33:03). 

Adam – adamın; at – atın; anahtar – anahtarın; salon – salonun; okul – 

okulun; televizyon – televizyonun; lokanta – lokantanın; fabrika – fabrikanın; 

Kaya – Kaya’nın; banyo – banyonun; radyo – radyonun; Sumru – 
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Sumru’nun; ev – evin; otel – otelin; süpermerket  süpermarketin; şoför – 

şoförün; otobüs – otobüsün; gül – gülün; öğrenci – öğrencinin; taksi – 

taksinin; Ayşe – Ayşe’nin; köprü – köprünün; ülkü – ülkünün; ağaç – ağacın; 

yatak – yatağın; kitap – kitabın; uçak – uçağın; köpek – köpeğin. 

AlıĢtırma 3 (34:04). 

Anahtar – anahtarı; fincan – fincanı; salon – salonu; balon – balonu; kapı 

– kapısı; çanta – çantası; ev – evi; defter – defteri; şoför – şoförü; otobüs – 

otobüsü; pencere – penceresi; taksi – taksisi; radyo – radyosu; kutu – kutusu; 

ağaç – ağacı; yatak – yatağı; köprü – köprüsü; ütü – ütüsü; kitap – kitabı; uçak – 

uçağı. 

AlıĢtırma 4 (34:49). 

Adamın anahtarı; kadının atı; odanın kapısı; otelin penceresi; taksinin 

şoförü; pencerenin perdesi; Ayşe’nin evi; Sumru’nun topu; öğrencinin 

defteri; evin anahtarı; Kaya’nın arabası; evin salonu; öğretmenin kalemi; 

kızın elbisesi; Ali’nin kahvesi; adamın sütü; kadının annesi; Ayhan’ın babası; 

hemşirenin arkadaşı; işçinin kardeşi; polisin adı; işadamının uçağı; 

öğrencinin kitabı; kızın yatağı; uçağın kapısı; yatağın rengi; köpeğin eti. 

AlıĢtırma 5 (35:45). 

Evin salonu büyüktür. Adamın anahtarı buradadır. Taksinin şoförü 

gençtir. Sumru’nun topu masanın altındadır. Kızın elbisesi güzeldir. Odada 

hemşirenin arkadaşı var. Öğrencinin kitabı nerededir? Polisin adı nedir? 

Ayşe’nin evi küçüktür. Kaya’nın arabası pahalıdır. Mutfakta Ali’nin kahvesi 

var. Kadının annesi sinemada değildir. Pencerenin perdesi yeşildir. Kızın 

elbisesi uzun değildir. Odada çocuğun yatağı var. Köpeğin evi bahçededir. 

Bu Ayten’in evidir. Çocuğun okulu otobüs durağına yakındır. Bu doktorun 

anahtarı mı? Şu öğrencinin babası kimdir? Mühendisin annesi burada mı? Bu 

sekreterin çantası mı yoksa işadamının çantası mı? 

[Kimin?] 

[Kim? – Kimin?] 

AlıĢtırma 6 (36:53). 

Kimin kalemi; kimin annesi; kimin anahtarı; kimin çantası; kimin kutusu; 

kimin radyosu; kimin arabası; kimin kahvesi; kimin yatağı. 

AlıĢtırma 7 (37:11). 

Bu kimin kalemidir? Kimin çantası kahverengidir? Şu kimin 

kahvesidir? Kimin arabası pahalıdır? Kimin annesi güzeldir? Kimin yatağı 

büyüktür? 

AlıĢtırma 8 (37:26). 

Bu kalem kimindir? Kahverengi çanta kimindir? Şu pahalı araba 

kimindir? O büyük ev kimindir? Bu anahtar kimindir? 
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AlıĢtırma 9 (37:39). 

Kimin arabası pahalıdır? – Adna’nın arabası pahalıdır. O kimin 

sözlüğüdür?  Öğretmenin sözlüğüdür. O küçük köpek kimindir?  O, 

çocuğun köpeğidir. Bu anahtar kimindir?  O, sekreterin anahtarıdır. 

[Kardeş, kızkardeş, erkekkardeş] 

[Ayhan’ın kardeşi nerededir? Ayhan’ın kızkardeşi nerededir? Ayhan’ın 

erkekkardeşi nerededir?] 

AlıĢtırma 10 (38:22). 

Süt sütlü; su sulu; şeker şekerli; et etli; tuz tuzlu; 

yağmur yağmurlu; güneş güneşli; para paralı; banyo banyolu; oda odalı; 

renk renkli. 

AlıĢtırma 11 (38:44). 

Sütlü kahve; sulu süt; şekerli çay; tuzlu et; yağmurlu hava; güneşli sabah; 

paralı adam; banyolu oda; beş odalı ev; sarı elbiseli kadın; kırmızılı adam. 

AlıĢtırma 12 (39:04). 

Masada bir fincan sütlü kahve var. Şekerli çay nerededir? Tuzlu et 

tabaktadır. Bu sabah hava yağmurludur. Banyolu oda var mı? Bu beş odalı 

bir evdir. Sarı elbiseli kadın nerededir? Kırmızılı adam ağacın altındadır. 

AlıĢtırma 13 (39:28). 

Süt sütsüz; su susuz; şeker şekersiz; et etsiz; tuz tuzsuz; 

yağmur yağmursuz; güneş güneşsiz; para parasız; banyo banyosuz; 

renk renksiz. 

AlıĢtırma 14 (39:47). 

Sütsüz kahve; şekersiz çay; tuzsuz et; yağmursuz hava; güneşsiz sabah; 

parasız adam; banyosuz oda. 

AlıĢtırma 15 (40:01). 

Masada bir bardak şekersiz çay var. Sütsüz kahve buradadır. Otelde 

banyosuz odalar var. Burası parasızdır. Bu adam parasızdır. 

AlıĢtırma 16 (40:19). 

KONUġMA 

AYHAN: Merhaba Sırma!  

SIRMA: Merhaba, nasılsın?  

AYHAN: Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın?  

SIRMA: Ben de iyiyim.  

AYHAN: Bu akşam evde misin?  

SIRMA: Evet, evdeyim.  

AYHAN: Evde kim var?  

SIRMA: Ben varım. Ayşe ve Mahmut da var. 
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AYHAN: Mahmut kim?  

SIRMA: Ayşe’nin ağabeyi.  

AYHAN: O doktor mu?  

SIRMA: Hayır, değil. Öğretmen.  

AYHAN: Bunlar ne?  

SIRMA: Kitaplar.  

AYHAN: Kimin kitapları?  

SIRMA: Mahmut’un.  

AYHAN: Sizde Betty Mahmudi’nin kitabı var mı?  

SIRMA: Kitabın adı ne?  

AYHAN: ―Kızım Olmadan Asla‖.  

SIRMA: Var ama o da Mahmut’un kitabı. 

AYHAN: Güzel bir kitap.  

SIRMA: Evet, güzel. İyi günler.  

AYHAN: İyi günler. 

DERS 18 

(ttur1bb: 00:09-09:21) 

AlıĢtırma 1 (00:13). 

Teyze  Benim teyzem genç ve güzel bir kadındır. Amca  Senin 

amcan burada değil. Gün  Bugün güzel bir gündür. Hafta  Bu hafta 

evdeyiz. ġapka  Kızın şapkası büyük müdür? Pazartesi  Bugün 

Pazartesidir. Salı  Bugün Salı mıdır yoksa Çarşamba mıdır? ÇarĢamba  

Çarşamba (günü) evde misin? PerĢembe  Bugün Perşembe değildir. Cuma 

 İşadamı Cuma günü burada değildir. Cumartesi  Cumartesi günü hemşire 

yok. Pazar  Pazar günü oradayım. El  Senin elinde ne var? 

AlıĢtırma 2 (01:07). 

Evin kapısı büyüktür. Kızın annesi gençtir. Bu Ayşe’nin evidir. 

Kırmızı araba kimindir? Şu kimin çantasıdır? 

 

AlıĢtırma 3. 

(1) / (01:20) benim evim; benim anahtarım; benim televizyonum; 

benim gözüm; benim bahçem; benim odam; benim kedim; benim radyom; 

(2) / (01:34) senin evin; senin anahtarın; senin televizyonun; senin 

gözün; senin bahçen; senin odan; senin kedin; senin radyon; 

(3) / (01:47) onun evi; onun anahtarı; onun televizyonu; onun gözü; 

onun bahçesi; onun odası; onun kedisi; onun radyosu; 

(4) / (02:01) bizim evimiz; bizim anahtarımız; bizim televizyonumuz; 

bizim gözümüz; bizim bahçemiz; bizim odamız; bizim kedimiz; bizim 

radyomuz; 

(5) / (02:15) sizin eviniz; sizin anahtarınız; sizin televizyonunuz; sizin 
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gözünüz; sizin bahçeniz; sizin odanız; sizin kediniz; sizin radyonuz; 

(6) / (02:30) onların evi; onların anahtarı; onların televizyonu; onların 

gözü; onların bahçesi; onların odası; onların kedisi; onların radyosu. 

AlıĢtırma 4 (02:48). 

Benim kitabım; senin ağacın; onun yatağı; bizim uçağımız; sizin 

sözlüğünüz; onların köpeği; benim topum; senin bilgisayarın; onun halısı; 

bizim annemiz; sizin babanız; onların amcası; benim teyzem; sizin ablanız; 

onun şapkası; onların kaşığı; senin masan; bizim öğrencimiz. 

AlıĢtırma 5 (03:19). 

Bu benim çantamdır. Benim elbisem yenidir. Benim babam yaşlıdır. 

Şu benim şapkam mıdır? Benim şapkam nerededir? Benim kitabım masanın 

üstündedir. Şu senin atındır. Senin annen okulda değildir. Burası senin 

bahçen midir? Senin çantan yenidir. Senin dolabın nerededir? Senin defterin 

çantanın içindedir. Bu onun evidir. Onun evi büyük değildir. Onun teyzesi 

bugün evde midir? Onun çocuğu nerededir? Onun penceresi küçüktür. Şu 

kadın onun öğretmenidir. Onun topu yatağın altındadır. Şu bizim masamızdır. 

Bizim mutfağımız küçüktür. Bizim evimiz otobüs durağına yakındır. Bizim 

resmimiz duvardadır. Orası bizim bahçemiz midir? Bizim televizyonumuz 

yenidir. Şurası sizin odanız mıdır? Sizin anneniz kimdir? Sizin öğretmeniniz 

okuldadır. Sizin adınız nedir? Bu adam sizin amcanız değildir. Sizin kediniz 

ağacın altında değildir. Onların otobüsü hastanenin önündedir. Bu onların 

sözlüğü müdür? Onların babası bir işadamıdır. Onların bardağı temizdir. 

Onların oteli nerededir? Onların evi parkın yanındadır. 

AlıĢtırma 6 (05:04). 

senin baban  senin babanın  senin babanın arabası; 

benim annem  benim annemin  benim annemin adı; 

bizim otobüsümüz  bizim otobüsümüzün  bizim otobüsümüzün 

şoförü  bizim otobüsümüzün şoförünün  bizim otobüsümüzün şoförünün 

evi; 

sizin eviniz  sizin evinizin  sizin evinizin mutfağı  sizin evinizin 

mutfağının  sizin evinizin mutfağının duvarı. 

AlıĢtırma 7 (05:43). 

Ben evdeyim. Evdeyim. 

Sen bir öğrencisin. Öğrencisin. 

Biz yaşlı değiliz. Yaşlı değiliz. 

AlıĢtırma 8 (05:56). 

Benim şapkam yenidir.  Şapkam yenidir. Senin penceren kapalıdır.  

Penceren kapalıdır. Onun babası mühendistir.  Babası mühendistir. Bizim 

şoförümüz gençtir.  Şoförümüz gençtir. Sizin balkonunuz büyük müdür?  

Balkonunuz büyük müdür? Onların odası temizdir.  Odaları temizdir. Onun 
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adı Selime’dir.  Adı Selime’dir. Senin öğretmenin okuldadır.  Öğretmenin 

okuldadır. Benim köpeğim nerededir?  Köpeğim nerededir? Bizim arabamız 

pahalıdır.  Arabamız pahalıdır. Sizin amcanız İstanbullu mudur?  Amcanız 

İstanbullu mudur?  

AlıĢtırma 9 (06:43). 

Evi otobüs durağına yakındır. Kitabım nerededir? Bilgisayarınız masanın 

üstündedir. Amcamız şimdi burada değildir. Öğrencilerimiz bahçededir. Ablanız 

şimdi nerededir?  

AlıĢtırma 10 (07:03). 

BĠR ODA 

Burası bir odadır. Oda sıcak ve büyük. Dört tane pencere var. 

Pencereler açıktır. Perdelerin rengi beyazdır. Duvarlar da beyazdır. Odanın 

önünde bir balkon var. Balkonun kapısı açıktır. Odada koltuklar, sandalyeler 

ve bir masa var. Koltuk ve sandalyelerin rengi kırmızıdır. Masanın üzerinde 

bir televizyon var. Bugün Pazar. Bekir Bey evdedir. Sevim Hanım da 

evdedir. Bekir Bey koltuğunda, Sevim Hanım mutfaktadır. Bekir Beyin 

elinde bir kitap var. Onların çocukları balkondadır. Çocukların adı Emre ve 

Cansudur. Onlar sandalyededir. Sandalyelerin yanında çiçekler var. Sevim 

Hanım da şimdi odadadır. Elinde iki fincan kahve var. 

AlıĢtırma 11 (08:06). 

Oda büyük mü yoksa küçük müdür?  Büyüktür. Odada kaç tane pencere 

var?  Dört tane pencere var. Pencereler kapalı mıdır?  Hayır, değil. Onlar 

açıktır. Perdeler ve duvarlar ne renktir?  Onlar beyazdır. Odanın önünde ne var? 

 Bir balkon var. Odada neler var?  Koltuklar, sandalyeler ve masa var. Koltuk 

ve sandalyeler ne renktir?  Onlar kırmızıdır. Televizyon nerededir?  Masanın 

üstündedir. Bekir Bey mutfakta mıdır?  Hayır, değildir. O odadadır. Sevim 

Hanım nerededir?  O mutfaktadır. Bekir Bey’in elinde ne var?  Bir kitap var. 

Çocuklar odada mıdır?  Hayır, değildir. Onlar balkondadır. Çocukların adı 

nedir?  Emre ve Cansudur. 

 

DERS 19 

(ttur1bb: 09:21-18:00) 

AlıĢtırma 1 (09:28). 

Affedersiniz  Affedersiniz, otobüs durağı nerededir? Lütfen  İki 

şişe süt, lütfen. HoĢça kal  Hoşça kal, Ahmet! Hangi  Hangi adam senin 

babandır? Sınıf  Sınıfta kaç tane öğrenci var? Sıra  Sınıfın sıraları 

kahverengidir. Silgi  Öğrencinin silgisi sıranın üstündedir. Müdür  Bu 

okulun müdürü, benim amcamdır. Ofis  Şimdi ofiste kim var? Patron  Bu 

araba patronumuzundur. Meyve  Meyveler buzdolabındadır. Sebze  
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Sebzeler sepetin içinde midir? 

AlıĢtırma 2. 
(1) / (10:23) yatak odası; yemek odası; elma ağacı; diş fırçası; bahçe 

kapısı; bahçenin kapısı; bahçe kapısı; çocuğun kitabı; çocuk kitabı; ―Divan‖ 

oteli; Hilton oteli; Akdeniz caddesi; Fatih caddesi; ticaret okulu; İstanbul 

üniversitesi; ―Saray‖ lokantası; ―Konyalı― lokantası; ―Halkan‖ sineması; 

―Pitay‖ sineması; ―Garanti‖ bankası; İş bankası. 

(2) / (11:02) Yatak odasında kim var? Yemek odasında büyük bir masa 

var. Bahçede iki tane elma ağacı var. Diş fırçası banyoda mıdır? Bahçe kapısı 

kapalıdır. ―Divan‖ oteli nerededir? Onların evi Akdeniz caddesindedir. Biz 

―Saray‖ lokantasındayız. Ablam İstanbul üniversitesindedir. İş bankasının 

yanında Garanti bankası var.  

[Günler: Pazar; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, 

Cumartesi] 

[Bugün Pazartesidir. Bir haftada kaç gün vardır? Bir haftada, yedi gün 

vardır. 4 haftada kaç gün vardır? Bugün Salı değildir. Bugün Çarşamba mı 

yoksa Perşembe midir?] 

[Ortasında] 

AlıĢtırma 3 (12:11). 

Halının ortasında; bahçenin ortasında; kutunun ortasında; köprünün 

ortasında; parkın ortasında; ofisin ortasında; salonun ortasında; otobüsün 

ortasında; yatağın ortasında; kitabın ortasında. 

AlıĢtırma 4 (12:32). 
Halının ortasında bir top var. Bahçenin ortasında bir ağaç var. Kutunun 

ortasında ne var? Köprünün ortasında sarı bir otobüs var. O bank, parkın 

ortasındadır. Ofisin ortasında büyük bir masa var mı? Halı salonun 

ortasındadır. Otobüsün ortasında bir adam var. Yatağın ortasında bir kitap 

var. Kitabın ortasında ne var?  

[Karşısında] 

AlıĢtırma 5 (13:06). 
Lokantanın karşısında; bahçenin karşısında; kutunun karşısında; 

köprünün karşısında; parkın karşısında; otelin karşısında; salonun karşısında; 

otobüsün karşısında; ağacın karşısında; yatağın karşısında; uçağın karşısında.  

AlıĢtırma 6 (13:29).  
Lokantanın karşısında bir eczane var. Bahçenin karşısında okul var. Sepet 

kutunun karşısındadır. Köprünün karşısında ne var? Parkın karşısında büyük bir 

ev var. Durak otelin karşısında değildir. Yatak odası salonun karşısındadır. 

Otobüsün karşısında bir taksi var. Ağacın karşısında duvar yok. Yatağın 

karşısında bir pencere var.  
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[Hangi  Hangisi] 

AlıĢtırma 7 (14:09). 

Hangi kedi? Hangi çocuk? Hangi kadın? Hangi ev? Hangi araba? 

Hangi oda? Hangi okul? Hangi hastane? Hangi otel? Hangi öğretmen?  

AlıĢtırma 8 (14:24). 
Hangi kedi bahçededir? Hangi ev büyüktür? Hangi araba pahalıdır? 

Hangi akşam evdesiniz? Çocuk hangi odadadır? Hangi otelin odaları 

büyüktür? Şu doktor hangi hastanededir? Hangi odada televizyon var? Hangi 

öğretmen bu okuldadır?  

AlıĢtırma 9 (14:45).  
Hangisi büyüktür? Hangisi senin arabandır? Hangisi onların evidir? 

Hangisi benim çantamdır? Hangisi patronun masasıdır? Hangisi okulun 

müdürüdür? Hangisi bizim doktorumuzdur? Hangisi kolaydır? Hangisi bu 

pencerenin perdesidir? 

[Kaç yaşında?] 

AlıĢtırma 10 (15:15). 
Ben kaç yaşındayım? Sen kaç yaşındasın? O kaç yaşında? Biz kaç 

yaşındayız? Siz kaç yaşındasınız? Onlar kaç yaşındalar? 

Kaç yaşındayım? Kaç yaşındasın? Kaç yaşında? Kaç yaşındayız? Kaç 

yaşındasınız? Kaç yaşındalar? 

AlıĢtırma 11 (15:42).  

Kaç yaşındasın?  35 yaşındayım. O kaç yaşında?  14 yaşında. Kaç 

yaşındasınız?  22 yaşındayız. Sumru kaç yaşında?  2 yaşında. Annen kaç 

yaşında?  60 yaşında. O hemşire kaç yaşında?  30 yaşında. Onun teyzesi 

kaç yaşında?  44 yaşında.  

[Affedersiniz!] 

AlıĢtırma 12 (16:14). 
Affedersiniz, banka nerede? Affedersiniz, postane nerede? 

Affedersiniz, bu yakınlarda iyi bir otel var mı?  

[Hoşça kal!] 

AlıĢtırma 13 (16:30). 

Hoşça kal, Ahmet! Hoşça kal, Nesrin! 

[Görüşürüz!] 

AlıĢtırma 14 (16:37). 
Görüşürüz, Ahmet! Görüşürüz, Nesrin!  

AlıĢtırma 15. 

Konuşma – 1 (16:44) 
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 Affedersiniz, bu yakınlarda iyi bir otel var mı?  

 Evet, var. Atatürk caddesinde. 

 Otelin adı ne?  

 ―Oğulcay‖ oteli. 

 Atatürk caddesi nerede?  

 Bu sokağın karşısında bir cadde var. Orası Atatürk caddesidir. 

 Lokanta da var mı?  

 Var, ―Elif‖ lokantası. 

 Uzak mı?  

 Hayır, değil. Otelin karşısında. 

 Temiz mi?  

 Evet, temiz ve ucuz bir lokantadır. 

 Çok teşekkür ederim.  

 Birşey değil. 

Konuşma – 2 (17:16) 
Adnan: Merhaba Melek, nasılsın?  

Melek: Teşekkürler iyiyim, sen nasılsın?  

Adnan: Ben de iyiyim. Bu, arkadaşım Metin. 

Melek: Merhaba, nasılsınız?  

Metin: İyiyim. 

Melek: Öğrenci misiniz?  

Metin: Evet, öğrenciyim. 

Melek: Hangi okulda?  

Metin: İstanbul üniversitesinde. 

Melek: İstanbul’lu musunuz?  

Metin: Hayır, değilim. 

Melek: Nerelisiniz?  

Metin: Adana’lıyım.  

Melek: Anne ve babanız Adana’da mıdır?  

Metin: Hayır, değil. Onlar İstanbul’da. 

Melek: Eviniz nerede?  

Metin: Bakırköy’de. 

Melek: Bu akşam evde misin, Adnan?  

Adnan: Evet, evdeyim. 

Melek: Görüşürüz!  

Metin: Görüşürüz, hoşça kal! 

Melek: Hoşça kal, Adnan, Hoşça kal, Metin! 

DERS 20 

(ttur1bb: 18:00-25:02) 

AlıĢtırma 1 (18:08). 
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Aile  Ailem İstanbul’dadır. Turist  Turistler otelde mi? Ayak  Kadının 

ayakları küçüktür. Gelmek  Buraya gel. Gitmek  Oraya git. Yemek  Bu 

peyniri ye. Ġçmek  Sütü iç. Okumak  Kitap oku. Yazmak  Buraya yaz. 

Almak  Bu çantayı al. Dinlemek  Radyoyu dinle. Koymak  Kitapları 

çantanın içine koy. Bakmak  Bana bak. 

[Dinlemek; yemek; içmek; gitmek; almak; koymak; okumak; yazmak] 

AlıĢtırma 2 (18:56). 

Almak – al; dinlemek – dinle; gelmek – gel; gitmek – git; içmek – iç; 

koymak – koy; okumak – oku; yazmak – yaz; yemek – ye. 

[Git] 

AlıĢtırma 3 (19:14). 

Oraya git. Odaya git. Okula git. Bu eczaneye git. Onun ofisine git. 

AlıĢtırma 4 (19:24). 

Kapı – kapıya; lokanta – lokantaya; oda – odaya; masa – masaya; kutu 

– kutuya; banka – bankaya; fabrika – fabrikaya; çanta – çantaya; sinema – 

sinemaya; Ankara – Ankaraya; kedi – kediye; hastane – hastaneye; postane – 

postaneye; köprü – köprüye; taksi – taksiye; şişe – şişeye; sandalye – 

sandalyeye; pencere – pencereye; bahçe – bahçeye; gemi – gemiye; işçi – 

işçiye; okul – okula; televizyon – televizyona; oğlan – oğlana; kız – kıza; 

salon – salona; doktor – doktora; kuş – kuşa; balkon – balkona; dükkan – 

dükkana; park – parka; İstanbul – İstanbul’a; ofis – ofise; otel – otele; otobüs 

– otobüse; ev – eve; tren – trene; defter – deftere; öğretmen – öğretmene; 

sekreter – sekretere; İzmir – İzmir’e; turist – turiste; ağaç – ağaca; yatak – 

yatağa; uçak – uçağa; tabak – tabağa; köpek – köpeğe; kitap – kitaba. 

[ben bana; sen sana; o ona; biz bize; siz size; onlar onlara] 

[onun evi; onun kapısı] 

AlıĢtırma 5 (21:18). 

Benim arabam  benim arabama; senin evin  senin evine; bizim 

atımız  bizim atımıza; sizin odanız  sizin odanıza; onun evi  onun evine; 

onun atı  onun atına;  onların arabaları  onların arabalarına; kadının çantası 

 kadının çantasına; babamın masası  babamın masasına; Ayşe’nin topu  

Ayşe’nin topuna; onun radyosu  onun radyosuna; teyzemin doktoru  

teyzemin doktoruna; onun çocuğu  onun çocuğuna; kızın yatağı  kızın 

yatağına; 

Hilton Oteli  Hilton Oteli’ne; yatak odası  yatak odasına; Saray 

Lokantası  Saray Lokantası’na; Gazi Sineması  Gazi Sineması’na; otobüs 

durağı  otobüs durağına; buzdolabı  buzdolabına; işadamı – işadamına. 

[buraya şuraya oraya nereye içeriye kime] 
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AlıĢtırma 6 (22:32). 

Buraya gel. Okula git. Şu ağaca bak. Salona gel. Masanın üstüne koy. 

Resime bak. Gemiye bak. Arabaya git. Eve gel. Bu kitaba bak. Hastaneye git. 

Şu otele git. Öğretmene bak. İzmir’e gel. İstanbul’a git. Çocuğa bak. Tabağa 

koy. Bize gel. Onlara git. Bana bak. Evimize gel. Arabana bak. Müdürün 

masasına koy. Kadının çantasına bak. Teyzemin doktoruna git. Onun 

çocuğuna bak. Divan Oteli’ne gel. Konyalı Lokantası’na git. Yatak odasına 

koy. Otobüs durağına git. Buzdolabına koy. İşadamına bak.  

[Suyu iç. Şu kitabı al. Bu peyniri ye.] 

AlıĢtırma 7 (23:30). 

OTELDE 

Otele bak. Burası Hilton Oteli’dir. Büyük ve temizdir. İstanbul’da, 

Taksim’dedir. Denize yakındır. Otelde güzel bir lokanta ve odalar var. Turistler 

odalarındadır. Süt nerede? Süt mutfaktadır. Buzdolabına bak. Orada iki şişe süt 

var. Bardaklar da masanın üstündedir. Bardaklara süt koy ve odaya gel. Müdürün 

masası nerede? Şu odanın karşısında bir salon var. Müdürün masası o salondadır. 

Müdür salonda değil. Onun kitaplarını al ve masasına koy. 

AlıĢtırma 8 (24:11). 

Otelin adı nedir?  Otelin adı Hilton’dur. Otel nerededir?  

Taksim’dedir. Denize uzak mıdır?  Hayır, uzak değildir. Yakındır. Otelde 

lokanta var mı?  Evet, var. Turistler nerededir?  Onlar odalarındadır. Süt 

buzdolabında mı yoksa masanın üstünde mi?  Süt buzdolabındadır. Kaç şişe 

süt var?  İki şişe süt var. Bardaklar nerededir?  Onlar masanın üstündedir. 

Odanın karşısında ne var?  Bir salon var. Müdürün masası nerededir?  O 

salondadır. Müdür salonda mı?  Hayır, değil. 

DERS 21 

(ttur1bb: 25:02-33:52) 

AlıĢtırma 1 (25:10). 

Gazete  Gazete masadadır. Dergi  Dergiye bak. Hanım/karı/eĢ  

Karımın adı Ayten’dir. Bey/koca/eĢ  Kocanız şimdi nerededir? Mektup  

Annene mektup yaz. Sigara  Adamın elinde bir sigara var. Bira  Bir 

bardak bira, lütfen. ġarap  Bardağa şarap koy. Açmak  Kapıyı aç. 

Bulmak  Çantamı bul. ÇalıĢmak  Bu fabrikada çalış. Ders çalış. 

Beklemek  Burada otobüs bekle. Vermek  Kitabı bana ver. Kapamak  

Odanın kapısını kapa. 

[Bak. Gel. Git. Yaz.] 

AlıĢtırma 2 (26:14). 

Buraya gel. Kapıya git. Masaya koy. Eve git. Bana bak. Onlara git. 

―Hilton‖ oteline gel. Yatak odasına git. Buzdolabına koy.  
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AlıĢtırma 3 (26:29).  

At  atı; kız  kızı; ev  evi; otel  oteli; top  topu; salon  salonu; 

otobüs  otobüsü; şoför  şoförü; kapı  kapıyı; lokanta  lokantayı; bahçe  

bahçeyi; kedi  kediyi; kutu  kutuyu; radyo  radyoyu; köprü  köprüyü; 

ütü  ütüyü; ağaç  ağacı; bardak  bardağı; mutfak  mutfağı; kitap  kitabı; 

mektup – mektubu. 

[Ben  beni; sen  seni; o  onu; biz  bizi; siz  sizi; onlar  onları] 

[―Divan‖ otelini; buzdolabını; yatak odasını; iş adamını] 

AlıĢtırma 4 (27:24).  

Kızı bekle. Peyniri ye. Topu al. Otobüsü bekle. Çayı iç. Öğretmeni 

dinle. Kapıyı aç. Kediyi ver. Kutuyu aç. Radyoyu dinle. Ütüyü ver. Birayı iç. 

Uçağı bekle. Kitabı aç. Mektubu yaz. Buzdolabını kapat. Bahçe kapısını aç. 

Beni bekle. Onu gör.  

AlıĢtırma 5 (27:57). 

Odanın kapısı  odanın kapısını; senin öğretmenin  senin 

öğretmenini; salonun penceresi  salonun penceresini; annemin elbisesi  

annemin elbisesini. 

AlıĢtırma 6 (28:11). 
Odanın kapısını aç. Öğretmenini dinle. Salonun penceresini kapat. 

Annenin elbisesini ver. Onun mektubunu oku. Ayşe hanımın ütüsünü al.  

[Pazartesi günü; Salı günü; Çarşamba günü] 

AlıĢtırma 7 (28:29).  

Pazartesi günü gel. Salı günü git. Perşembe günü kitapları al. Cuma 

günü mektubu ver. Pazar günü İzmir’e git. Köpeği kadına ver. Sütü 

buzdolabına koy. Beyaz çantayı bana ver.  

AlıĢtırma 8 (28:45).  

Bak  bakma; gel  gelme; yaz  yazma; al  alma; aç  açma; kapat  

kapatma; dinle  dinleme; bekle  bekleme; çalış  çalışma; git  gitme; iç  

içme; ye  yeme; koy  koyma; oku  okuma; ver  verme; bul  bulma. 

AlıĢtırma 9 (29:12).  

Bana bakma. Buraya gelme. Mektubu yazma. Kapıyı açma. Pencereyi 

kapatma. Odada çalışma. Onun evine gitme. Şu defteri alma. Adamı dinleme. O 

birayı içme. Beni bekleme. O fabrikada çalışma. Peyniri yeme. Sandalyeyi 

balkona koyma. Kitabı okuma. Topu çocuğa verme. Beni bekleme. Onu görme. 

Bahçe kapısını açma. ―Hilton‖ oteline gitme. Odanın kapısını açma. Onun 

mektubunu okuma. Babanın sigarasını içme. Patronunun sandalyesine oturma. 

AlıĢtırma 10 (29:57). 

Adam adamdan; kadın kadından; dükkan dükkandan;  
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salon salondan; okul okuldan; televizyon televizyondan;  

balkon balkondan; doktor doktordan; kapı kapıdan;  

lokanta lokantadan; oda odadan; masa masadan; radyo radyodan;  

araba arabadan; ev evden; otel otelden; deniz denizden;  

tren trenden; sekreter sekreterden; defter defterden; taksi taksiden;  

hastane hastaneden; hemşire hemşireden; gemi gemiden;  

bahçe bahçeden; postane postaneden; ağaç ağaçtan; yatak yataktan;  

bardak bardaktan; uçak uçaktan; kitap kitaptan; otobüs otobüsten. 

AlıĢtırma 11 (31:00). 

―Hilton‖ oteli  ―Hilton‖ otelinden; yatak odası  yatak odasından; 

buzdolabı  buzdolabından; bahçe kapısı  bahçe kapısından; ―Garanti‖ 

bankası  ―Garanti‖ bankasından; benden; senden; ondan; bizden; sizden; 

onlardan; buradan şurada oradan. 

AlıĢtırma 12 (31:25).  

Evden git. Pencereden bana bak. Bahçeden gel. Radyodan dinle. 

Hemşireden al. Köprüden denize bak. Antalya’dan gel. Şuradan bak. 

Öğretmeni oradan dinle. Kitapları benden al. Suyu bardaktan iç. Kitaptan 

oku. Otobüsten bak. Peyniri buzdolabından al. Bahçe kapısından gel.  

AlıĢtırma 13 (31:52). 
Evden gitme. Pencereden bana bakma. Bahçeden gelme. Radyodan 

dinleme. Hemşireden alma. Köprüden denize bakma. Antalya’dan gelme. 

Şuradan bakma. Kitapları benden alma. Suyu bardaktan içme. Kitaptan okuma. 

Otobüsten bakma. Peyniri buzdolabından alma. Bahçe kapısından gelme. 

AlıĢtırma 14 (32:21). 

deniz salon şoför otobüs; 

bahçe masa köprü uçak; 

denize salona şoföre otobüse; 

bahçeye masaya köprüye uçağa; 

denizi salonu şoförü otobüsü; 

bahçeyi masayı köprüyü uçağı; 

denizde salonda şoförde otobüste; 

bahçede masada köprüde uçakta; 

denizden salondan şoförden otobüsten; 

bahçeden masadan köprüden uçaktan; 

denizin salonun şoförün otobüsün; 

bahçenin masanın köprünün uçağın. 

AlıĢtırma 15 (33:04). 
Burası bir bahçedir. Bahçeye gel. Bahçeyi bul. Bahçede ne var? 

Bahçeden bak. Bahçenin kapısı nerededir? Bu büyük bir masadır. Şu masaya 
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gel. Masayı şuraya koy. Masada tabaklar ile bardaklar var. Bu defteri 

masadan al. Masanın rengi nedir? O genç bir şofördür. Bu anahtarı şoföre 

ver. Bizim şoförü dinle. Şoförde bir gazete var. Çantayı şoförden al. Şoförün 

adı nedir? Uçak şimdi nerede? Uçağa git. O uçağı bekle. Uçakta kimler var? 

Uçaktan evlere bak. Uçağın kapısı kapalıdır. 

DERS 22 

(ttur1bb: 33:52-41:40) 

AlıĢtırma 1 (33:58). Dinledikten sonra tekrar ediniz: 

Durmak  Evin önünde dur. Girmek  Odaya girme. Çıkmak  

Mutfaktan çık. Atmak  Topu bana at. Görmek  Annen bahçededir. Git ve 

onu gör. Kız  Kızımın adı Sumru’dur. Oğul  Onun oğlu bir mühendistir. 

Birkaç  Odada birkaç sandalye var. Biraz  Bardakta biraz süt var. Hiç  

Sokakta hiç araba yok. Adres  Doktorun evinin adresi nedir? Yol  Yolda 

iki çocuk var. Sağ  Lokanta sağdadır. Sol  Evin solunda ne var? 

[oğlan, oğul, oğlu] 

[oğul] 

AlıĢtırma 2 (34:54).  

Benim oğlum; senin oğlun; onun oğlu; bizim oğlumuz; sizin oğlunuz; 

onların oğlu; Ayşe’nin oğlu. 

AlıĢtırma 3 (35:06).  

Benim oğlum bir öğrencidir. Onun oğlu yakışıklıdır. Oğlan nerede? 

Benim oğlum nerede? Şu oğlan iyi bir öğrencidir. Onun oğlu iyi bir 

öğrencidir. Oğlanlar sinemada mı? Senin oğlun sinemada mı? 

[kız, kız evlat] 

AlıĢtırma 4 (35:32).  

Bu kız güzeldir. Benim kızım güzeldir. Kızlar bahçede mi? Senin kızın 

bahçede mi? Bu kızın adı Aysel’dir. Onun kızının adı nedir? 

[sağ(ın)da, sol(un)da] 

[sağda, solda] 

AlıĢtırma 5 (35:56).  

Postane sağdadır. Onların evi sağdadır. Kapı sağdadır. Garanti Bankası 

soldadır. Mutfak soldadır. Müdürün odası soldadır. Sağda küçük bir ev var. 

Solda ne var? Sağda hastane yok. Solda bir otel var mı? Otel solda değildir. 

Kapı sağda mıdır? 

AlıĢtırma 6 (36:24).  

Okulun sağında; kapının sağında; bankanın solunda; adamın solunda; 

fabrikanın sağında; yatağın solunda; benim sağımda; onun solunda; yatak 

odasının sağında; Konyalı Lokantası’nın solunda. 
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AlıĢtırma 7 (36:42).  

Okulun sağında büyük bir park var. Sandalyeler kapının sağındadır. 

Bankanın solunda ne var? Adamın solunda bir çocuk var. Fabrikanın sağında 

bir hastane var. Köpek yatağın solundadır. Benim sağımda Ali var. Öğretmen 

onun solundadır. Yatak odasının sağında mutfak var. Ofis Konyalı 

Lokantası’nın solundadır. 

[birkaç, biraz] 

[birkaç] 

AlıĢtırma 8 (37:18).  

Birkaç kalem; birkaç çocuk; birkaç ev; birkaç çanta; birkaç öğretmen; 

birkaç gazete. 

AlıĢtırma 9 (37:27).  

Çantada bir kalem var. Çantada dört kalem var. Çantada birkaç kalem 

var. Bahçede birkaç çocuk var. Okulda birkaç öğretmen var. Masada birkaç 

çanta var. Birkaç gazete sandalyenin üstündedir. Fabrikanın yanında birkaç 

ev var. 

[biraz] 

AlıĢtırma 10 (37:51).  

Biraz süt; biraz su; biraz bira; biraz çay; biraz kahve; biraz şeker. 

AlıĢtırma 11 (38:01).  

Şişede biraz süt var. Bardakta biraz su var. Fincanda biraz kahve var. 

Kutuda biraz şeker var. Fincanda biraz çay var mı? Buzdolabında biraz bira var. 

[hiç] 

AlıĢtırma 12 (38:19).  

Bahçede birkaç çocuk var. Bahçede hiç çocuk var mı? Bahçede hiç 

çocuk yok. Çantada hiç kalem yok. Bahçede hiç çocuk yok. Okulda hiç 

öğretmen yok. Masada hiç çanta yok. Sandalyenin üstünde hiç gazete yok. 

Fabrikanın yanında hiç ev yok. Şişede hiç süt yok. Bardakta hiç su yok. 

Fincanda hiç kahve yok. Kutuda hiç şeker yok. Fincanda hiç çay yok. 

Buzdolabında hiç bira yok.  

 

AlıĢtırma 13 (38:56).  

Çantada hiç kalem var mı? Bahçede hiç çocuk var mı? Okulda hiç 

öğretmen var mı? Masada hiç çanta var mı? Şişede hiç süt var mı? Fincanda 

hiç kahve var mı? Kutuda hiç şeker var mı? Buzdolabında hiç bira var mı? 

AlıĢtırma 14 (39:18).  

OKUL 

Bu bir okuldur. Büyük ve güzel bir okul. Önünde büyük bir bahçe de 
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var. Birkaç öğrenci şimdi bahçededir. Onlar bir ağacın yanındadır. Burası bir 

sınıf, öğrenciler sınıftadır. Bu Zerrin Hanım. O genç bir kadındır. Bu sınıfın 

öğretmenidir. Zerrin Hanım’ın masası kapının sağındadır. Masanın üzerinde 

birkaç kitap ve kalem var. Zerrin Hanım’ın çantası da masanın üzerindedir. 

Bu Ayten. On beş yaşında. O Zerrin Hanım’ın kızıdır. İyi bir öğrencidir. 

Onun solunda Serdar var. O da on beş yaşında. Burası müdürün odası. Odada 

birkaç güzel çiçek var. Müdürün masası duvarın önündedir. Duvarda üç 

resim var. Masaya bak. Orada bir fincan var. Fincanın içinde biraz kahve var. 

AlıĢtırma 15 (40:21).  
Okul nasıldır? − Büyük ve güzeldir. Okulun önünde ne var? − Büyük 

bir bahçe var. Bahçede kim var? − Birkaç öğrenci var. Onlar nerededir? − 

Onlar bir ağacın yanındadır. Öğrenciler sınıfta mıdır? − Evet, sınıftadır. 

Öğretmenin adı nedir? − Zerrin’dir. O yaşlı mı yoksa genç midir? − O 

gençtir. Zerrin Hanım’ın masası nerededir? − O kapının sağındadır. Masanın 

üzerinde ne var? − Birkaç kitap, kalem ve Zerrin Hanımın çantası var. Ayten 

kaç yaşındadır? − On beş yaşındadır. O kötü bir öğrenci midir? − Hayır, kötü 

değildir. İyi bir öğrencidir. Ayten’in solunda kim var? − Serdar var. Müdürün 

odasında hiç çiçek var mı? − Evet, var. Müdürün masası nerededir? − 

Duvarın önündedir. Duvarda kaç tane resim var? − Üç tane var. Fincanda hiç 

kahve var mı? − Evet, biraz kahve var. 

DERS 23 

(ttur1ca: 00:10-08:05) 

AlıĢtırma 1 (00:15). 

Patates  İki kilo patates, lütfen! Domates  Domatesler taze mi? 

Taze  Bu taze mi, yoksa bayat mı? Bayat – Bu ekmek bayat. Fasulye – 

Buzdolabında biraz fasulye var. Üzüm – Manavda üzüm var mı? Binmek – 

Bu otobüse bin. Ġnmek – Trenden inme. KoĢmak – Otobüs durağına koş! 

Oturmak – Evin önünde otur. Kalkmak – O sandalyeden kalkma! 

[Gel. Git. Buraya otur.] 

[Gel, lütfen. Git, lütfen. Buraya otur, lütfen.] 

[Ben, sen, o, biz, siz onlar.] 

AlıĢtırma 2 (01:13). 

Al alsın, alın alsınlar; bekle beklesin, bekleyin beklesinler; 

dinle dinlesin, dinleyin dinlesinler; gel gelsin, gelin gelsinler; git gitsin, 

gidin gitsinler; gör görsün, görün görsünler; koy koysun, 

koyun koysunlar; oku okusun, okuyun okusunlar; otur otursun, 

oturun otursunlar; yaz yazsın, yazın yazsınlar. 

AlıĢtırma 3 (01:55). 
Oraya gelsin. O okula gitsin. Ahmed mektubu yazsın. Çocuk 

öğretmeni dinlesin. Herkes burada beklesin. Şu çiçekleri alsınlar. Bu kitapları 
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çantaya koysunlar. Bu odada otursunlar.  

AlıĢtırma 4 (02:15). 
Buraya gelin. Şimdi oraya gidin. Şu kitabı okuyun. Müdürün odasında 

bekleyin. Çiçekleri buraya koyun. Patrona bakın. Burada oturun. Tabakları 

masadan alın. Şu mektupları yazın.  

AlıĢtırma 5 (02:33). 
Oraya gidin, lütfen. Şu kitabı okuyun, lütfen. Öğretmeni dinleyin, 

lütfen. Müdürün odasında bekleyin, lütfen. Burada oturun, lütfen. Şu 

mektupları yazın, lütfen.  

AlıĢtırma 6 (02:50). 
Oraya gelmesin. O okula gitmesin. Ahmed mektubu yazmasın. Çocuk 

öğretmeni dinlemesin. Burada beklemesin. Şu çiçekleri almasınlar. Bu 

kitapları çantaya koymasınlar. Bu odada oturmasınlar.  

AlıĢtırma 7 (03:07). 
Buraya gelmeyin. Şimdi oraya gitmeyin. Şu kitabı okumayın. Müdürün 

odasında beklemeyin. Çiçekleri buraya koymayın. Patrona bakmayın. Burada 

oturmayın. Tabakları masadan almayın. Şu mektupları yazmayın.  

AlıĢtırma 8 (03:24). 

Oraya gitmeyin, lütfen. Şu kitabı okumayın, lütfen. Müdürün odasında 

beklemeyin, lütfen. Burada oturmayın, lütfen.  

Oraya gidiniz. Buraya geliniz. Tabakları masadan alınız. Şu mektupları 

yazınız. Burada oturunuz. Patrona bakınız. Öğretmeni dinleyiniz. Şu kitabı 

okuyunuz. Müdürün odasında bekleyiniz.  

AlıĢtırma 9 (03:51). 

Oraya gitmeyiniz. Buraya gelmeyiniz. Şu mektupları yazmayınız. 

Burada oturmayınız. Öğretmeni dinlemeyiniz. Şu kitabı okumayınız.  

[Kaç lira  kaç para?] 

[Kaç lira? Kaç para?] 

AlıĢtırma 10 (04:12). 
Bu kaç lira? O kaç lira? Bu çanta kaç lira? Şu kitap kaç lira? Şu 

domatesler kaç lira? Bu kaç para? O kaç para?  

AlıĢtırma 11 (04:25). 

Ekmek kaç para? Şu top kaç para? O halı kaç para? Bir şişe süt kaç para? 

İki kilo elma kaç para? Üç kilo patates kaç lira? Bir paket çay kaç para? Bir kutu 

şeker kaç lira? Bir bardak çay kaç para?  

[Bu ne kadar? Şu ne kadar? O ne kadar?] 

AlıĢtırma 12 (04:50). 

Bu elbise ne kadar? Şu defter ne kadar? O kalem ne kadar? Bir kilo et 
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ne kadar? İki kilo üzüm ne kadar? Bir şişe süt ne kadar?  

AlıĢtırma 13 (05:02). 
Etin kilosu ne kadar? Portakalın kilosu kaç para? Bu kalemlerin tanesi ne 

kadar? Sütün şişesi kaç para? Çayın paketi kaç lira?  

AlıĢtırma 14 (05:13). 

Bu elbise ne kadar? Bu elbise kaç lira? Bu elbise kaç para? O 800.000 

lira. 200.000 lira. Bu araba ne kadar?  1 milyar lira. Şu halı ne kadar?  5000 

dolar. İki kilo patates kaç lira?  20.000 lira. Bir şişe süt kaç para?  25.000 lira.  

[Buyurun] 

AlıĢtırma 15 (05:45). 
Buyurun, çayınız. Buyurun, kitaplarınız. Buyurun, elbiseniz.  

 Affedersiniz.  

 Buyurun!   

 Buralarda bir postane var mı?  

[Efendim] 

Buyurun, efendim.  

 İyi günler, efendim. 

 Ayşe!  

 Efendim? 

 Neredesin?  

 Banyodayım. 

AlıĢtırma 16 (06:27). 

[Yemek; salata; garson; şerefe; hesap, lütfen; üstü kalsın; peki, 

efendim] 

MAĞAZADA 

 Günaydın!  

 Günaydın! Buyurun, efendim! 

 Domates var mı?  

 Var, efendim. 

 Taze mi?  

 Evet, efendim. 

 Bir kilo, litfen.  

 Peki! 

 Kilosu ne kadar?  

 25.000 lira. 

 Üzüm de var mı?  

 Evet, var. 
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 Üzümün kilosu kaç lira?  

 50.000 lira. 

 Yarım kilo üzüm, lütfen.  

 Peki, efendim. 

 İki kilo da patates, lütfen.  

 Peki. 

 Parayı, buyurun. Teşekkür ederim.  

 Ben de teşekkür ederim.  

 İyi günler!  

 İyi günler! 

AlıĢtırma 17 (07:03). 

LOKANTADA 

(İki kadın bir lokantadalar. Masaları pencerenin yanındadır.) 

 Bu lokantanın yemekleri güzeldir.  

 Evet, güzel. İyi bir şarap da var mı?  

 Garson!  

 Buyurun, efendim!  

 Bize iyi bir şarap, lütfen.  

 Peki, efendim.  

(Şimdi bardaklarda kırmızı şarap var.) 

 Şerefe!  

 Şerefe! 

 Salata da ye, çok taze.  

 Peki, sen de biraz et ye.  

 Bu akşam kızın evde mi?  

 Evet, evde, arkadaşı da var.  

 Senin oğlun nerede?  

 O teyzesinin evinde. Kocam da annesinde. 

 Benim kocam şimdi ofiste.  

 Garson nerede?  

 Bak, şurada. Garson!  

 Buyurun, efendim.  

 Hesap, lütfen.  

 Peki, efendim.  

 Üstü kalsın.  

 Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar! 

 İyi akşamlar! 

DERS 24 

(ttur1ca: 08:05-14:00) 
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AlıĢtırma 1 (08:10). 
Ada – Bu adada güzel evler var. KonuĢmak – Annem öğretmenle 

konuşuyor. Köy – Bugün köye gidiyoruz. Uyumak – Bu yatakta uyuyun, 

lütfen. Palto – Onun paltosu ne renktir? Yarın – Yarın nereye gidiyorsun? 

Temizlemek – Annem evi temizliyor. Oynamak – Burada oynayın, lütfen. 

Yapmak – Burada ne yapıyorsun.  

AlıĢtırma 2 (08:40). 
Ben oturuyorum; sen oturuyorsun; o oturuyor; biz oturuyoruz; siz 

oturuyorsunuz; onlar oturuyorlar. 

AlıĢtırma 3 (08:51). 

Ben oturuyorum. Sen geliyorsun. Biz yürüyoruz. Çocuklar oynuyorlar. 

Adam bakıyor. Annem dinliyor. Fikret yürüyor. Köpek koşuyor. Ben peynir 

yiyorum. Biz resme bakıyoruz. O öğretmeni dinliyor. Arkadaşı mektubu 

veriyor. Kedi süt içiyor. Kadın kapıyı açıyor. Çocuk ekmek yiyor. Mehmet 

gazeteyi okuyor. O parka gidiyor. Ben sandalyede oturuyorum. Ben şimdi 

yazıyorum. Ben şimdi sandalyede oturuyorum. Gül Hanım bugün köye 

gidiyor. Annem yarın elbiseyi veriyor. Ben mutfakta gazete okuyorum. Biz 

evde radyo dinliyoruz. Öğrenciler okulda öğretmeni dinliyorlar.  

AlıĢtırma 4 (09:48). 

Ben gazeteyi mutfakta okuyorum. Biz radyoyu evde dinliyoruz. 

Öğrenciler öğretmeni okulda dinliyorlar. Ben yiyorum. Ben bir elma 

yiyorum. Ben mutfakta bir elma yiyorum. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. 

Onlar gidiyorlar. Onlar bahçeye gidiyorlar. Çocuklar bahçeye gidiyorlar. 

Kızlar eve gidiyorlar. Biz oraya gidiyoruz. Ben kitap okuyorum. Onlar 

bahçede oturuyorlar. Müdürün odasında bekliyoruz. O şimdi geliyor. 

Sekreter mektupları okuyor. Babam eve bakıyor. Siz su içiyorsunuz. Adamlar 

buraya geliyorlar. Biz kahve içiyoruz. O bir mektup yazıyor. Kadın şimdi 

odayı temizliyor. Arkadaşım çay içiyor. Ahmet taksiye koşuyor.  

AlıĢtırma 5 (10:40). 

Ben oturuyorum oturuyorum; sen oturuyorsun oturuyorsun; o 

oturuyor oturuyor; biz oturuyoruz oturuyoruz; siz 

oturuyorsunuz oturuyorsunuz; onlar oturuyorlar oturuyorlar. 

 

AlıĢtırma 6 (10:58). 

Sınıfta oturuyoruz. Kitap okuyorlar. Sinemaya gidiyorum. Babası 

kitapları masanın üstüne koyuyor. Kedi süt içiyor. Çantayı dolaba 

koyuyorum. Kadın pencereyi temizliyor. Ayşe bir kitap okuyor. Çocuklar 

bahçede oturuyorlar. Kız bir mektup yazıyor. Babam radyo dinliyor.  

AlıĢtırma 7 (11:23). 



 54 

Onlar şimdi çalışıyorlar. Biz şimdi ofise gidiyoruz. Adam resme 

bakıyor. Sabah süt içiyoruz. Çocuklar bu parkta oynuyorlar. Bu fabrikada 

çalışıyor. Yarın İzmir’e gidiyorum. Babası yarın eve geliyor. Bu akşam 

sinemaya gidiyorlar.  

AlıĢtırma 8 (11:43). 

[Öğle yemeği, yardımcı, dosya] 

OTEL 

Kenan bey bu otelin müdürüdür. Şimdi odasında oturuyor. Masanın 

üzerinde mektuplar var. Kenan bey mektupları okuyor. Onun sekreteri Selma 

Hanımdır. Şimdi içeri giriyor. O genç bir kadındır. Elinde bir bardak çay var. 

Onu Kenan beye veriyor ve sandalyesine oturuyor. Masanın üzerinde bir 

bilgisayar var. Selma Hanım mektupları yazıyor. Dolaptan bir dosya alıyor ve 

okuyor. Odaya bir adam giriyor. O Kenan beyin yardımcısı Hasan beydir. 

Kenan beye bir mektup veriyor. Onlar konuşuyorlar ve öğle yemeğine 

gidiyorlar. Bugün Cuma, Kenan bey şimdi otelden ayrılıyor. Bu akşam eşiyle 

beraber sinemaya gidiyor.  

AlıĢtırma 9 (12:38). 
Kenan bey müdür mü  yoksa işçi midir? – O bir müdürdür. Şimdi 

nerededir? – Şimdi odasında oturuyor. Masanın üzerinde ne var?  Masanın 

üzerinde mektuplar var. Kenan bey ne yapıyor? – O mektupları okuyor. 

Sekreterinin adı nedir? – Selma’dır. Selma Hanım genç mi yoksa yaşlı mıdır? 

– O gençtir. Onun elinde ne var? – Bir bardak çay var. Çayı kim içiyor? – 

Kenan bey içiyor. Selma Hanım nereye oturuyor? – O masasına oturuyor. 

Masanın üzerinde ne var?  Masanın üzerinde bir bilgisayar var. O şimdi ne 

okuyor? – Bir mektup okuyor. Odaya kim geliyor? – Kenan beyin yardımcısı 

geliyor. Onun adı nedir? – Hasan beydir. Hasan bey Kenan beye ne veriyor? 

– O Kenan beye bir mektup veriyor. Onlar nereye gidiyorlar? – Onlar öğle 

yemeğine gidiyorlar. Kenan bey bu akşam nereye gidiyor? – O sinemaya 

gidiyor. Sinemaya eşi de gidiyor mu? – Evet, gidiyor. 

DERS 25 

(ttur1ca: 14:00-21:52) 

AlıĢtırma 1 (14:06). 
Sigara içmek – Burada sigara içmeyin, lütfen. Birçok – Masada 

birçok tabak var. Tepsi – Garsonun elinde bir tepsi var. Misafir – Bu akşam 

Londra’dan misafirler geliyor. Yemek – Yemeğini nerede yiyorsun? Yemek 

yapmak – Annem mutfakta yemek yapıyor. Sandviç – Bir peynirli sandviç, 

lütfen. Seyretmek – Çocuklar salonda televizyon seyediyorlar. Satmak – 

Yarın arabasını satıyor. Ġstemek – Temiz bir tabak istiyorum. Havlu – 

Banyoda hiç havlu var mı? 

AlıĢtırma 2 (14:51). 
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O doktordur. O doktor değildir. O doktor mudur?  

Bu araba pahalıdır. Bu araba pahalı değildir. Bu araba pahalı mıdır?  

Sen bir mühendissin. Sen bir mühendis değilsin. Sen bir mühendis misin?  

Biz bugün evdeyiz. Biz bugün evde değiliz. Biz bugün evde miyiz? 

AlıĢtırma 3 (15:18). 

Geliyorum–gelmiyorum; burada oturuyoruz–burada oturmuyoruz; kitabı 

okuyorlar–kitabı okumuyorlar; süt içiyor–süt içmiyor; evi satıyorum–evi 

satmıyorum; söylüyorum–söylemiyorum; öğretmeni dinliyorlar–öğretmeni 

dinlemiyorlar; televizyon seyrediyoruz–televizyon seyretmiyoruz; çocuk sandviç 

yiyor–çocuk sandviç yemiyor; Japonya’ya gidiyorum–Japonya’ya gitmiyorum. 

AlıĢtırma 4 (15:55). 

Kitabı çantaya koymuyorum. Patron odaya girmiyor. Kadın tabakları 

masadan almıyor. Annem pencereleri temizlemiyor. Öğrenci öğretmeni 

dinlemiyor. İşadamı bira içmiyor. Adam kapıyı kapamıyor. Çocuk meyve 

yemiyor. Burada sigara içmiyoruz. Bu odada uyumuyorlar. Ahmet parkta 

oynamıyor. Sekreter mektupları okumuyor. Selma Hanım doktoru 

beklemiyor. Arkadaşlarım televizyon seyretmiyor. 

AlıĢtırma 5 (16:33).  

Ben sigara içiyorum. – Ben sigara içmiyorum. – Ben sigara içiyor 

muyum?  

AlıĢtırma 6 (16:39). 
Ben sigara içiyor muyum? Sen sigara içiyor musun? O sigara içiyor 

mu? Biz sigara içiyor muyuz? Siz sigara içiyor musunuz? Onlar sigara 

içiyorlar mı?  

AlıĢtırma 7 (16:54). 
O sandviç yiyor. – O sandviç yemiyor. – O sandviç yiyor mu?  

Televizyon seyrediyoruz. – Televizyon seyretmiyoruz. – Televizyon 

seyrediyor muyuz?  

Öğretmeni dinliyorlar. – Öğretmeni dinlemiyorlar. – Öğretmeni 

dinliyorlar mı?  

Japonya’ya gidiyorum. – Japonya’ya gitmiyorum. – Japonya’ya 

gidiyor muyum?  

AlıĢtırma 8 (17:21). 

Kitabı çantaya koyuyor mu? Patron odaya giriyor mu? Kadın tabakları 

masadan alıyor mu? Arkadaşlarım televizyon seyrediyor mu? Bu odada 

uyuyor muyuz? Burada sigara içiyor musunuz? Öğrenci öğretmeni dinliyor 

mu? Çocuk meyva yiyor mu? Ahmet parkta oynuyor mu? Sekreter 

mektupları okuyor mu? İşadamı bira içiyor mu? Doktoru bekliyor musunuz? 

Kapıyı kapıyor musunuz?  

AlıĢtırma 9 (17:54). 
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Ne yiyorsunuz? Ne okuyor? Ne yapıyorsun? Ne koyuyorlar? Ne 

yazıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye bakıyorsunuz? Nereye oturuyorlar? 

Nereye koyuyoruz? Nerede oturuyorsun? Nerede yiyorlar? Nerede 

seyrediyorsunuz? Nerede bekliyor? Nereden geliyorsun? Nereden 

bakıyorsunuz? Nereden alıyorlar? Nereden okuyorum? Kim uyuyor? Kim 

bakıyor? Kim oturuyor? Kim sigara içiyor? Kaç öğrenci geliyor? Kaç adam 

oturuyor? Kaç mühendis çalışıyor? Kaç turist geliyor?  

AlıĢtırma 10 (18:41). 

Onlar lokantada ne yiyorlar? Baban ne okuyor? Şimdi evde ne 

yapıyorsun? Kadın çantaya ne koyuyor? Masada ne yazıyorsunuz? Bu öğretmen 

nereye oturuyor? Yaşlı adam nereye gidiyor? Siz şimdi nereye bakıyorsunuz? 

Adamlar bu sebze ve meyveleri nereye koyuyorlar? Baban nerede çalışıyor? 

Çocuklar nerede televizyon seyrediyorlar? Karınız nerede bekliyor? 

Öğretmenler nerede oturuyor? Öğretmen nereden okuyor? Çocuk nereden 

bakıyor? Patron nereden geliyor? Şu tabakları nereden alıyorsun? Şu odada kim 

uyuyor? Bu koltukta kim oturuyor? Evinizi kim temizliyor? Şükrü beyin 

mektuplarını kim yazıyor? Bu okula kaç öğrenci geliyor? Ağacın altında kaç 

adam oturuyor? Bu fabrikada kaç mühendis çalışıyor? Bugün kaç turist geliyor?  

AlıĢtırma 11 (19:45). 
Şimdi ne yapıyorsun? – Yemek yapıyorum. 

Yarın nereye gidiyorsunuz? – Marmaris’e gidiyoruz. 

Arkadaşların nerede bekliyorlar? – Otobüs durağında bekliyorlar. 

Çocuk nereden bakıyor? – Balkondan bakıyor. 

Evinizi kim temizliyor? – Ayten Hanım temizliyor. 

Bu lokantada kaç garson çalışıyor? – Altı garson çalışıyor. 

[birçok] 

AlıĢtırma 12 (20:13). 
Birçok kitap; birçok şişe; birçok misafir; birçok havlu; birçok hemşire; 

birçok taksi. 

AlıĢtırma 13 (20:24). 
Masada birçok kitap var. Bu okulda birçok sınıf var. Otelde birçok 

turist var. Sokakta birçok araba var. Duvarda birçok resim var. Çantada 

birçok anahtar var. Banyoda birçok sabun var. Köprüde birçok otobüs var. 

Fabrikada birçok işçi var. Ofiste birçok bilgisayar var.  

 

AlıĢtırma 14 (20:47). 
Masada birçok kitap yok. Bu okulda birçok sınıf yok. Otelde birçok 

turist yok. Sokakta birçok araba yok. Çantada birçok anahtar yok. Banyoda 

birçok sabun yok. Köprüde birçok otobüs yok.  
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AlıĢtırma 15 (21:02). 
Masada birçok kitap var mı? Bu okulda birçok sınıf var mı? Otelde 

birçok turist var mı? Ofiste birçok bilgisayar var mı? Fabrikada birçok işçi 

var mı? Banyoda birçok sabun var mı? Sokakta birçok araba var mı?  

AlıĢtırma 16 (21:20). 

[kalmak, telefon numarası, bilmiyorum] 

KonuĢma 

 Yarın nereye gidiyorsunuz?  

– Çeşme’ye. 

 Annen de geliyor mu?  

– Evet, geliyor. 

 Otelde mi yoksa bir evde mi kalıyorsunuz?  

– Otelde. Çeşme’de birçok otel var.  

 Otelin adı ne?  

– Güneş Otel. 

 Telefon numarası ne?  

– Bilmiyorum. 

 Şimdi nereye gidiyorsun?  

– Markete, sen de gel, lütfen. 

 Peki!  

– Teşekkürler! 

DERS 26 

(ttur1ca: 21:52-29:47) 

AlıĢtırma 1 (21:59). 

Öğrenmek  Arkadaşım İspanyolca öğreniyor. Öğretmek  Bu kadın 

bize Japonca öğretiyor. Gece  Bu gece evde değilim. Müzik  Odada müzik 

dinliyorlar. Yürümek  Oğlanlar sokakta yürüyorlar. Un  Evde hiç un var 

mı? Zeytin  Buzdolabında bir kilo zeytin var. Kar  Evlerin üstünde kar 

var. Telefon etemek  Bu akşam bana telefon et, lütfen. Tereyağı  Bir 

paket tereyağı, lütfen. Yağmak (kar, yağmur)  Yağmur yağıyor mu? 

[almak  satın almak] 

AlıĢtırma 2 (22:47). 

Kitapları çantadan al. Sandalyeleri odadan alıyorum. Peyniri 

buzdolabından alın, lütfen. Annem bu elbiseyi satın alıyor. Marketten ne 

satın alıyorsunuz? Bu koltukları satın alın, lütfen. 

[oturmak – yaşamak] 

Amcam şimdi odada oturuyor. Bu sandalyede müdür oturuyor. Kadın 

ağacın altında oturuyor. Bu evde oturuyorlar. Öğretmen Merter’de oturuyor. 
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Onun oğlu Japonya’da oturuyor. 

[gün  günü] 

AlıĢtırma 3. 

(1) / (23:33) Pazartesi günü, Salı günü, Perşembe günü, Cumartesi 

günü, Pazar günü. 

(2) / (23:41) Pazartesi günü fabrikaya gel. Perşembe günü nereye 

gidiyor? Cumartesi günü ne yapıyorsunuz? Pazar günü sinemaya gidiyoruz. 

[Sabahleyin: sabahleyin  akşamleyin  geceleyin] 

Onlar sabahleyin balkonda yemek yiyorlar. Akşamleyin sinemaya 

gidiyor musunuz?  Geceleyin burada uyuyoruz. 

[için] 

AlıĢtırma 4 (24:13). 
Çocuk için; annem için; arkadaşı için; kızı için; öğretmen için; işadamı 

için; salon için; yaşlı adam için. 

AlıĢtırma 5 (24:25). 

Çocuk için bir yatak var mı? Bu sandalyeler salon içindir. Babam 

annem için güzel bir elbise alıyor. Kızı için bir kitap okuyor. Bu oda 

öğretmenler içindir. Bu mektup arkadaşın için mi? Hasan Bey için şu 

gazeteyi al. Bu süt yaşlı adam için değildir. Bu taksi işadamı için geliyor. Bu 

ayakkabıları kızım için alıyorum. 

[ile] 

AlıĢtırma 6. 

(1) / (24:58) kadın ve adam; kapı ve pencere; Ahmet ve Mehmet; 

(2) / (25:04) kadın ile adam; kapı ile pencere; Ahmet ile Mehmet. 

AlıĢtırma 7 (25:10). 

Kız ile annesi eve giriyor. Kapı ile pencere kapalıdır. Doktor ile 

hemşire hastaneye gidiyor. İşadamı sekreter iledir. Arkadaşları ile sinemaya 

gidiyor. Babası ile yürüyor. Aydın ile odada oturuyoruz. Ekmeği peynir ile 

yiyorlar. Oğlun Hande ile odada müzik dinliyor. Karısı ile televizyon 

seyrediyor. Köpeğim ile parkta oturuyorum.  

AlıĢtırma 8 (25:39). 

Adamla karısı; Ahmet’le Mehmet; kapıyla pencere; kediyle köpek. 

 

AlıĢtırma 9 (25:47). 

Kızla annesi evdedir. Hemşireyle doktor hastaneye gidiyor. İşadamı 

sekreterledir. Arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor. Babasıyla yürüyor. Aydın’la 

odada oturuyoruz. Ekmeği peynirle yiyorlar. Oğlun Hande’yle odada müzik 
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dinliyor. Karısıyla televizyon seyrediyor. Köpeğimle parkta oturuyorum. 

AlıĢtırma 10 (26:13). 

Otobüsle; uçakla; trenle; taksiyle; gemiyle. 

[Okula neyle gidersin? Okula trenle giderim.] 

[yaya, yürüyerek] 

[Eve neyle gidersin? Yürüyerek giderim.] 

AlıĢtırma 11 (26:35). 

Ofise otobüsle gidiyorlar. Yarın uçakla Antalya’ya gidiyoruz. Doktor 

oraya trenle gitmiyor. Fabrikaya taksiyle gidiyorsunuz.  

AlıĢtırma 12 (26:45). 

Ev uzak değil. Yürüyerek gelin. Oraya neyle gidiyorlar? Uçakla 

gidiyorlar. Mektubu uzun bir kalemle yazıyor. Onu çatalla ye, lütfen. Çayı 

fincanla içiyoruz. Ekmeği bıçakla kesiyorum. Mektupları bilgisayarla yazıyor 

musun? 

[ve] 

AlıĢtırma 13 (27:10). 

Çocuk ve top; oda ve halı; zeytin ve peynir. 

AlıĢtırma 14 (27:15). 

Adam eve giriyor ve bir koltuğa oturuyor. Çayı al ve babana ver. 

Kadın çantayı alıyor ve parayı veriyor. 

AlıĢtırma 15 (27:26). 

[Meşrubat; müşteri; erkek arkadaş; bilgisayar programcısı; şirket] 

KAFETERYA 

Güzel bir Pazar günü. Hava sıcak. Parkta çocuklar oynuyor. Parkın 

yanında büyük bir kafeterya var. Kafeteryanın masaları küçük ve kırmızıdır. 

Masalarda insanlar oturuyor. Boş masalar da var. Yeni insanlar kafeteryaya 

geliyor ve boş masalara oturuyorlar. Garsonlar insanlara çay, kahve, 

meşrubat veriyorlar. Sandviçler yapıyorlar. Müşteriler bira da içiyor. Şimdi 

genç bir kız ve erkek kafeteryaya giriyor ve çiçeklerin yanında bir masaya 

oturuyorlar. Kızın adı Elif. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci. O yirmi 

yaşında. Erkek arkadaşının adı Tahsin. O bir bilgisayar programcısı. Tahsin 

yirmi üç yaşında. Büyük bir şirkette çalışıyor. Garson geliyor. Elif bir bardak 

portakal suyu, Tahsin bir şişe bira içiyor. Onlar konuşuyorlar. Akşamleyin 

kafeteryadan çıkıyorlar. Elifin evi Bakırköy’de. Tahsin’in arabasıyla oraya 

gidiyorlar. 

 

AlıĢtırma 16 (28:45). 

Hava soğuk mu?  Hayır, sıcak. Kafeterya nerede?  Parkın 
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yanındadır. Kafeteryanın masalarının rengi nedir?  Kırmızıdır. Boş masa var 

mı?  Evet, var. Garsonlar müşterilere ne veriyorlar?  Çay, kahve ve 

meşrubat veriyorlar. Bira da var mı?  Evet, var. Kafeteryaya kim giriyor?  

Genç bir kız ve erkek giriyor. Kızın adı nedir?  Onun adı Elif’tir. Elif kaç 

yaşındadır?  O yirmi yaşındadır. Erkeğin adı nedir?  Tahsin’dir. Tahsin kaç 

yaşındadır?  O yirmi üç yaşındadır. Nerede çalışıyor?  Bir şirkette çalışıyor. 

Elif ne içiyor?  Bir bardak portakal suyu içiyor. Tahsin ne içiyor?  Bir şişe 

bira içiyor. Elifin evi nerede?  O Bakırköy’dedir. Oraya neyle gidiyorlar?  

Tahsin’in arabasıyla gidiyorlar. 

DERS 27 

(ttur1ca: 29:47-38:20) 

AlıĢtırma 1 (29:52). 

Bebek  Bebek yatak odasında uyuyor. Kibrit  Kibriti ver, lütfen. 

Çok  Çok kahve var mı? Durmak  O adam nerede?  Şurada duruyor. 

Getirmek  Garson iki şişe su getiriyor. Futbol  Çocuklar bahçede futbol 

oynuyorlar. Müze  Turistler müzeye giriyorlar. Ne zaman  Ne zaman 

evdesin? 

[çok] 

[Çantada birçok kalem var. Masada birçok tabak var.] 

[Çantada çok kalem var. Masada çok tabak var.] 

AlıĢtırma 2 (30:36). 
Çantada çok kalem var. Çantada çok kalem yok. Çantada çok kalem var 

mı? 

Pakette çok çay var. Pakette çok çay yok. Pakette çok çay var mı? 

AlıĢtırma 3 (30:50). 

Evde çok sandalye var. Hastanede çok doktor var. Sokakta çok araba 

var. Ofiste çok bilgisayar var. Orada çok ev var. Manavda çok portakal var. 

Şişede çok süt var. Bahçede çok kar var. Çantada çok para var. Bardakta çok 

su var. Kutuda çok şeker var. Tabakta çok tereyağı var. 

AlıĢtırma 4 (31:14). 

Evde çok sandalye yok. Sokakta çok araba yok. Manavda çok portakal 

yok. Şişede çok süt yok. Çantada çok para yok. Tabakta çok tereyağı yok. 

AlıĢtırma 5 (31:27). 

Hastanede çok doktor var mı? Ofiste çok bilgisayar var mı? Orada çok 

ev var mı? Bahçede çok kar var mı? Bardakta çok su var mı? Kutuda çok 

şeker var mı? 

AlıĢtırma 6 (31:41). 

Bu kız çok güzel. Babam çok yorgun. Bu kalem çok uzun. O çok zor. 
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Arkadaşımın evi çok uzak. Onun elbisesi çok kısa. Hava çok soğuk. Oda çok 

sıcak. Tabaklar çok pis. Fatma’nın kocası çok zengin. Ekmek çok bayat. Bu 

mutfak çok küçük. Baban çok yaşlı. Bu palto çok yeni. 

AlıĢtırma 7 (32:10). 

Babam çok yorgun değil. Arkadaşımın evi çok uzak değil. Onun elbisesi 

çok kısa değil. Ekmek çok bayat değil. Baban çok yaşlı değil. Oda çok sıcak 

değil. 

AlıĢtırma 8 (32:24). 

Tabaklar çok pis mi? O kız çok güzel mi? Oda çok sıcak mı? 

Fatma’nın kocası çok zengin mi? Ekmek çok bayat mı? O mutfak çok küçük 

mü? 

AlıĢtırma 9 (32:38). 

Annesi çok konuşuyor. Çocuklar çok peynir yiyorlar. Kadınlar çok 

yürüyorlar. Bebek çok uyuyor. Çok sigara içiyorsun. Sekreter çok çay içiyor. 

Kadın bugün çok yemek yapıyor. 

AlıĢtırma 10 (32:52). 

Annesi çok konuşmuyor. Kadınlar çok yürümüyorlar. Çok sigara 

içmiyorsun. Sekreter çok çay içmiyor. 

AlıĢtırma 11 (33:01). 

Kadın bugün çok yemek yapıyor mu? Bebek çok uyuyor mu? Çocuklar 

çok peynir yiyorlar mı? Annesi çok konuşuyor mu? 

[ne zaman] 

AlıĢtırma 12 (33:14). 

Ne zaman evdesin? Baban ne zaman ofistedir? Ne zaman 

İstanbul’dayız? Ne zaman fabrikaya gidiyorsun? Kadın ne zaman evi 

temizliyor? Doktor ne zaman hastaneye geliyor? Bebek ne zaman uyuyor? 

Annen ne zaman yemek yapıyor? Ne zaman televizyon seyrediyorsunuz? 

Müdür ne zaman ofise geliyor? Evlerini ne zaman satıyorlar? Ne zaman 

sigara içiyoruz? Ne zaman müzik dinliyor? Fabrikaya ne zaman gidiyorsun? 

Kadın evi ne zaman temizliyor? Doktor hastaneye ne zaman geliyor? Müdür 

ofise ne zaman geliyor? Ne zaman evlerini satıyorlar? 

AlıĢtırma 13 (34:01). 

Fabrikaya ne zaman gidiyorsun?  Yarın gidiyorum. 

Kadın evi ne zaman temizliyor?  Bugün temizliyor. 

Ne zaman müzik dinliyor?  Akşamleyin dinliyor. 

Müdür ne zaman ofise geliyor?  Sabahleyin geliyor. 

Ne zaman evdesin?  Yarın evdeyim. 

[-ki] 
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AlıĢtırma 14 (34:24). 

Bahçedeki; okuldaki; evdeki; fabrikadaki; sandalyedeki; çantadaki; 

uçaktaki; ağaçtaki; ofisteki; otobüsteki. 

AlıĢtırma 15 (34:39). 

Bahçedeki ağaç; okuldaki çocuk; evdeki adam; fabrikadaki işçi; 

sandalyedeki çanta; çantadaki para; fincandaki süt; sokaktaki araba; 

buzdolabındaki et; oteldeki kadın; hastanedeki doktor; uçaktaki kız; ağaçtaki 

kedi; ofisteki bilgisayar; otobüsteki turist; Ankara’daki otel; İstanbul’daki 

fabrika; masanın üstündeki tabak; ağacın altındaki top; bankanın yanındaki 

lokanta; koltuğun arkasındaki ayakkabı; evin önündeki bahçe. 

AlıĢtırma 16 (34:20). 

Bahçedeki ağaç uzundur. Okuldaki çocuk öğrencidir. Sokaktaki araba 

sarıdır. Oteldeki kadın benim annemdir. Hastanedeki doktor genç mi? 

Fabrikadaki işçi yorgundur. Sandalyedeki çanta Ayşe’nin çantasıdır 

Çantadaki parayı alıyor. Fincandaki sütü iç. Uçaktaki kız benim 

arkadaşımdır. Ofisteki bilgisayar yenidir. Otobüsteki turist müzeye gidiyor. 

Ankara’daki otel çok büyüktür. İstanbul’daki fabrikaya ne zaman gidiyorsun? 

Masanın üstündeki tabakta ne var? Ağacın altındaki topla oyna. Bankanın 

yanındaki lokanta ucuzdur. Çocuklar evin önündeki bahçede oynuyor. 

[ne] 

AlıĢtırma 17 (36:09). 
Bu nedir? Onlar nedir? Çocuğun elinde ne var? Odada ne var? 

Lokantada ne var? Ne dinliyorsun? Marketten ne alıyorlar? Ne satıyor? 

Burada ne yapıyoruz? 

[nerede] 

AlıĢtırma 18 (36:29). 
Annenin çantası nerede? Postane nerede? Müdürün odası nerede? 

Hilton Oteli nerede? Nerede iyi bir lokanta var? Nerede iyi bir sinema var? 

Kadınlar nerede oturuyor? Ağabeyin nerede çalışıyor? Nerede sigara 

içiyorsun? Nerede İngilizce öğreniyorsun? 

[nereye] 

AlıĢtırma 19 (36:54). 
Yarın nereye gidiyorsun? Adamlar nereye bakıyorlar? İşadamı nereye 

oturuyor? 

[nereden] 

AlıĢtırma 20 (37:05). 
Amcası nereden geliyor? Nereden bakıyorsun? Bu sandviçleri nereden 

alıyor? 
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[ne zaman] 

AlıĢtırma 21 (37:16). 
Ahmet ne zaman uyuyor? Kocan fabrikadan ne zaman geliyor? Ne 

zaman müzik dinliyor? 

[kim] 

AlıĢtırma 22 (37:28). 
Bu odayı kim temizliyor? Kim mektup yazıyor? Bahçede kim 

oynuyor? Kim odada sigara içiyor? Kim müdürle konuşuyor? 

[hangi] 

AlıĢtırma 23 (37:42). 
Hangi ev büyüktür? Hangi adam zengindir? Hangi müze açıktır? Hangi 

adam bize bakıyor? Hangi sekreter mektubu yazıyor? Hangi doktor hastaneye 

gidiyor? 

[hangisi] 

AlıĢtırma 24 (37:59). 
Hangisi ucuzdur? Hangisi yaşlıdır? Hangisi patronun arabasıdır? 

Hangisi otobüse biniyor? Hangisi Almanca öğreniyor? Hangisi sigara içiyor? 

Onun kitabı hangisidir? Kadının sandviçi hangisidir? Bu odanın halısı 

hangisidir? 

DERS 28 

(ttur1cb: 00:07-08:20) 

AlıĢtırma 1 (00:12). 

Film  Bu film çok güzel. Tuvalet  Tuvalet nerede? ġehir  Hangi 

şehirde kalıyorsun? Kasap  Kasap bakkalın yanındadır. Bakkal  Bakkala 

git ve bir kilo şeker al. Pazar  Ne zaman pazara gidiyorsun? Bilet  Biletler 

çantanın içindedir. Söylemek  Babana ne söylüyorsun? Yatmak  Bebek ne 

zaman yatıyor? Etek  Kızın eteği yeşildir. 

AlıĢtırma 2 (00:47). 

Bahçe kapısı  bahçe kapıları; Hilton Oteli  Hilton Otelleri; Divan 

Pastanesi  Divan Pastaneleri; çocuk odası  çocuk odaları; buzdolabı – 

buzdolapları; işadamı  işadamları. 

AlıĢtırma 3 (01:05). 

Kalemlerin; sandalyelerin; hemşirelerin; biletlerin; şehirlerin; 

kadınların; lokantaların; yumurtaların; televizyonların; uçakların. 

AlıĢtırma 4 (01:19). 

Bahçe kapılarının; yatak odalarının; Hilton Otelleri’nin; 

buzdolaplarının; işadamlarının. 
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AlıĢtırma 5 (01:27). 

Kalemlerin biri; sandalyelerin ikisi; hemşirelerin üçü; biletlerin dördü; 

şehirlerin ikisi; kadınların biri; lokantaların ikisi; yumurtaların beşi; 

televizyonların üçü; uçakların ikisi; ağaçların dördü; bahçe kapılarının ikisi; 

yatak odalarının biri; Hilton Otelleri’nin üçü; buzdolaplarının dördü; 

işadamlarının ikisi. 

AlıĢtırma 6 (01:54). 

Kadınların birkaçı; hemşirelerin birkaçı; biletlerin birkaçı; bardakların 

birkaçı; lokantaların birkaçı; uçakların birkaçı; ağaçların birkaçı; 

buzdolaplarının birkaçı; işadamlarının birkaçı; Hilton Otelleri’nin birkaçı. 

AlıĢtırma 7 (02:13). 

Etin birazı; şekerin birazı; kahvenin birazı; tuzun birazı; paranın birazı. 

AlıĢtırma 8 (02:23). 

Kadınların biri bahçededir. Hemşirelerin biri odadadır. Lokantaların 

biri büyüktür. Ağaçların biri uzundur. Sandalyelerin biri yatak odasındadır. 

Buzdolaplarının biri nerede? Hilton Otelleri’nin biri İstanbul’dadır. 

İşadamlarının biri yaşlıdır. Çocukların üçü bahçededir. Arabaların beşi 

köprüdedir. Şoförlerin ikisi otobüsün yanındadır. İşçilerin onu fabrikada 

değildir. Pencerelerin ikisi kapalıdır. Biletlerin ikisi masanın üstündedir. 

Anahtarların üçü çantadadır. Turistlerin dördü müzededir. Buzdolaplarının 

dördü dükkandadır. Yatak odalarının ikisi küçüktür. Bahçe kapılarının ikisi 

açıktır. Misafirlerin birkaçı bahçededir. Tabakların birkaçı mutfakta değildir. 

Sigaraların birkaçı kutunun içindedir. Dergilerin birkaçı müdürün 

odasındadır. Bilgisayarların birkaçı ofistedir. Sütün birazı bardaktadır. 

Paranın birazı çantadadır.  

AlıĢtırma 9 (03:41). 

Kahvenin birazını al, lütfen. Şekerin birazını verin. Etin birazı 

buzdolabındadır. İşçilerin biri patronu bekliyor. Çocukların ikisi televizyon 

seyrediyor. Ağaçların birinin altında bir adam oturuyor. Biletlerin ikisini sana 

veriyorum. Öğretmenlerin üçü bu okulda İngilizce öğretiyor. Turistlerin 

dördü otobüs durağında bekliyor. Hemşirelerin beşi hastanede çalışıyor. 

Arkadaşlarının biri Japonca öğreniyor. İşadamlarının biri Almanya’ya 

gidiyor. Bahçe kapılarının birini açıyor. Kadın yatak odalarının birini 

temizliyor. Misafirlerin birkaçı bahçede oturuyor. Sigaraların birkaçını 

kutuya koyuyorum. O dergilerin birkaçını okuyor. Paranın birazını çantaya 

koy, lütfen. Kedi sütün birazını içiyor. Annem etin birazını pişiriyor. 

AlıĢtırma 10 (04:43). 

Kadınlardan biri; hemşirelerden biri; kapılardan biri; turistlerden biri; 

yatak odalarından biri; Hilton Otelleri’nden biri; misafirlerden birkaçı; 

sigaralardan birkaçı; dergilerden birkaçı. 
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AlıĢtırma 11 (05:02). 

Kadınlardan biri buradadır. Hemşirelerden ikisi hastanede değildir. 

Kapılardan biri kapalıdır. Hilton Otelleri’nden biri İstanbul’dadır. Bahçe 

kapılarından biri açıktır. Misafirlerden birkaçı salondadır. Dergilerden birkaçı 

masanın üstündedir. İşçilerden biri patronu bekliyor. Çocuklardan ikisi 

televizyon seyrediyor. Turistlerden dördü otobüs durağında bekliyor. 

Hemşirelerden beşi hastanede çalışıyor. İşadamlarından biri Almanyaya 

gidiyor. Bahçe kapılarından birini açıyor. Sigaralardan birkaçını kutuya 

koyuyorum. Misafirlerden birkaçı bahçede oturuyor. Tabaklardan birkaçını 

bana ver. 

AlıĢtırma 12 (05:47). 

[tren istasyonu, yolcu, bavul, büfe, bisküvi] 

TREN ĠSTASYONU 

Burası bir tren istasyonu. İstasyonda çok yolcu var. Yolculardan birkaçı 

banklarda oturuyor. Onlar tren bekliyorlar. Birkaç yolcu ayakta duruyor. 

Yolcuların yanında çanta ve bavullar var. Yeni bir tren kalkıyor. Bu tren 

Ankara’ya gidiyor. Yolcular trene biniyor. Bir adam ve bir kadın istasyona 

giriyor. Onlar trene koşuyorlar. Bankların birinde genç bir adam oturuyor. Onun 

elinde bir gazete var. Gazeteyi okuyor. Onun treni şimdi istasyona giriyor. Genç 

adamın yanında bir oğlan var. Onlar Eskişehir’e gidiyorlar. İstasyonda büyük 

bir büfe var. Büfedeki adam çay, kahve, meşrubat, bisküvi, sandviç ve gazete 

satıyor. Bir kadın büfeye geliyor ve iki bardak çay ve iki peynirli sandviç alıyor. 

Bankta yaşlı bir adam oturuyor. Kadın sandviçleri onunla yiyor. Şimdi onların 

treni de geliyor. Kadın ve yaşlı adam trene biniyorlar. Onlar İzmir’e gidiyorlar. 

AlıĢtırma 13 (07:04). 

Tren istasyonunda çok yolcu var mı?  Evet, var. Yolculardan birkaçı 

nerede oturuyor?  Onlar bankta oturuyor. Çanta ve bavullar nerededir?  

Yolcuların yanındadır. İstasyona kimler giriyor?  Bir adam ve bir kadın 

giriyor. Onlar nereye koşuyorlar?  Trene koşuyorlar. Genç adam nerede 

oturuyor?  O bir bankta oturuyor. Onun elinde ne var?  Bir gazete var. 

Gazeteyle ne yapıyor?  Onu okuyor. Onun yanında kim var?  Bir oğlan 

var. Onlar nereye gidiyorlar?  Eskişehir’e gidiyorlar. İstasyonda büfe var 

mı?  Evet, var. Büfede neler var?  Çay, kahve, meşrubat, bisküvi, sandviç 

ve gazete var. Kadın büfeden ne alıyor?  İki bardak çay ve iki peynirli 

sandviç alıyor. Sandviçleri kimle yiyor?  Yaşlı bir adamla yiyor. Onlar 

nereye gidiyorlar?  İzmir’e gidiyorlar. 

DERS 29 

(ttur1cb: 08:20-16:56) 

AlıĢtırma 1 (08:26). 
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Kullanmak  Bu sabunu kullanıyor musun? Soru  Kitaptaki sorular 

çok zor. Sormak  Öğretmen ne soruyor? Hepsi  Doktorların hepsi 

hastanededir. Hiçbir, hiçbiri  Bu sandviçlerin hiçbirini yeme. Meslek, iĢ  

Babanın mesleği nedir? Bazı  Kitaplardan bazısı buradadır. Cevap vermek, 

yanıtlamak  Müdür sorulara cevap veriyor. Soruları yanıtlıyor. Aynı  

Onlar aynı evde oturuyorlar. 

[hepsi] 

AlıĢtırma 2 (09:10). 

Kadınların hepsi; soruların hepsi; arabaların hepsi; mühendislerin 

hepsi; kibritlerin hepsi; kitapların hepsi; resimlerin hepsi; mektupların hepsi; 

yatak odalarının hepsi; işadamlarının hepsi; Hilton Otelleri’nin hepsi; 

buzdolaplarının hepsi. 

AlıĢtırma 3 (09:29). 

Soruların hepsi kolay. Kibritlerin hepsi kutudadır. Kitapların hepsi 

okulda mı? Kadınların hepsi bahçededir. Mektupların hepsi sekreterin 

masasının üstündedir. Çantaların hepsi dükkandadır. Kapıların hepsi açıktır. 

Portakalların hepsi tazedir. İşadamlarının hepsi buradadır. Yatak odalarının 

hepsi büyüktür. Buzdolaplarının hepsi fabrikadadır. Çocukların hepsi 

televizyon seyrediyor. Biletlerin hepsini sana veriyorum. Turistlerin hepsi 

otobüs durağında bekliyor. Bu öğretmenlerin hepsi İngilizce öğretiyor. 

Dergilerin hepsini okuyorum. Yatak odalarının hepsini temizliyor. 

Buzdolaplarının hepsini satıyorlar. Kadın etin hepsini yiyor. Kedi sütün 

hepsini içiyor. 

[hiçbir, hiçbiri] 

AlıĢtırma 4 (10:28). 

Soruların hiçbiri; kalemlerin hiçbiri; dişçilerin hiçbiri; kapıların hiçbiri; 

işçilerin hiçbiri; lokantaların hiçbiri; mektupların hiçbiri; kadınların hiçbiri; 

çantaların hiçbiri; yatak odalarının hiçbiri; Hilton Otelleri’nin hiçbiri; 

buzdolaplarının hiçbiri. 

AlıĢtırma 5. 

* (10:55) Soruların hiçbiri kolay değil. Kalemlerin hiçbiri masada 

değil. Dişçilerin hiçbiri hastanede değil. Mektupların hiçbiri çantada değil. 

Kadınların hiçbiri evde değil. Kapıların hiçbiri açık değil. Yatak odalarının 

hiçbiri büyük değil. Buzdolaplarının hiçbiri dükkanda değil. İşçilerin hiçbiri 

orada beklemiyor. Öğretmenlerin hiçbiri Almanca öğretmez. Kalemlerin 

hiçbirini kullanmam. Kitapların hiçbirini okumuyorlar. Sekreter mektupların 

hiçbirini yazmıyor. Kadınların hiçbiri oraya gitmiyor. Kapıların hiçbirini 

açma, lütfen. Bahçe kapılarının hiçbirini açmayız. Buzdolaplarının hiçbirini 

satın almıyor.  

** (11:41) İşçilerden hiçbiri orada beklemiyor. Kalemlerden hiçbirini 
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kullanmam. Sekreter mektuplardan hiçbirini okumuyor. Yatak odalarından 

hiçbiri büyük değil. Bahçe kapılarından hiçbirini açmayız.  

* Kahvelerin hiçbirini içmiyorlar. Çocuk etlerin hiçbirini yemiyor.  

AlıĢtırma 6 (12:04). 

Hiçbir adam; hiçbir palto; hiçbir müze; hiçbir şirket; hiçbir süt; hiçbir 

asker; hiçbir arkadaş. 

AlıĢtırma 7 (12:15). 

Hiçbir otobüs burada değil. Hiçbir bilgisayar çalışmıyor. Hiçbir soru 

kolay değil. Hiçbir asker uyumuyor. Hiçbir arkadaşım sinemaya gitmiyor. 

Hiçbir çocuk sandviç yemiyor. Hiçbir işçi çalışmıyor. 

[bazı, bazısı] 

AlıĢtırma 8. 
(1) / (12:35) soruların bazısı; işçilerin bazısı; kutuların bazısı; 

yumurtaların bazısı; misafirlerin bazısı; köylerin bazısı; koltukların bazısı; 

ceketlerin bazısı; yatak odalarının bazısı; işadamlarının bazısı;  

(2) / (12:56) soruların bazıları; işçilerin bazıları; müdürlerin bazıları; 

yumurtaların bazıları; köpeklerin bazıları; koltukların bazıları; işadamlarının 

bazıları; sorulardan bazıları; köylerden bazıları; ceketlerden bazıları; 

misafirlerden bazıları; işadamlarından bazıları; 

(3) / (13:21) atlardan bazısı; sorulardan bazısı; işçilerden bazısı; 

şirketlerden bazısı; işadamlarından bazısı. 

AlıĢtırma 9 (13:32). 

Soruların bazısı kolaydır. Öğretmenlerin bazısı bahçededir. İşçilerin 

bazısı çalışmıyor. Köylerin bazısı çok uzaktır. Kutuların bazısı mutfaktadır. 

Misafirlerin bazısı balkonda oturuyor. Ceketlerin bazısı eskidir. Sandviçlerin 

bazısı peynirlidir. Mühendislerin bazısı köyde çalışıyor. İşadamlarının bazısı 

şirkete geliyor. Yatak odalarının bazısı pistir.  

Soruların bazıları kolaydır. Öğretmenlerin bazıları bahçededir. 

Müşterilerin bazıları markettedir. Kutuların bazıları mutfaktadır. Ceketlerin 

bazıları eskidir. Misafirlerin bazıları balkonda oturuyor. İşadamlarının 

bazıları şirkete geliyor.  

Sorulardan bazıları kolaydır. Ceketlerden bazıları eskidir. 

Öğrencilerden bazıları bahçededir. Misafirlerden bazıları balkonda oturuyor. 

İşadamlarından bazıları şirkete geliyor.  

AlıĢtırma 10 (14:43). 

Bazı dergiler; bazı taksiler; bazı sorular; bazı dersler; bazı avukatlar; 

bazı evler; bazı kızlar; bazı resimler; bazı polisler; bazı işadamları. 

AlıĢtırma 11 (14:57). 

Bazı dergiler masanın üstündedir. Bazı resimlere bakıyoruz. Bazı 

dersler çok kolay. Bazı avukatlar ona telefon ediyor. Bazı kızlar burada 
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sigara içiyor. İşadamı bu köydeki bazı evleri satın alıyor. Bazı polisler 

bankanın önünde bekliyor. Müdür bazı sorulara cevap veriyor. 

 

AlıĢtırma 12 (15:22). 
Mesleğiniz nedir? İşiniz nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Neci? İşin ne? 

Baban ne iş yapıyor? Onun mesleği nedir? Anneniz ne iş yapıyor? Annenin 

mesleği nedir? Amcanın işi nedir? O kadın ne iş yapıyor? Genç adamın 

mesleği nedir? Arkadaşının işi ne? Mehmet Bey ne iş yapıyor? Ben 

bilgisayar programcısıyım. Babam öğretmendir. Annem hemşiredir. Amcam 

işçidir. O kadın memurdur. Arkadaşım öğrencidir. Mehmet Bey bu şirketin 

müdürüdür. 

AlıĢtırma 13 (16:06). 

[iş, çalışma] 

KonuĢma 

CANDAN: Şirketten ne zaman çıkıyorsun? 

ARİF: Akşam. Bugün çok iş var. 

CANDAN: Bu akşam güzel bir lokantaya gidiyoruz. Sen de gel. 

ARİF: Lokanta nerede? Uzak mı? 

CANDAN: Hayır, değil. Şirkete yakın. Yeni bir arkadaş da geliyor. 

Güzel bir kız arkadaş. 

ARİF: Oo! Adı ne? 

CANDAN: Meltem. Benim okul arkadaşım. 

ARİF: Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? 

CANDAN: Yirmi dört yaşında. İngilizce öğretmeni. 

ARİF: Çok iyi. Hangi okulda çalışıyor? 

CANDAN: Işık Lisesi. Çok iyi bir öğretmen. 

ARİF: Tamam. Bu akşam geliyorum. 

CANDAN: Nerede bekliyorsun? Şirkette mi yoksa lokantada mı? 

ARİF: Lokanta nerede? 

CANDAN: Etiler’de. Adı, ―Kallavi‖. Canlı müzik de var. 

ARİF: Siz şirkete gelin, lütfen.  

CANDAN: Tamam. Görüşürüz. 

DERS 30 

(ttur1cb: 16:56-25:02) 

AlıĢtırma 1 (17:05). 

Dolu  Bu şişe sütle doludur. BoĢ  Yatak odası boştur. Tiyatro  Bu 

akşam tiyatroya gidiyorlar. Ev hanımı  Annen ne iş yapıyor? O ev 

hanımıdır. Üniversite  Ağabeyim bu üniversiteye gidiyor. Sevmek, 

hoĢlanmak  Bu odayı sever. Bu odadan hoşlanır. Her  Her akşam 
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televizyon seyrederiz. 

AlıĢtırma 2 

[Ben] 

(17:43) Alırım. Kalkarım. Girerim. Öğrenirim. Giderim. Konuşurum. 

Görürüm. Yürürüm. Uyurum. Yerim. 

[Sen] 

(18:00) Alırsın. Kalkarsın. Girersin. Öğrenirsin. Gidersin. Konuşursun. 

Görürsün. Yürürsün. Uyursun. Yersin. 

[O] 

(18:18) Alır. Kalkar. Girer. Öğrenir. Gider. Konuşur. Görür. Yürür. 

Uyur. Yer. 

[Biz] 

(18:32) Alırız. Kalkarız. Gireriz. Öğreniriz. Gideriz. Konuşuruz. 

Görürüz. Yürürüz. Uyuruz. Yeriz. 

[Siz] 

(18:47) Alırsınız. Kalkarsınız. Girersiniz. Öğrenirsiniz. Gidersiniz. 

Konuşursunuz. Görürsünüz. Yürürsünüz. Uyursunuz. Yersiniz. 

[Onlar] 

(19:07) Alırlar. Kalkarlar. Girerler. Öğrenirler. Giderler. Konuşurlar. 

Görürler. Yürürler. Uyurlar. Yerler. 

AlıĢtırma 3 (19:21). 

Bir fincan kahve içerim. Bu odada uyursun. İstanbul’daki üniversiteye 

gider. Mutfakta yemek yaparız. Masada mektup yazarsınız. Bahçede 

otururlar. Çocuk ve annesi her gün parka giderler. Her gün kitap okurum. Her 

sabah bu otobüse binerim. Her hafta evi temizleriz. Aysel her gece bu odada 

uyur. İşçiler her gün fabrikaya gelir. Her gün futbol oynarsın. Ali her akşam 

bir bardak bira içer. Öğretmen her gün bu sınıfta İngilizce öğretir. Taksiler 

her gece buraya gelir. Manav her sabah  dükkanına gelir. Her gün sandviç 

yeriz. Her sabah müdürle konuşurum. Bu otele her gün çok turist gelir. Her 

akşam kız arkadaşına telefon eder. Ayhan her akşam odasında müzik dinler. 

Her sabah bize çay getirir. Yaşlı kadın her gece bir bardak süt ister. Her hafta 

o lokantaya gideriz. Sabri Bey araba satar. Amcası bu evde oturur. Öğrenciler 

Fransızca öğrenirler. Bu odada sigara içeriz. Kedileri severim. Çantasını 

sandalyeye koyar. Sabahleyin yumurta yersin. Akşamleyin salonda 

televizyon seyrederler. Babam bu otobüs durağında bekler. 

AlıĢtırma 4 (20:51). 

Yürüyorum.  Yürürüm. Gidiyoruz.  Gideriz. Yapıyor.  Yapar. 

Satıyorsun.  Satarsın. Veriyorsunuz.  Verirsiniz. Alıyorlar.  Alırlar. 

AlıĢtırma 5 (21:08). 

Sabri Bey bir araba satıyor.  Sabri Bey araba satar. / Kız şimdi otobüs 
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durağında bekliyor.  Kız her sabah otobüs durağında bekler. / Annem şimdi 

bu hastanede çalışıyor.  Annem bu hastanede çalışır. / Şimdi mutfakta 

yemek yapıyorum.  Her akşam mutfakta yemek yaparım. / Şimdi 

kafeteryada çay içiyoruz.  Her hafta kafeteryada çay içeriz. / Patron şimdi 

fabrikaya geliyor.  Patron her sabah fabrikaya gelir. / Şimdi bize çay 

getiriyor.  Her sabah bize çay getirir. / Şimdi yatak odasını temizliyorum.  

Her gün yatak odasını temizlerim. / Bu odada sigara içiyoruz.  Bu odada 

sigara içeriz. 

AlıĢtırma 6 (21:57). 

[erken; kahvaltı; hazırlamak; kahvaltı etmek; bal; reklam şirketi; geç; 

dönmek; götürmek; daire; bazen; ziyaret etmek] 

BĠR GÜN 

Ben sabahleyin erken kalkarım. Mutfakta  kahvaltı hazırlarım. Eşim de 

erken kalkar. Onunla kahvaltı ederim. Kahvaltıda peynir, yumurta, tereyağı 

ve bal yeriz. Çay ya da süt içeriz. Ben bir hemşireyim. Amerikan 

Hastanesi’nde çalışıyorum. İşim çok zor. Eşim bir reklam şirketinde müdür. 

Onun işi de çok zor. Eve çok geç dönüyor. Sabahleyin arabamıza bineriz. 

Eşim beni hastaneye götürür. Onun ofisi Taksim’dedir. O iyi bir şirkettir. 

Evimiz Levent’tedir. Küçük bir dairede oturuyoruz. Dairede iki oda, bir 

salon, mutfak ve banyo var. Denize yakındır. Akşamleyin mutfakta yemek 

yaparım. Eşim geç gelir. Mutfakta küçük bir masa var. Eşimle orada yemek 

yerim. Kitap, gazete okur ve televizyon seyrederiz. Geç yatarız. Cumartesi 

günleri çalışırız ama Pazar günleri evdeyiz. O gün sinemaya gideriz, 

lokantada yemek yeriz. Bazen arkadaşları ziyaret ederiz. 

AlıĢtırma 7 (23:36). 

Sabahleyin erken mi yoksa geç mi kalkarsın?  Erken kalkarım. 

Kiminle kahvaltı edersin?  Eşimle kahvaltı ederim. Kahvaltıda ne yersiniz? 

 Peynir, tereyağı ve bal yiyoruz. Ne içersiniz?  Çay ya da süt içeriz. Ne iş 

yaparsın?  Hemşireyim. Nerede çalışıyorsun?  Amerikan Hastanesi’nde 

çalışıyorum. Eşiniz ne iş yapıyor?  O bir müdür. Eşin nerede çalışıyor?  

Bir reklam şirketinde çalışıyor. İşe ne ile gidersiniz?  Arabayla gideriz. 

Eşinin işyeri nerededir?  Taksim’dedir. Eviniz nerededir?  Levent’tedir. 

Evde kaç oda var?  İki oda var. Ev denize yakın mı?  Evet, yakın. Eşin geç 

mi yoksa erken mi gelir?  Geç gelir. Mutfakta ne var?  Küçük bir masa var. 

Ne okursunuz?  Gazete ve kitap okuruz. Cumartesi günleri ne 

yapıyorsunuz?  Çalışıyoruz. Pazar günleri ne yaparsınız?  Sinemaya 

gideriz, lokantada yemek yeriz, bazen arkadaşları ziyaret ederiz. 

DERS 31 

(ttur1cb: 25:02-32:02) 



 71 

AlıĢtırma  1 (25:08). 

Postacı  Postacı bir mektup getiriyor. Daima / her zaman  Daima 

bu lokantada yemek yer. Çizmek  Arkadaşım bir resim çiziyor. Kek  Her 

gün bir dilim kek yeriz. Çikolata  Çocuklar çikolata sever.  

AlıĢtırma 2 (25:30). 

Alırım; görürüm; öğrenirim; gidersin; konuşursun; beklersin; yapar; 

seyreder; öğrenir; oynarız; yeriz; yatarsınız; kalkarsınız; beklerler; çizerler. 

AlıĢtırma 3 (25:47). 

Her gün bir dilim kek yerim. Annem çikolata sever. Her zaman bu 

sandalyede oturur. Her hafta evi temizleriz. Bu odada sigara içersin. Müdür 

şirkete geç gelir. Burada çalışırsınız. 

AlıĢtırma 4.  

(1) / (26:05) Alır mıyım? Kalkar mıyım? Girer miyim? Öğrenir 

miyim? Gider miyim? Konuşur muyum? Görür müyüm? Yürür müyüm? 

Uyur muyum? Yer miyim?  

(2) / (26:17) Alır mısın? Kalkar mısın? Girer misin? Öğrenir misin? 

Gider misin? Konuşur musun? Görür müsün? Yürür müsün? Uyur musun? 

Yer misin? 

(3) / (26:31) Alır mı? Kalkar mı? Girer mi? Öğrenir mi? Gider mi? 

Konuşur mu? Görür mü? Yürür mü? Uyur mu? Yer mi? 

(4) / (26:45) Alır mıyız? Kalkar mıyız? Girer miyiz? Öğrenir miyiz? 

Gider miyiz? Konuşur muyuz? Görür müyüz? Yürür müyüz? Uyur muyuz? 

Yer miyiz?  

(5) / (26:59) Alır mısınız? Kalkar mısınız? Girer misiniz? Öğrenir 

misiniz? Gider misiniz? Konuşur musunuz? Görür müsünüz? Yürür 

müsünüz? Uyur musunuz? Yer misiniz? 

(6) / (27:13) Alırlar mı? Kalkarlar mı? Girerler mi? Öğrenirler mi? 

Giderler mi? Konuşurlar mı? Görürler mi? Yürürler mi? Uyurlar mı? Yerler mi? 

AlıĢtırma 5 (27:29). 

Bir fincan kahve içer misin? Bu odada uyur musun? İstanbul’daki 

üniversiteye gider mi? Mutfakta yemek yapar mıyız? Masada mektup yazar 

mısınız? Bahçede otururlar mı? Çocuk ve annesi her gün parka giderler mi? 

Her gün kitap okur musun? Her sabah bu otobüse biner miyim? Her hafta evi 

temizler miyiz? Aysel her gece bu odada uyur mu? İşçiler her gün fabrikaya 

gelir mi? Her gün futbol oynar mısın? Ali her akşam bir bardak bira içer mi? 

Öğretmen her gün bu sınıfta İngilizce öğretir mi? Manav her sabah 

dükkanına gelir mi? Her sabah müdürle konuşur musun? Her sabah bize çay 

getirir mi? Yaşlı kadın her gece bir bardak süt ister mi? Her hafta o lokantaya 

gider miyiz? Sabri Bey araba satar mı? Amcası bu evde oturur mu? Bu odada 

sigara içer misiniz? Kedileri sever misin? Sabahleyin yumurta yer miyiz? 
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Akşamleyin salonda televizyon seyrederler mi?  

AlıĢtırma 6 (28:40). 

Yürüyor muyum?  Yürür müyüm? Gidiyor muyuz?  Gider miyiz? 

Yapıyor mu?  Yapar mı? Satıyor musun?  Satar mısın? Kız şimdi otobüs 

durağında bekliyor mu?  Kız her sabah otobüs durağında bekler mi? Annem 

şimdi bu hastanede çalışıyor mu?  Annem bu hastanede çalışır mı? Şimdi 

mutfakta yemek yapıyor musun?  Her akşam mutfakta yemek yapar mısın? 

Şimdi kafeteryada çay içiyor muyuz?  Her hafta kafeteryada çay içer mıyız? 

Patron şimdi fabrikaya geliyor mu?  Patron her sabah fabrikaya gelir mi? 

Şimdi yatak odasını temizliyor musunuz?  Her gün yatak odasını temizler 

misiniz? Bu odada sigara içiyor muyuz?  Bu odada sigara içer miyiz?  

AlıĢtırma 7 (29:35).  

Almam. Kalkmam. Girmem. Gitmem. Yürümem. 

Almazsın. Kalkmazsın. Girmezsin. Gitmezsin. Yürümezsin. 

Almaz. Kalkmaz. Girmez. Gitmez. Yürümez. 

Almayız. Kalkmayız. Girmeyiz. Gitmeyiz. Yürümeyiz. 

Almazsınız. Kalkmazsınız. Girmezsiniz. Gitmezsiniz. Yürümezsiniz. 

Almazlar. Kalkmazlar. Girmezler. Gitmezler. Yürümezler. 

AlıĢtırma 8 (30:13).  

Bir fincan kahve içmezsin. Bu odada uyumam. İstanbul’daki 

üniversiteye gitmez. Mutfakta yemek yapmayız. Masada mektup yazmazsın. 

Bahçede oturmazlar. Çocuk ve annesi her gün parka gitmezler. Her gün kitap 

okumam. Her sabah bu otobüse binmezsin. Her hafta evi temizlemeyiz. 

Aysel her gece bu odada uyumaz. İşçiler her gün fabrikaya gelmez. 

Öğretmen her gün bu sınıfta İngilice öğretmez. Her sabah müdürle 

konuşmam. Her sabah bize çay getirmez. Yaşlı kadın her gece bir bardak süt 

istemez. Her hafta o lokantaya gitmezsiniz. Sabri Bey araba satmaz. Amcası 

bu evde oturmaz. Bu odada sigara içmeyiz. Kedileri sevmem. Sabahleyin 

yumurta yemezsin. Akşamleyin salonda televizyon seyretmezler. 

AlıĢtırma 9 (31:11).  

Yürümüyorum.  Yürümem. Gitmiyoruz.  Gitmeyiz. Yapmıyor.  

Yapmaz. Satmıyorsun.  Satmazsın. Kız şimdi otobüs durağında beklemiyor. 

 Kız her sabah otobüs durağında beklemez. Annem şimdi bu hastanede 

çalışmıyor.  Annem bu hastanede çalışmaz. Şimdi mutfakta yemek 

yapmıyorum.  Her akşam mutfakta yemek yapmam. Şimdi kafeteryada çay 

içmiyoruz.  Her hafta kafeteryada çay içmeyiz. Patron şimdi fabrikaya 

gelmiyor.  Patron her sabah fabrikaya gelmez. Şimdi yatak odasını 

temizlemiyorsunuz.  Her gün yatak odasını temizlemezsiniz. Bu odada 

sigara içmiyorsun.  Bu odada sigara içmezsin. 
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DERS 32 

(ttur1cb: 32:02-39:50) 

AlıĢtırma 1 (32:09). 

Ay  Bu dergiyi her ay alırız. Yıl, sene  Bu yıl evi satıyoruz. Cep  

Adamın cebinde ne var? Ġlginç  Bu filim çok ilginç. Reçel  Reçel sever 

misin? Yüzmek  Hava soğuk, denizde yüzme. 

AlıĢtırma 2 (32:31). 

Çocuk ne yapar? Marketten ne alırsın? Adam bize ne verir? Kızına ne 

getirir? Lokantada ne yersiniz? Bebek nerede uyur? Sekreter nerede oturur? 

İngilizce’yi nerede öğrenirsin? Adam nerede sigara içer? Çocuklar nerede 

oynarlar? Müdür ne zaman gelir? Şirketten ne zaman çıkarsın? Babam ne 

zaman yatar? Evi ne zaman temizlersiniz? Ne zaman televizyon seyrederler? 

Kadın her gün nereye gider? Arkadaşım her sabah nereye telefon eder? Her 

gün nereye yürürsünüz? Kitapları nereye getirir? Nereye bakarsın? Evinize 

kim gelir? Filmi kim seyreder? Bu evde kim oturur? Yemeği kim yapar? 

İngilizce’yi kim öğretir?  

AlıĢtırma 3 (33:29). 

Çocuk ne yapar?  Bahçede oynar. Kızına ne getirir?  Çikolata getirir. 

Bebek nerede uyur?  Yatak odasında uyur. İngilizce’yi nerede öğrenirsin?  

İngiltere’de öğrenirim. Müdür ne zaman gelir?  Sabahleyin gelir. Ne zaman 

televizyon seyrederler?  Akşamleyin seyrederler. Kitapları nereye getirir?  

Okula getirir. Her gün nereye yürürsünüz?  Otobüs durağına yürürüz. Filmi 

kim seyreder?  Ahmet Bey seyreder. Yemeği kim yapar?  Annem yapar.  

AlıĢtırma 4 (34:10). 

Şirketten ne zaman çıkarsın?  Ne zaman şirketten çıkarsın? Evi ne 

zaman temizlersiniz?  Ne zaman evi temizlersiniz? Filmi kim seyreder?  

Kim filmi seyreder? Yemeği kim yapar?  Kim yemeği yapar?  

AlıĢtırma 5 (34:30). 

Burası okul mu? Şu etek güzel mi? Adam kapıda mı? Yarın bize 

geliyor musun? Adam resim çiziyor mu? Yemek yapıyor musunuz? Ofise 

yürüyorlar mı? Bu bıçağı kullanıyor muyuz? Almanca öğretir mi? Müzik 

dinler misin? Babasını görür mü? Bu odada uyur muyuz? Şu arabayı alır 

mısınız?  

AlıĢtırma 6 (35:00). 

Babası Sumru’yu akşam sinemaya götürür mü? Babası Sumru’yu 

akşam sinemaya mı götürür? Babası Sumru’yu akşam mı sinemaya götürür? 

Babası Sumru’yu mu akşam sinemaya götürür? Babası mı Sumru’yu akşam 

sinemaya götürür? 

Adam resim çiziyor mu? Adam resim mi çiziyor? Adam mı resim 
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çiziyor? 

Sekreter Japonca biliyor mu? Sekreter Japonca mı biliyor? Sekreter mi 

Japonca biliyor? 

Bu bıçağı kullanıyor muyuz? Bu bıçağı mı kullanıyoruz? Biz mi bu 

bıçağı kullanıyoruz?  

Almanca öğretir mi? Almanca mı öğretir? O mu Almanca öğretir? 

Babasını görür mü? Babasını mı görür? O mu babasını görür?  

Babam gazete okur mu? Babam gazete mi okur? Babam mı gazete 

okur?  

AlıĢtırma 7 (35:57). 

Ben iyiyim. Sen evdesin. O zengindir. Biz gidiyoruz. Onlar bakıyorlar. 

Adam konuşuyor. Manav satar. Çocuklar oynar. Ben yüzerim. Manav 

portakal satar. Kadın evi temizler. Bebek sütü içer.  

AlıĢtırma 8 (36:19). 

Adam kitabı okumuyor. Annem kek yapmıyor. Çocuk kapıyı açıyor. 

Adam kitabı çocuğa veriyor. Meyveyi masaya koy. Kitapları arkadaşıma 

getiriyorum. Kadın mutfağa gidiyor. İşadamı Ankara’ya gider. Otobüs 

durağına yürürler. Ağaçlara koşuyoruz. Annem yarın buraya geliyor. Kadın 

her gün parka gider. Mühendis bugün şirkette çalışıyor. Annem buraya yarın 

geliyor. Yaşlı adam mutfakta her sabah kahvaltı eder. Kadın parka her gün 

gider. Yarın annem buraya geliyor. Her gün kadın parka gider. Bugün 

sinemaya gidiyoruz.  

AlıĢtırma 9 (37:09). 

[hafta sonu, muhasebeci, turizm şirketi, birlikte, hukuk fakültesi, 

portakal suyu] 

BĠR HAFTASONU 

Bugün Pazar. Mehmet Bey ve ailesi evde. Onlar Pazar günleri geç 

kalkar. Mehmet Bey bir muhasebecidir. O çok çalışır. Cumartesi günleri de 

çalışır. Onun şirketi Şişli’dedir. Bir turizm şirketidir. Onun karısı Cağnan 

Hanım bir bankada çalışır. Banka da Şişli’dedir. Cağnan Hanım ve Mehmet 

Bey sabahleyin birlikte işe giderler. Mehmet Beyin oğlu Sinan hukuk 

fakültesine gider. O iyi bir öğrencidir. Bugün evde ders çalışıyor. Onlar şimdi 

salonda kahvaltı ediyorlar. Masada peynir, zeytin, ekmek, reçel, bal ve 

tereyağı var. Kek de var. Mehmet Bey ve Cağnan Hanım çay içiyor. Sinan 

çay sevmiyor. O portakal suyu içiyor. Mehmet Bey ve Cağnan Hanım bu 

akşam tiyatroya gidiyorlar. Onlar tiyatroyu severler. Yarın Pazartesi. Mehmet 

Bey ve Cağnan Hanım işe gidiyor. Sinan okula gidiyor. 

AlıĢtırma 10 (38:39). 

Mehmet Bey ve ailesi nerededir?  Onlar evdedir. Onlar Pazar günü geç 

mi yoksa erken mi kalkar?  Geç kalkarlar. Mehmet Bey’in işi nedir?  O bir 
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muhasebecidir. Cumartesi günleri çalışır mı?  Evet, çalışır. Onun şirketi 

nerededir?  Şişli’dedir. Cağnan Hanım nerede çalışır?  Bir bankada çalışır. 

Sinan hangi fakülteye gidiyor?  Hukuk fakültesine gidiyor. O kötü bir öğrenci 

midir?  Hayır, o iyi bir öğrencidir. Onlar nerede kahvaltı ediyorlar?  Salonda 

kahvaltı ediyorlar. Masada kek var mı?  Evet, var. Mehmet Bey ne içiyor?  O 

çay içiyor. Sinan ne içiyor?  O portakal suyu içiyor. Mehmet Bey ve Cağnan 

Hanım akşam nereye gidiyorlar?  Tiyatroya gidiyorlar. Onlar tiyatroyu 

seviyorlar mı?  Evet, seviyorlar. Sinan Pazartesi günü nereye gidiyor?  O 

okula gidiyor. 

 

DERS 33 

(ttur2aa: 00:10-04:51) 

AlıĢtırma 1 (00:14). 

Bitirmek  İşini ne zaman bitiriyorsun? Dar  Yol çok dardır. GeniĢ 

 Dükkanınız geniş mi yoksa dar mı? Ġnce  Öğretmenin kitabı incedir. 

Kalın  Paltom çok kalındır. BaĢlamak  Film şimdi başlıyor. 

AlıĢtırma 2. 

1) / (00:38) Ben gitmiyorum. Sen gitmiyorsun. O gitmiyor. Biz 

gitmiyoruz. Siz gitmiyorsunuz. Onlar gitmiyorlar. 

2) / (00:49) Ben gitmiyor muyum? Sen gitmiyor musun? O gitmiyor mu? 

Biz gitmiyor muyuz? Siz gitmiyor musunuz? Onlar gitmiyorlar mı? 

3) / (01:02) Ben gitmem. Sen gitmezsin. O gitmez. Biz gitmeyiz. Siz 

gitmezsiniz. Onlar gitmezler.  

4) / (01:14) Ben gitmem mi? / gitmez miyim? Sen gitmez misin? O gitmez 

mi? Biz gitmez miyiz? Siz gitmez misiniz? Onlar gitmezler mi? 

[yok] 

AlıĢtırma 3 (01:34). 

Ofiste iki bilgisayar var. Arabada şoför var.  Ofiste iki bilgisayar yok. 

Arabada şoför yok.  

Bahçede hiç köpek yok. Evde hiç çocuk yok. Fabrikada hiç işçi yok. 

Cebinde para yok. Banyoda sabun yok. 

[Bugün sinemaya gidiyor musun? – Hayır, gitmiyorum.] 

AlıĢtırma 4 (02:02). 

Bugün sinemaya gidiyor musun?  Yok, gitmiyorum. 

Odaları temizliyor mu?  Yok, temizlemiyor. 

Fransızca öğreniyor musunuz?  Yok, öğrenmiyoruz. 

Arkadaşına telefon ediyor musun?  Yok, etmiyorum. 

Bu eti yiyorlar mı?  Yok, yemiyorlar. 
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Her gün parka gider mi?  Yok, gitmez. 

Akşamleyin televizyon seyreder misiniz?  Yok, seyretmeyiz. 

Ofiste sigara içer misin?  Yok, içmem. 

Her hafta erkek arkadaşıyla sinemaya gider mi?  Yok, gitmez. 

Bebek bu odada uyur mu?  Yok, uyumaz. 

[hiç] 

AlıĢtırma 5 (02:54). 

Onların evine hiç gitmiyorum. Bize hiç telefon etmiyor. Hiç erken 

kalkmayız. Hiç ders çalışmazlar. Annesini hiç ziyaret etmez. Sabahleyin hiç 

kahvaltı etmeyiz. Sorulara hiç cevap vermez. Burada hiç yemek yapmam. 

Ahmet akşamleyin hiç  televizyon seyretmez. Babam hiç geç yatmaz. 

[ya da  veya] 

AlıĢtırma 6 (03:28). 

Ahmet veya / ya da Ayşe; bal ya da peynir; radyo ya da televizyon; 

bira ya da şarap; kasap ya da bakkal; sinema veya tiyatro; öğretmen veya 

öğrenci; anne veya baba; çatal veya kaşık; kız veya erkek. 

AlıĢtırma 7 (03:52). 

[hazır; hazır olmak; limon; yer] 

KonuĢma 

SUMRU: Bugün sinemaya gidiyor muyuz, baba? 

ALİ: Evet, ama yağmur yağıyor.  

SUMRU: Taksiyle gideriz.  

ALİ: Sinema nerede?  

SUMRU: Bakırköy’de.  

ALİ: Bakırköy de nerede?  

SUMRU: Yeni bir yer var, adı Carousel. Onun içinde. Birçok dükkan da 

var. 

ALİ: Annen geliyor mu?  

SUMRU: Yok, gelmiyor.  

ALİ: Annen sinemayı hiç sevmez.  

SUMRU: Ama tiyatroyu seviyor.  

ALİ: Hazır mısın?  

SUMRU: Evet, hazırım. 

SUMRU: Bu sepetin içinde ne var?  

BİRSEN: Elma ve portakal. Sen ne istiyorsun? (istersin?) 

SUMRU: Evde hiç un var mı? Bugün arkadaşlarım geliyor. Onlar için 

kek yapıyorum. 

BİRSEN: Marketten alırım. 

SUMRU: Limon da al. 
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BİRSEN: Tamam. Keke yumurta da koy. 

SUMRU: Koyarım. 

BİRSEN: Şimdi gidiyorum. Anahtarım evde. Kapıyı sen aç. 

SUMRU: Tamam. Sağ ol anne. 

DERS 34 

(ttur2aa: 04:51-11:51) 

AlıĢtırma 1 (04:56).  

Kesmek  Ekmeği bu bıçakla kes. Aramak  Çantamı arıyorum. 

KiĢi(ler), halk  Evde beş kişi var. Yardım etmek  Karısına mutfakta yardım 

eder. Diğer, baĢka  Diğer öğrenciler nerede? Ġçine  Çantaları arabanın içine 

koy. 

[içine] 

AlıĢtırma 2 (05:20). 

Anahtarlar çantanın içindedir. Kadın arabanın içinde oturuyor. 

Sinemanın içinde oturur. Kalemi kutunun içine koy. Sütü bardağın içine 

koyuyor. Dolabın içine bak. Arabanın içine biniyoruz. Buzdolabının içine 

bakıyor. Kitapları çantanın içine koyuyorlar. 

AlıĢtırma 3 (05:42). 

Anahtarlar çantanın içindedir. Anahtarlar çantadadır. 

Kadın arabanın içinde oturuyor. Kadın arabada oturuyor. 

Sinemanın içinde oturur. Sinemada oturur. 

Kalemi kutunun içine koy. Kalemi kutuya koy. 

[-mek/-mak: istemek] 

AlıĢtırma 4 (06:03). 

Bir araba istiyorum. Bir bardak çay istiyoruz. Çocuk annesini istiyor. 

Bir ev istiyorsunuz. Doktor istiyorlar. Turistler bira istiyorlar. Diğer 

öğretmenler kitapları istiyorlar. Çocuk bazen annesini ister. Doktor isterler. 

Bazen bir bardak çay isteriz. Kadın bir kilo zeytin ister. Bebekler süt ister. 

Mahmut Bey bir araba ister. Güzel bir etek isterim.  

AlıĢtırma 5 (06:33). 

Bir araba istemiyorum. Bir bardak çay istemiyoruz. Bir ev 

istemiyorsunuz. Doktor istemiyorlar. Turistler bira istemiyorlar. Diğer 

öğretmenler kitapları istemiyorlar.  

Çocuk bazen annesini istemez. Doktor istemezler. Bebekler süt 

istemezler. Mahmut Bey bir araba istemez. Güzel bir etek istemem. 

AlıĢtırma 6 (06:58). 

Gitmek istiyor. Gelmek istiyor. Dinlemek istiyor. Yemek istiyorum. 

Oturmak istiyoruz. Yatmak istiyorlar. Almak istiyorsun. Yazmak 

istiyorsunuz. 
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Adam erken yatmak ister. İşi bitirmek isterim. Üniversiteye gitmek 

isteriz. Annem öğretmenle konuşmak ister. Pencereyi açmak istersiniz. 

Doktor bazen bir sandviç yemek ister. Kız, bir kitap okumak ister. Her gün 

televizyon seyretmek isteriz. 

AlıĢtırma 7 (07:31). 

Pencereyi açmak istemiyoruz. Burada oturmak istemiyorlar. Kız, bir 

kitap okumak istemiyor. Mühendis bir sandviç yemek istemiyor. Patron bu 

arabayı almak istemiyor. Çocuk bu odada yatmak istemiyor. Turistler 

müzeye gitmek istemiyorlar. Bu akşam televizyon seyretmek istemiyorum. 

Annem öğretmenle konuşmak istemiyor. 

Adam erken yatmak istemez. İşi bitirmek istemem. Üniversiteye 

gitmek  istemeyiz. Pencereyi açmak istemezsiniz. Kız, bir kitap okumak 

istemez. Her gün televizyon seyretmek istemeyiz. 

 

AlıĢtırma 8 (08:07). 

Ne içmek istiyorsunuz? Kimi görmek istiyorsunuz? Nerede oturmak 

istiyor? Nereden almak istiyor? Nereye gitmek istiyorsunuz? Müdürle ne 

zaman konuşmak istiyorsun? Oraya neyle gitmek istiyorlar? Nerede 

beklemek istiyor? Nereden telefon etmek istiyorsunuz? Ne sormak 

istiyorsun?  

AlıĢtırma 9 (08:29). 

Ne içmek istersiniz? Kimi görmek istersin? Nereye gitmek istersiniz? 

Oraya neyle gitmek isterler? Ne sormak istersiniz? Nerede uyumak istersin? 

Nereden almak ister? Ne seyretmek istersiniz? 

AlıĢtırma 10 (08:46). 

Eve gitmek istiyor mu? Burada oturmak istiyorlar mı? Pencereyi açmak 

istiyor muyuz? Kız bir kitap okumak istiyor mu? Patron bu arabayı almak 

istiyor mu? Çocuk bu odada uyumak istiyor mu? Adam erken yatmak ister mi? 

İşi bitirmek ister misin? Üniversiteye gitmek ister misiniz? Pencereyi açmak 

ister misiniz? Kız, bir kitap okumak ister mi? Annem öğretmenle konuşmak 

ister mi? 

AlıĢtırma 11 (09:15). 

[Ödev, sınav, çorba, hasta] 

Öykü+KonuĢma: Mutfakta 

Özdil Ailesi şimdi mutfaktadır. Onlar yemek yiyorlar. Baba Ömer Bey 

kırk iki yaşında, bir dişçidir. Anne Sadakat Hanım kırk yaşında, bir 

doktordur. Onların kızı Yasemen on iki yaşında, bir öğrencidir. O Işık 

Lisesi’ne gider. 

Burası büyük bir mutfak. Masa buzdolabının yanındadır. Onlar 
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yemeklerini yiyorlar ve konuşuyorlar. 

Sadakat Hanım: Yasemen, ödevini ne zaman yapıyorsun? 

Yasemen: Şimdi anne. Şimdi odama gidiyorum. Yarın sınav var. 

Sadakat Hanım: İyi çalış. 

Yasemen: Tamam anne, çalışırım. Çorba çok güzel. İki tabak yemek 

istiyorum. 

Sadakat Hanım: Tamam. Ömer, sen de istiyor musun? 

Ömer Bey: Hayır, istemiyorum. Ben biraz et yemek istiyorum. 

Sadakat Hanım: Ekmek istiyor musunuz? 

Yasemen: Ben isterim, anne. Bir dilim ekmek kes, lütfen. 

Ömer Bey: Ben istemiyorum. 

Sadakat Hanım: Bu akşam televizyonda güzel bir film var. Seyreder 

miyiz? 

Ömer Bey: Çok yorgunum. Erken yatmak istiyorum. Yarın çok hasta var. 

Sadakat Hanım: Tamam, ama ben seyretmek istiyorum. 

Ömer Bey: Sen seyret. Yarın annene gidiyor musun? 

Sadakat Hanım: Hayır. O buraya geliyor. 

Özdil Ailesi mutfaktan çıkar. Şimdi Sadakat Hanım televizyon 

seyrediyor. Ömer Bey uyuyor. Yasemen ders çalışıyor.  

AlıĢtırma 12 (10:43). 

Özdil Ailesi nerededir?  Onlar mutfaktadır. Onlar ne yapıyorlar?  

Yemek yiyorlar. Ömer Bey kaç yaşındadır?  Kırk iki yaşındadır. O ne iş 

yapıyor?  O bir dişçidir. Sadakat Hanım kaç yaşındadır?  O kırk 

yaşındadır. O ne iş yapıyor?  O bir doktordur. Yasemen kaç yaşındadır?  O 

on iki yaşındadır. O ne iş yapıyor?  O öğrencidir. Hangi okula gidiyor?  

Işık Lisesi’ne gidiyor. Onlar yemeklerini nerede yiyorlar?  Mutfakta 

yiyorlar. Yaseme’nin sınavı ne zaman?  Sınav yarın. Yasemen kaç tabak 

çorba yiyor?  İki tabak yiyor. Ömer Bey ne yiyor? O et yiyor. Kim ekmek 

istiyor?  Yasemen istiyor. Televizyonda ne var?  Güzel bir film var. Ömer 

Bey film mi seyrediyor?  Hayır, seyretmiyor. O yorgun mu?  Evet, yorgun. 

Şimdi Sadakat Hanım ne yapıyor?  O televizyon seyrediyor. Ömer Bey ne 

yapıyor?  O uyuyor. Yasemen ne yapıyor?  O ders çalışıyor. 

DERS 35 

(ttur2aa: 11:51-15:30) 

AlıĢtırma 1 (11:56). 

Saat  Saati masanın üstündedir. Saat kaç? Bilmek  Onun adresini 

biliyor musun? Çeyrek  (Saat) üçü çeyrek geçiyor. Dakika  (Saat) altıya on 

dakika var. Yarım, buçuk  (Saat) iki buçuk. Duymak, iĢitmek  Müziği 

duyuyor musun? (duyar mısın?) Buz  Buzdolabında hiç buz var mı? Dil (lisan) 

 Bu sekreter üç dil konuşur. 
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[saat, dakika, çeyrek, yarım, kaç, var, geçiyor, kala, gece] 

[kol saati, masa saati, duvar saati] 

[Saat kaç?] 

AlıĢtırma 2 (12:55). 

Saat bir. Saat üç. Saat beş. Saat altı. Saat yedi. Saat dokuz. Saat on. 

Saat on bir. Saat on iki. 

[Saatin kaç? Saatiniz kaç?] 

AlıĢtırma 3. 

(1) / (13:12) Biri beş geçiyor. İkiyi on geçiyor. Üçü on beş geçiyor. 

Dördü yirmi geçiyor. Beşi yirmi beş geçiyor. Altıyı yirmi geçiyor. Yediyi beş 

geçiyor. 

(2) / (13:29) Biri çeyrek geçiyor. Üçü çeyrek geçiyor. Beşi çeyrek 

geçiyor. On biri çeyrek geçiyor. Dokuzu çeyrek geçiyor. 

AlıĢtırma 4 (13:39). 

Bire beş var. İkiye on var. Üçe on var. Dörde yirmi var. Beşe yirmi beş 

var. Altıya yirmi var. Yediye beş var.  

AlıĢtırma 5 (13:50). 

Bir buçuk; iki buçuk; dört buçuk; altı buçuk; on buçuk; on bir buçuk; 

on iki buçuk. 

[Saat kaç? Saat altı. Saat kaçta? Saat altıda. Saat yedide. Saat birde. 

Saat ikide.] 

AlıĢtırma 6 (14:11). 

Saat bir buçukta. Saat iki buçukta. Saat dört buçukta. Saat altı buçukta. 

Saat sekiz buçukta. Saat on buçukta. Saat yarımda. 

AlıĢtırma 7 (14:25). 

[Garson, evli, bekar, evlenmek] 

KonuĢma 

 Ne iş yapıyorsunuz?  

 Garsonum.  

 Nerede çalışırsınız?  

 Beyti Et Lokantası’nda.  

 Saat kaçta lokantaya geliyorsunuz?   

 Yedide. 

 Akşam kaçta çıkarsınız?  

 On birde. 

 Oh! Çok geç. Çok çalışıyorsunuz.  

 Evet, ama bu benim işim. İşimi seviyorum. 

 Cumartesi ve Pazar günleri çalışır mısınız? 
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 Cumartesi günü çalışırım ama Pazar günü çalışmam. 

 O gün ne yaparsınız?  

 Pazar günleri geç kalkarım. 

 Kaçta? 

 On buçuk, ya da on birde kalkarım. Kahvaltımı ederim, gazete 

okurum, televizyon seyrederim. Bazen sinemaya giderim.  

 Kaç yaşındasınız?  

 Yirmi yedi yaşındayım.  

 Evli misiniz? 

 Hayır, bekarım, ama bu ay evleniyorum. 

 Lokantaya turistler geliyor mu?  

 Evet, geliyor.  

 Hangi dili biliyorsunuz?  

 İngilizce, Almanca ve biraz Japonca bilirim.  

 Aileniz nerede?  

 Onlar İzmir’de oturuyor. 

DERS 36 

(ttur2aa: 15:30-20:07) 

AlıĢtırma 1 (15:35). 

MeĢgul  İşadamı bugün çok meşguldür. Anlamak  Bu soruyu 

anlamam. Toplantı  Toplantı saat kaçtadır? Tatil  Bu yıl tatil için nereye 

gidiyorsunuz? Hediye  Bu nedir? O annemin hediyesidir. AlıĢveriĢ  

Nereye gidiyorsun? Alışverişe gidiyorum. Genellikle  Akşamleyin 

genellikle bira içeriz. Sık sık  Sık sık bu lokantada yemek yerler. 

[geçe; kala]  

AlıĢtırma 2 (16:11). 

Saat dördü beş geçiyor. Tren dördü beş geçe gelir. 

Saat ikiyi çeyrek geçiyor. İkiyi çeyrek geçe telefon eder. 

Saat üçü yirmi geçiyor. Üçü yirmi geçe istasyona gel. 

Saat beşe yirmi var. İşi beşe yirmi kala bitiririm. 

Saat dörde çeyrek var. Otobüs dörde çeyrek kala geliyor. 

Saat dokuza on var. Film dokuza on kala başlıyor. 

AlıĢtırma 3 (16:40). 

Onları bazen parkta görürüm. Babam bazen bu koltukta oturur. 

Çocuklar bazen bu bahçede oynarlar. Ahmet Bey bazen karısı için hediye 

alır. Daima bu otobüse bineriz. 

AlıĢtırma 4 (16:54). 

Tatil için daima oraya gider. Daima burada yüzerim. Daima mutfakta 

kahvaltı ederler.  
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AlıĢtırma 5 (17:02). 

Patron genellikle geç gelir. Genellikle erken yatarız. Peyniri genellikle bu 

marketten alırım. Öğretmen genellikle ona sorular sorar. 

AlıĢtırma 6 (17:12). 

Amcam sık sık Fransa’ya gider. Arkadaşlarım sık sık sinemaya gider. 

Kadın sık sık evi temizler. Çocuk sık sık anne ve babasıyla uyur.  

AlıĢtırma 7 (17:24). 

Sık sık bu lokantaya gelir misin? Genellikle bu odada oturmam. Daima 

bu otobüsü mü bekler? Bazen kız arkadaşına telefon eder misin? 

AlıĢtırma 8 (17:34). 

Benim ile; senin ile; onun ile; bizim ile; sizin ile; onlar ile. 

AlıĢtırma 9 (17:43). 

Benimle; seninle; onunla; bizimle; sizinle; onlarla. 

AlıĢtırma 10 (17:51). 

bunun; şunun; onun; 

bunun ile; şunun ile; onun ile; 

bununla; şununla; onunla 

bunlar ile; şunlar ile; onlar ile 

bunlarla; şunlarla; onlarla. 

AlıĢtırma 11 (18:15). 

BĠR SINIF 

Burası bir sınıf. Sınıfta genç öğrenciler ve öğretmenleri var. Onlar 

oturuyorlar ve konuşuyorlar. 

Öğretmen: Üniversite için çalışıyor musunuz? 

Adnan: Evet. Ben her gün iki saat çalışıyorum. 

Öğretmen: Sen Fatma, sen de çalışıyor musun? 

Fatma: Evet. Ben babamla çalışıyorum. 

Öğretmen: Kim üniversiteye gitmek istemiyor? 

Leyla: Ben istemiyorum. Amcam Amerika’da. Oraya gidiyorum. 

Öğretmen: Çok iyi. Cumartesi ve Pazar günleri genellikle ne 

yaparsınız? 

Fatma: Ben Cumartesi günü üniversite için çalışıyorum. Pazar günü 

genellikle televizyon seyrederim. 

Öğretmen: Cumartesi ve Pazar günleri kaçta kalkarsın? 

Fatma: Cumartesi günü dokuzda, Pazar günü onda kalkarım. 

Leyla: Ben Pazar günü daima erken kalkarım. Sekizde. Müzik 

dinlerim. Bazen arkadaşlarla sinemaya giderim. 

Adnan: Ben Cumartesi ve Pazar günü erken kalkarım. Sekiz buçukta. 

Cumartesi günü ders çalışırım. Pazar günü arkadaşlarımla futbol oynarım. 

Öğretmen: Tamam, arkadaşlar. Şimdi derse başlıyorum. 
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AlıĢtırma 12 (19:21). 

Sınıfta kimler var?  Öğrenciler ve öğretmenleri var. Onlar ne 

yapıyorlar?  Konuşuyorlar. Adnan üniversite için çalışıyor mu?  Evet, 

çalışıyor. Fatma kiminle çalışıyor?  Babasıyla çalışıyor. Leyla üniversiteye 

gitmek istiyor mu?  Hayır, istemiyor. O nereye gitmek istiyor?  

Amerika’ya gitmek istiyor. Fatma Pazar günü ne yapıyor?  Televizyon 

seyrediyor. Fatma Cumartesi günü kaçta kalkar?  Dokuzda kalkar. Leyla 

Pazar günü bazen nereye gider?  Sinemaya gider. Kiminle gider?  

Arkadaşlarıyla gider. Adnan kaçta kalkar?  Sekiz buçukta kalkar. Cumartesi 

günü ne yapar?  Ders çalışır. Pazar günü ne yapar?  Arkadaşlarıyla futbol 

oynar. 

DERS 37 

(ttur2aa: 20:07-22:57) 

AlıĢtırma 1 (20:12). 

“-dır/-dir”  Burada üç saattir oturuyor. “-den beri”  Saat beşten 

beri uyuyorum. Kez, kere, defa  Bebek dört kez yemek yer. Sonra  İki 

gün sonra doktorlar geliyor. Dönmek  Ne zaman dönüyorsun? Göstermek 

 Mektupları bana gösterir. Giymek  Her gün bu eteği giyer. 

[ne zamandır] 

AlıĢtırma 2 (20:44). 

Yarım saattir; bir saattir; dört saattir; iki gündür; üç gündür; bir 

haftadır; üç haftadır; bir aydır; altı aydır; iki yıldır; dört yıldır.  

[-den beri] 

[ne zamandan beri] 

AlıĢtırma 3 (21:07). 

Saat birden beri; saat ikiden beri; saat üçten beri; saat dörtten beri; 

Pazartesiden beri; Salıdan beri; Çarşambadan beri. 

[Sonra] 

AlıĢtırma 4 (21:23). 

On dakika sonra; iki saat sonra; on iki saat sonra; iki gün sonra; on gün 

sonra. 

[saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık] 

AlıĢtırma 5 (21:41). 

Beş dakikalık; yirmi dakikalık; kırk dakikalık; bir saatlik; üç saatlik; on 

iki saatlik; dört günlük; sekiz günlük; on beş günlük; bir haftalık; üç haftalık; 

altı haftalık; iki aylık; dört aylık; yedi aylık; iki yıllık; dört yıllık; on yıllık. 

[ne zaman, saat kaçta] 
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AlıĢtırma 6 (22:11). 

Fabrikaya ne zaman gidiyorsun?  İki gün sonra gidiyorum. Ne zaman 

yatar?  Saat on birde yatar. Saat kaçta yatarsın?  On birde yatarım. 

Toplantı saat kaçta?  Dokuz buçukta. Karın kaçta eve dönüyor?  Dörtte 

dönüyor. 

AlıĢtırma 7 (22:33). 

Konuşma 

 Ne zamandır burada çalışıyorsunuz? 

 İki yıldır çalışıyorum. 

 Burada ne iş yapıyorsunuz? 

 Sekreterim. 

 Şimdi ne yazıyorsunuz? 

 Bir mektup. 

 Ne zaman bitiriyorsunuz? 

 Bir saat sonra. 

 Sabah ofise kaçta geliyorsunuz? 

 Dokuzda geliyorum. 

 Ne zaman çıkıyorsunuz? 

 Akşamleyin. Saat altıda. 

 Akşam altıda ofisin önündeki otobüs durağına gelin, lütfen. 

DERS 38 

(ttur2aa: 22:57-28:07) 

AlıĢtırma 1 (23:02). 

Cümle  Mektuptaki cümleleri anlamıyorum. Sözcük, kelime  Yeni 

sözcükleri öğren, lütfen. Birlikte, beraber  Ahmet Bey ve Suna Hanım 

birlikte çalışırlar. ġemsiye  Hava yağmurlu, şemsiyeni al. Mağaza  

Elbiselerini bu mağazadan alır. Havaalanı  Uçak havaalanındadır. 

[Kere, defa, kez] 

AlıĢtırma 2 (23:33). 

Dört kere; üç kere; beş kere; altı defa; üç defa; dört defa; yedi kez; on 

kez; beş kez. 

[(Saatte, günde, haftada, ayda, yılda) kere] 

[(Saatte, günde, haftada, ayda, yılda) iki kere] 

[Saatte iki kere] 

[Üç defa – günde üç defa] 

[Beş kez – haftada beş kez] 

AlıĢtırma 3 (24:11). 

Günde iki kere; günde bir kez; günde altı kere; günde üç kere; haftada 
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bir kere; haftada iki kere; haftada dört defa; haftada altı kez; ayda beş kere; 

ayda iki defa; ayda altı kez; ayda sekiz defa; yılda bir kere; yılda iki kez; 

yılda yedi kez; yılda on defa; saatte iki kere; günde dört kez; haftada altı defa; 

ayda beş kez; yılda yedi defa. 

[Ne kadar sık, kaç kere (kez, defa)] 

[sık sık] 

[ne kadar sık] 

[kaç defa / kere] 

AlıĢtırma 4 (24:56). 

Sinemaya ne kadar sık (kaç defa) gidersin? Ne kadar sık şarap içerler? 

Ne kadar sık telefon eder? Kaç defa çay içersiniz? Annen kaç kere İstanbul’a 

gelir? Kaç kez mektup yazarsın? 

AlıĢtırma 5 (25:13). 

[rehber; özlemek; gezmek] 

BĠR AĠLE 

Ali Bey bir lokantada müdürdür. İşini çok sever. Otuz yedi yaşındadır. 

Lokanta İzmir’dedir. Büyük ve güzel bir lokantadır. Bu lokantaya Japon 

turistler ve Türk müşteriler gelir. Ali Bey’in karısı ve kızı İstanbul’dadır. 

Karısı Ayten Hanım bir rehberdir, ama şimdi İngilizce öğretir. Kızı Sumru üç 

yaşındadır. Ali Bey kızını çok seviyor ve özlüyor. Altı ay sonra Ayten Hanım 

ve Sumru da İzmir’e gidiyor. Ayten Hanım haftada üç kez kızı ile birlikte 

parka gidiyor. Onunla parkta oynuyor. Ali Bey ayda iki kez İstanbul’a gelir. 

Kızı ile oynar. Akşamleyin bazen Ayten Hanım ile beraber güzel bir 

lokantaya gider ve yemek yer. Müzik dinler. Sık sık Ayten Hanım ve Sumru 

da İzmir’e giderler. Ali Bey İzmir’de güzel bir dairede oturur. O dairede 

kalırlar. Onlar İzmir’de gezerler. Bir yıl sonra orada bir ev satın almak 

istiyorlar. Ali Bey’in arkadaşı Kenan Bey de aynı işi yapıyor. Kenan Bey’in 

karısı Jimdi Hanım Japon’dur. Onlar İstanbul’da oturuyorlar ama İzmir’i 

seviyorlar ve orada yaşamak istiyorlar. 

AlıĢtırma 6 (26:40). 

Ali Bey ne iş yapar?  O bir lokantada müdürdür. İşini sever mi?  

Evet, sever. Lokanta nerededir?  İzmir’dedir. Ali Bey kaç yaşındadır?  

Otuz yedi yaşındadır. Lokantaya kimler gelir?  Japon turistler ve Türk 

müşteriler gelir. Ali Bey’in karısı ve kızı nerededir?  Onlar İstanbul’dadır. 

Ayten Hanım’ın işi nedir?  O bir rehberdir. O şimdi ne yapıyor?  İngilizce 

öğretiyor. Sumru kaç yaşındadır?  Üç yaşındadır. Ayten Hanım ve Sumru 

ne zaman İzmir’e gidiyor?  Altı ay sonra İzmir’e gidiyorlar. Ayten Hanım 

parka ne kadar sık gidiyor?  Haftada üç kez gider. Parka kiminle gider?  

Kızı ile beraber gider. Ali Bey ne kadar sık İstanbul’a gelir?  Ayda iki kez 
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gelir. Akşamleyin bazen nereye giderler?  Güzel bir lokantaya giderler. 

Orada ne yaparlar?  Yemek yer ve müzik dinlerler. Ayten Hanım ve Sumru 

İzmir’e gider mi?  Evet, gider. Ali Bey İzmir’de nerede oturur?  Güzel bir 

dairede oturur (yaşar). Ne zaman İzmir’de bir ev almak istiyorlar?  Bir yıl 

sonra almak istiyorlar. Kenan Bey kimdir?  Ali Bey’in arkadaşıdır. Kenan 

Bey’in karısı nerelidir?  O Japon’dur. Onlar nerede yaşıyorlar?  

İstanbul’da yaşıyorlar. İzmir’de yaşamak isterler mi?  Evet, isterler. 

DERS 39 

(ttur2ab: 00:09-03:36) 

AlıĢtırma 1 (00:12). 

Anlatmak  Arkadaşına ne anlatıyorsun? Dağ  Dağda kar var mı? 

Orman  Bugün ailesiyle birlikte ormana gidiyor. Zarf  Mektubu zarfa koy, 

lütfen. Dede, büyükbaba  Dedem çok yaşlıdır. Anneanne, büyükanne  

Anneanneni sık sık ziyaret eder misin? Kütüphane  Bu kütüphanede ilginç 

kitaplar var. EĢek  Bahçedeki eşek kimindir? Koyun  İşadamı bu koyunları 

alıyor. 

[-bilmek] 

AlıĢtırma 2 (00:53). 

yapmak yap yapabilmek;  

gelmek gel gelebilmek; 

satmak sat satabilmek; 

yazmak yaz yazabilmek; 

gitmek git gidebilmek; 

yemek ye yiyebilmek; 

seyretmek seyret seyredebilmek. 

AlıĢtırma 3. 

(1) / (01:17) Yapabilirim. Alabilirim. Satabilirim. Gelebilirim. 

Yazabilirim. Uyuyabilirim. Bekleyebilirim. Oynayabilirim. Yürüyebilirim. 

Gidebilirim. Seyredebilirim. Yiyebilirim. 

[Sen] 

(2) / (01:33) Yapabilirsin. Alabilirsin. Satabilirsin. Uyuyabilirsin. 

Bekleyebilirsin. Oynayabilirsin. Gidebilirsin. Seyredebilirsin. 

[O] 

(3) / (01:45) Yapabilir. Alabilir. Satabilir. Uyuyabilir. Bekleyebilir. 

Oynayabilir. Gidebilir. Seyredebilir. 

[Biz] 

(4) / (01:56) Yapabiliriz. Alabiliriz. Satabiliriz. Uyuyabiliriz. 

Bekleyebiliriz. Oynayabiliriz. Gidebiliriz. Seyredebiliriz. 

[Siz] 
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(5) / (02:07) Yapabilirsiniz. Alabilirsiniz. Satabilirsiniz. 

Uyuyabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Gidebilirsiniz. 

Seyredebilirsiniz. 

[Onlar] 

(6) / (02:20) Yapabilirler. Alabilirler. Satabilirler. Uyuyabilirler. 

Bekleyebilirler. Oynayabilirler. Gidebilirler. Seyredebilirler. 

AlıĢtırma 4. 

(1) / (02:32) Satabilir miyim? Alabilir miyim? Kullanabilir miyim? 

Dinleyebilir miyim? Gidebilir miyim? Yiyebilir miyim? 

(2) / (02:41) Satabilir misin? Alabilir misin? Kullanabilir misin? 

Dinleyebilir misin? Gidebilir misin? Yiyebilir misin? 

(3) / (02:49) Satabilir mi? Alabilir mi? Kullanabilir mi? Dinleyebilir 

mi? Gidebilir mi? Yiyebilir mi? 

(4) / (02:57) Satabilir miyiz? Alabilir miyiz? Kullanabilir miyiz? 

Dinleyebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Yiyebilir miyiz? 

(5) / (03:06) Satabilir misiniz? Alabilir misiniz? Kullanabilir misiniz? 

Dinleyebilir misiniz? Gidebilir misiniz? Yiyebilir misiniz? 

(6) / (03:15) Satabilirler mi? Alabilirler mi? Kullanabilirler mi? 

Dinleyebilirler mi? Gidebilirler mi? Yiyebilirler mi? 

AlıĢtırma 5 (03:25). 

Ben gelebilir miyim? Sen gelebilir misin? O gelebilir mi? Biz gelebilir 

miyiz? Siz gelebilir misiniz? Onlar gelebilirler mi? 

DERS 40 

(ttur2ab: 03:40-08:10) 

AlıĢtırma 1 (03:44).  

Yıkamak  Annem tabakları yıkıyor. Piyano  Arkadaşım piyano 

çalabilir. Gitar  Gitar çalamam. Zil  Zil çalıyor. Çalmak  Zil çalıyor. Kız 

piyano çalıyor. Adam parayı çalıyor. Peçete  Masadaki peçeteleri ver, 

lütfen. Ütülemek, ütü yapmak  Annem haftada bir kez ütü yapar. Meyve 

suyu  Sık sık meyve suyu içerim. 

AlıĢtırma 2. 

(1) / (04:18) Satamam. Alamam. Kullanamam. Dinleyemem. 

Gidemem. Yiyemem. 

(2) / (04:26) Satamazsın. Alamazsın. Kullanamazsın. Dinleyemezsin. 

Gidemezsin. Yiyemezsin. 

(3) / (04:35) Satamaz. Alamaz. Kullanamaz. Dinleyemez. Gidemez. 

Yiyemez. 

(4) / (04:42) Satamayız. Alamayız. Kullanamayız. Dinleyemeyiz. 

Gidemeyiz. Yiyemeyiz. 

(5) / (04:50) Satamazsınız. Alamazsınız. Kullanamazsınız. 
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Dinleyemezsiniz. Gidemezsiniz. Yiyemezsiniz. 

(6) / (04:59) Satamazlar. Alamazlar. Kullanamazlar. Dinleyemezler. 

Gidemezler. Yiyemezler. 

[çalmak] 

AlıĢtırma 3 (05:11). 

Ali gitar çalıyor. Piyano çalamam. Adam parayı çalamaz. Kadın 

mağazadan elbiseler çalar. Telefon çalıyor. Her sabah kapıyı çalar.  

AlıĢtırma 4 (05:25). 

[Cami; araba kullanmak (araba sürmek); hızlı; pansiyon] 

TUR 

Suphi Bey bir turist rehberidir. O sık sık turlara gider. İstanbul ve 

Anadolu’da gezer. Turistlerle birlikte müze ve camilere gider. Turistler onu 

sever. İyi ve ilginç bir rehberdir. Üç dil konuşabilir. İngilizce, Japonca ve 

İspanyolca. O evli değil. Bostancı’da oturuyor. Bazen tura gitmez. Evde 

kalır. Arkadaşları gelir. Suphi Bey iyi yemek yapabilir. Birlikte yemek yerler 

ve bira içerler. O gitar da çalabilir. Arkadaşları onu dinler. Ayten Hanım bir 

sekreterdir. Büyük bir şirkette çalışır. Yirmi sekiz yaşındadır. Sabah saat 

dokuzda sirkete gelir. Mektupları okur ve yeni mektupları yazar. O İngilizce 

konuşabilir. Bazen İngilizce mektuplar yazar. Çok hızlı yazabilir. Masasında 

bir bilgisayar var. Ayten Hanım bilgisayar kullanabilir. Cumartesi ve Pazar 

günleri evdedir. Bazen arabayla gezer. İyi araba kullanır (sürer). Her yıl 

tatilde Bodrum’a gider. Aynı pansiyonda kalır. Orası temiz ve iyi bir 

pansiyondur. Her gün yüzer. Hızlı yüzebilir. 

AlıĢtırma 5 (06:47). 

Suphi Bey ne iş yapar?  O turist rehberidir. Turistlerle nereye gider? 

 Cami ve müzelere gider. Turistler onu sever mi?  Evet, sever. O kaç dil 

konuşabilir?  Üç dil konuşabilir. Hangi dilleri konuşabilir?  İngilizce, 

Japonca ve İspanyolca konuşabilir. O evli mi?  Hayır, değil. Evi nerede?  

Bostancı’da. Bazen nerede kalır?  Evde kalır. Arkadaşlarıyla birlikte ne 

yapar?  Onlarla yemek yer ve bira içer. Gitar çalabilir mi?  Evet, çalabilir. Kim 

onu dinler?  Arkadaşları onu dinler. Ayten Hanım ne iş yapar?  O bir sekreterdir. 

O nerede çalışır?  Büyük bir şirkette çalışır. Kaç yaşındadır?  Yirmi sekiz 

yaşındadır. Saat kaçta şirkete gelir?  Dokuzda gelir. Şirkette ne yapar?  

Mektupları okur ve yeni mektuplar yazar. Hangi dili konuşabilir?  İngilizce 

konuşabilir. Bilgisayar kullanabilir mi?  Evet, kullanabilir. Cumartesi ve 

Pazar günleri bazen ne yapar?  Arabayla gezer.  Her yıl tatil için nereye 

gider?  Bodrum’a gider. Bodrum’da nerede kalır?  Bir pansiyonda kalır. 

Her gün ne yapar?  Yüzer. Hızlı yüzebilir mi?  Evet, yüzebilir. 

DERS 41 
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(ttur2ab: 08:10-09:45) 

AlıĢtırma 1 (08:13). 

Birisi, biri  Kapının önünde birisi var. Bir yer  Patron bu akşam bir 

yere gidiyor. Bir Ģey  Buzdolabında bir şey yok. Bisiklet  Çocuğun 

bisikleti evin önündedir. Tarak  Tarağım nerede? Fırın  Fırın 

buzdolabının yanındadır. ÇarĢaf  Çarşaflar pis. Onları yıka, lütfen. 

[Biri(si), bir yer, bir şey] 

AlıĢtırma 2 (08:45). 

Parkta birisi var. Birisi seni bekliyor. Birisi onu görebilir. Müdürün 

odasında biri oturuyor. Birisi zili çalıyor. 

AlıĢtırma 3 (08:54). 

Adamlar bir yere bakıyor. Bugün bir yere gidebiliriz. Her yıl tatil için bir 

yere gidiyor. O sokakta bir yerde kalıyorlar. Bakırköy’de bir yere gitmek istiyor.  

AlıĢtırma 4 (09:06). 

Kocasından her ay bir şey ister. Dolabın üstünde bir şey görüyorum. Sık 

sık bir şey alırız. Garson bir şey getiriyor. Öğretmen onlara bir şey anlatıyor. 

AlıĢtırma 5 (09:17). 

 Patron haftada kaç gün ofise geliyor? 

 Üç gün. 

 Erken mi gelir? 

 Evet. Sabah saat sekiz buçukta gelir. 

 Siz kaçta geliyorsunuz? 

 Dokuzda geliyorum. 

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 

 Dokuz saat. 

 Haftada kaç gün çalışıyorsunuz? 

 Altı gün. 

 Yılda kaç hafta tatil var? 

 Üç hafta. 

 Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? 

 Dört yıldır. 

 İşinizi seviyor musunuz? 

 Evet, seviyorum. 

DERS 42 

(ttur2ab: 09:45-15:36) 

AlıĢtırma 1 (09:49). 

Ağız  Ağzında ne var? Burun  Bebeğin burnu çok küçüktür. BaĢ  

Adamın başında ne var? Kol  Bize kolunu gösteriyor. Bacak  Bacakları 
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suyun içindedir. Kulak  Kızın kulakları büyük müdür yoksa küçük müdür? 

Parmak  Resimde senin parmaklarını görüyorum. Dudak  Kadının 

dudakları kırmızıdır. Sahip olmak, var olmak  Güzel bir eve sahibim. 

(Güzel bir evim var.) 

[ağız  ağzı; burun – burnu] 

[ağız] 

[benim ağzım değil] 

AlıĢtırma 2 (10:29). 

Benim ağzım; senin ağzın; onun ağzı; bizim ağzımız; sizin ağzınız; 

onların ağzı. 

[burun] 

[benim burunum değil] 

AlıĢtırma 3 (10:40). 

Benim burnum; senin burnun; onun burnu; bizim burnumuz; sizin 

burnunuz; onların burnu. 

[sahip olmak (var)] 

AlıĢtırma 4 (10:55). 

Burada iki sandalye var. Evde bir kedi var. Masanın üstünde kitaplar 

var. Yatağın üstünde bir elbise var. 

AlıĢtırma 5 (11:04). 

Adamın iki sandalyesi var.  Adam iki sandalyeye sahip. Bir kedim 

var.  Bir kediye sahibim. Kitaplarımız var.  Kitaplara sahibiz. Kadının bir 

elbisesi var.  Elbiseye sahip. 

AlıĢtırma 6 (11:19). 

Ben bir eve sahibim. Sen bir eve sahipsin. O bir eve sahip. Biz bir eve 

sahibiz.  Siz bir eve sahipsiniz. Onlar bir eve sahipler. 

AlıĢtırma 7 (11:33). 

İki gözüm var. İki kulağım var. Bir ağzım var. İki ağabeyim var. Siyah 

bir elbisem var. Güzel bir odam var. 

İki kolun var. Bir çok kalemlerin var. Büyük bir köpeğin var. Hızlı bir 

araban var. Güzel bir bahçen var. 

Uzun kolları var. Bir saati var. Bir paket bisküvisi var. Büyük bir 

mağazası var. İki penceresi var. 

Üç evimiz var. Güzel bir bebeğimiz var. Dört tane sandviçimiz var. 

Buzdolabında bir kilo domatesimiz var. 

Dört koltuğunuz var. Küçük bir dolabınız var. Uzun bir köprünüz var. 

Hızlı bir arabanız var. 

Güzel kitapları var. İki erkek kardeşleri var. Bir piyanoları var. Küçük 
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bir kedileri var. 

AlıĢtırma 8 (12:26). 

[saç – sarı saç] 

ÜÇ ARKADAġ 

Güzel bir Pazar günü. Hava güneşli ve sıcak. Avcılar’da bir ev. 

Salonda üç kişi var. Koltuklarda oturuyorlar. Onların biri erkek, ikisi kadın. 

Adları Cemile, Beyhan ve Halil. 

Burası güzel ve büyük bir salon. Salonun üç tane penceresi var. 

Pencerelerin yanında çiçekler var. Koltukların rengi kırmızıdır. Salonun 

ortasında büyük bir masa var. Bisküviler ve kek masanın üzerindedir. 

Cemile yirmi bir yaşında. Üniversiteye gidiyor. Onun siyah saçları ve 

siyah gözleri var. Taksim’de oturuyor. Bir erkek, bir kız kardeşi var. Şimdi 

elinde bir bardak çay var. Onu içiyor. Kek yiyor. Keki çok seviyor. 

Beyhan yirmi dört yaşında. O bir bilgisayar programcısı. Sarı saçları ve 

mavi gözleri var. Avcılar’da oturuyor. İki erkek kardeşi var. Kardeşleri ve 

annesiyle birlikte bu evde oturuyor. Babası bir mühendis. Şimdi Edirne’de 

çalışıyor. Babasının bir arabası var. Onu şimdi Beyhan sürüyor. 

Mecidiyeköy’de çalışıyor. İyi bir işi var. Sabahleyin şirkete arabayla gidiyor. 

Bir erkek arkadaşı var. Bu akşam onunla bir lokantaya gitmek istiyor. 

O şimdi sütlü kahve içiyor. 

Halil yirmi sekiz yaşında. O bir öğretmen. Etiler’de bir okulda çalışıyor. 

Kahverengi saçları ve siyah gözleri var. Evli. Bir kızı var. İki yaşında. Karısı da 

öğretmen. Onlar aynı okulda çalışıyorlar. Küçük bir evleri ve bir arabaları var. 

Karısının adı Senem. Kızının adı Aylin. Onlar şimdi evdeler. Halil birşey 

içmiyor. O biraz kek yiyor. 

AlıĢtırma 9 (14:15). 

Hava nasıl?  Güneşli ve sıcak. Ev nerede?  Avcılar’da. Salonda kaç 

kişi var?  Üç kişi var. Onlar nerede oturuyorlar?  Koltuklarda oturuyorlar. 

Pencerelerin yanında ne var?  Çiçekler var. Masa nerededir?  Salonun 

ortasındadır. Masanın üzerinde neler var?  Biraz kek ve bisküvi var. Cemile 

kaç yaşında?  Yirmi bir yaşında. Onun gözleri ne renktir?  Siyahtır. O 

nerede yaşar?  Taksim’de. O ne içiyor?  Bir bardak çay içiyor. Beyhan kaç 

yaşında?  Yirmi dört yaşında. O ne iş yapıyor?  O bir bilgisayar 

programcısı. Siyah gözleri mi var?  Hayır, mavi gözleri var. Nerede 

oturuyor?  Avcılar’da oturuyor. Babası ne iş yapıyor?  O mühendistir. 

Babası şimdi nerede?  Edirne’de. Babasının arabası nerede?  O Avcılar’da. 

Şimdi arabayı kim sürüyor?  Beyhan sürüyor. O nerede çalışıyor?  

Mecidiyeköy’de çalışıyor. Erkek arkadaşıyla nereye gitmek istiyor?  Bir 

lokantaya gitmek istiyor. Halil ne iş yapıyor?  O bir öğretmendir. Nerede 

çalışıyor?  Etiler’de çalışıyor. O evli mi?  Evet, evli. Kızının adı nedir?  Aylin. 
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Karısı ne iş yapıyor?  O öğretmendir. Halil ne içiyor?  O bir şey içmiyor. 

DERS 43 

(ttur2ab: 15:36-19:42) 

AlıĢtırma 1 (15:42). 

Dil  Doktor çocuğun diline bakıyor. Hangi dili konuşabilirsin? DiĢ  

Yaşlı adamın dişleri yok. Tırnak  Sekreterin tırnakları çok uzundur. 

Pantolon  Pantolonun yatağın üstündedir. Kazak  Mağazadaki kazağı 

almak istiyorum. ÇamaĢır makinesi  Yeni bir çamaşır makinesi var. 

BulaĢık makinesi  Tabakları bulaşık makinesine koy, lütfen. Elektrik 

süpürgesi  Elektrik süpürgesi salondadır. Dil  Bebeğin diline bak. Doktor 

onun diline bakıyor. Kaç dil konuşur? Hangi dili konuşabilirsin? 

AlıĢtırma 2 (16:26). 

Evde bir kedi var.  Evde bir kedi var mı? Masada tabaklar var.  

Masada tabaklar var mı? Banyoda bir çamaşır makinesi var.  Banyoda bir 

çamaşır makinesi var mı? Bir kedim var.  Bir kedim var mı? Bir kedin var 

mı? Kitaplarımız var.  Kitaplarımız var mı? Kitaplarınız var mı? Kadının bir 

elbisesi var.  Kadının bir elbisesi var mı? Senin bir evin var.  Senin bir 

evin var mı? Onun bir evi var.  Onun bir evi var mı? Bizim bir evimiz var.  

Bizim bir evimiz var mı? Sizin bir eviniz var.  Sizin bir eviniz var mı? 

Onların bir evi var.  Onların bir evi var mı? 

[sahip olmak (var olmak)] 

AlıĢtırma 3 (17:20). 

Evde bir kedi var.  Evde bir kedi var mı?  Evde bir kedi yok. / 

Masada tabaklar var.  Masada tabaklar var mı?  Masada tabaklar yok. / 

Banyoda bir çamaşır makinesi var.  Banyoda bir çamaşır makinesi var mı?  

Banyoda bir çamaşır makinesi yok. 

AlıĢtırma 4 (17:41). 

Bir kedim var.  Bir kedim yok. Kıtaplarınız var.  Kitaplarınız yok. 

Kadının bir elbisesi var.  Kadının bir elbisesi yok. Benim bir evim var.  

Benim bir evim yok. Senin bir evin var.  Senin bir evin yok. Onun bir evi 

var.  Onun bir evi yok. Bizim bir evimiz var.  Bizim bir evimiz yok. Sizin bir 

eviniz var.  Sizin bir eviniz yok. Onların bir evi var.  Onların bir evi yok. 

[kaç tane ev, kaç tane araba] 

[kaç kitap, kaç kazak, kaç tarak, kaç şişe] 

[Kaç tane evin var? Kaç tane çantan var?] 

AlıĢtırma 5 (18:28). 

Kaç kazağın var? Kaç pantolonun var? Kaç kalemin var? Kaç 

bilgisayarı var? Kaç kızı var? Kaç oğlu var? Kaç bavulu var? Kaç şapkanız 
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var? Kaç öğrenciniz var? Kaç eteğiniz var? Kaç köpeğiniz var? Kaç arabaları 

var? Kaç işçileri var? Kaç çarşafları var? Kaç erkek kardeşleri var? 

AlıĢtırma 6 (18:56). 

Kimin bir evi var? Kimin bir köpeği var? Kimin mavi bir pantolonu 

var? Kimin büyük bir çantası var? Kimin hızlı bir arabası var? Kimin bir şişe 

şarabı var? 

AlıĢtırma 7 (19:12). 

Kız kardeşin var mı?  Evet, var. Güzel elbiseleri var mı?  Evet, var. 

Kadının güzel bir evi var mı?  Evet, var. Yaşlı adamın büyük bir köpeği var 

mı?  Evet, var. Yeni bir elektrik süpürgesi var mı?  Evet, var. Bir bardak 

meyve suyun var mı?  Hayır, yok. Arkadaşının gitarı var mı?  Hayır, yok. 

Babanın bir arabası var mı?  Hayır, yok. Sekreterin bir bilgisayarı var mı?  

Hayır, yok. Doktorun büyük bir odası var mı?  Hayır, yok. 

DERS 44 

(ttur2ab: 19:42-22:42) 

AlıĢtırma 1 (19:48). 

Gri  Gri bir gömleğim var. Lacivert  Lacivert bir eteğin var mı? 

Kravat  Bir kravat satın almak istiyor. Süpürmek  Kadın her gün odayı 

süpürüyor. Yüz  Kızın yüzü çok güzel. Ayna  Aynaya bak! DiĢ fırçası  

Diş fırçan banyodadır. DiĢ macunu  Süpermarketten diş macunu al, lütfen. 

AlıĢtırma 2 (20:19). 

[Vitrin, tezgahtar, giysi, seçmek] 

BĠR MAĞAZA 

Burası büyük bir mağaza. Taksim’de, İstiklal Caddesi’nde. Mağazanın 

vitrininde elbiseler, gömlekler, kazaklar, etekler ve ceketler var. Caddede 

birçok insan var. İnsanlardan bazıları mağazanın önünde duruyor ve vitrine 

bakıyorlar. 

Mağazanın içinde de birçok elbise, gömlek, etek ve ceket var. 

Müşteriler onlara bakıyorlar. Tezgahtarlar müşterilere yardım ediyorlar. 

Onlara giysileri gösteriyorlar. Bu mağazada on tane tezgahtar var. 

Bir müşteri mavi bir elbise seçiyor ve onu giyiyor. Duvarda aynalar 

var. O, aynaya bakıyor. 

Bir adam karısıyla birlikte etek ve ceketlere bakıyor. Kadın bir etek 

giyiyor ve onu satın alıyorlar. 

Sağda müdürün odası var. Onun küçük ama güzel bir odası var. Adı 

Fikret. Fikret Bey işini çok seviyor. O genç bir adam. Evli ve bir oğlu var. 

Sabahleyin mağazaya erken gelir. Tezgahtarlarla konuşur ve giysilere bakar. 

Akşamleyin bazen eve geç gider. Etiler’de bir evi ve arabası var. 
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AlıĢtırma 3 (21:39). 

Mağaza nerededir?  Taksim’de, İstiklal Caddesi’ndedir. Mağazanın 

vitrininde neler var?  Elbiseler, kazaklar, gömlekler, etekler ve ceketler var. 

İnsanlar mağazanın önünde duruyorlar mı?  Evet, duruyorlar. Mağazada 

tezgahtarlar var mı?  Evet, var. Onlar ne yapıyorlar?  Müşterilere yardım 

ediyorlar, giysileri gösteriyorlar. Mağazada kaç tane tezgahtar var?  On 

tane. Bir müşteri ne seçiyor?  Mavi bir elbise seçiyor. O nereye bakıyor?  

Aynaya bakıyor. Bir adam karısıyla birlikte ne satın alıyor?  Bir etek alıyor. 

Müdürün odası büyük mü yoksa küçük mü?  Küçüktür. Müdürün adı nedir? 

 Fikret’tir. İşini seviyor mu?  Evet, seviyor. Evli mi?  Evet, evlidir. 

Sabahleyin mağazaya erken mi gelir?  Evet, erken gelir. Evi var mı?  Evet, 

var. Evi nerede?  Etiler’de. Arabası var mı?  Evet, var. 

DERS 45 

(ttur2ab: 22:42-24:54) 

AlıĢtırma 1 (22:46). 

Olmak  Bir doktor olmak istiyor. Vazo  Vazonun içinde çiçekler var. 

Gelecek  Gelecek hafta Almanya’ya gidecek. Geleceğimi bilemem. ÇamaĢır 

 Bugün çamaşır yıkıyor. BulaĢık  Bulaşıkları yıka, lütfen. O tabak bulaşıktır. 

Kirpik  Kızın kirpikleri çok uzundur. KaĢ  Adamın kaşları siyahtır. Harita  

Bu yer nerede? Haritaya bak. ÇarĢı  Turistler çarşıdan halılar alıyorlar. 

[Ben] 

AlıĢtırma 2 (23:26). 

Konuşacağım. Yürüyeceğim. Soracağım. Kullanacağım. Oynayacağım. 

Bekleyeceğim. Öğreneceğim. Yemek yapacağım. Telefon edeceğim.  

[Sen] 

AlıĢtırma 3 (23:42). 

Konuşacaksın. Yürüyeceksin. Soracaksın. Kullanacaksın. Oynayacaksın. 

Bekleyeceksin. Yemek yapacaksın. Telefon edeceksin. 

[O] 

AlıĢtırma 4 (23:56). 

Konuşacak. Yürüyecek. Soracak. Kullanacak. Oynayacak. Bekleyecek. 

Yemek yapacak. Telefon edecek. 

[Biz] 

AlıĢtırma 5 (24:09). 

Konuşacağız. Yürüyeceğiz. Soracağız. Oturacağız. Kalacağız. 

Bitireceğiz. Kullanacağız. Oynayacağız. Yemek yapacağız. Telefon edeceğiz. 

[Siz] 
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AlıĢtırma 6 (24:25). 

Konuşacaksınız. Yürüyeceksiniz. Soracaksınız. Oynayacaksınız. 

Bekleyeceksiniz. Yemek yapacaksınız. Telefon edeceksiniz. 

[Onlar] 

AlıĢtırma 7 (24:39). 

Konuşacaklar. Yürüyecekler. Soracaklar. Kullanacaklar. Oynayacaklar. 

Bekleyecekler. Yemek yapacaklar. Telefon edecekler. 

DERS 46 

(ttur2ab: 24:54-28:20) 

AlıĢtırma 1 (24:59). 

Kilise  İstanbul’da birçok eski kilise vardır. Tarla  Çiftçiler tarlada 

çalışıyor. Çiftçi  Babası bir çiftçidir. Makine  Fabrika için yeni bir makine 

alacaklar. Fotoğraf makinesi  Turistlerin fotoğraf makineleri var. Fotoğraf 

 Kızının fotoğraflarını bana gösterebilir misin? Pul  Zarfın üstünde ilginç 

bir pul var. 

[Ben] 

AlıĢtırma 2 (25:30). 

Verecek miyim? Anlatacak mıyım? Bitirecek miyim? Gidecek miyim? 

Gösterecek miyim? Yatacak mıyım? Kalkacak mıyım? Yıkayacak mıyım? 

[Sen] 

AlıĢtırma 3 (25:44). 

Verecek misin? Anlatacak mısın? Seçecek misin? Dinleyecek misin? 

Yazacak mısın? Yatacak mısın? Gidecek misin? 

[O] 

AlıĢtırma 4 (25:56). 

Verecek mi? Anlatacak mı? Seçecek mi? Dinleyecek mi? Yazacak mı? 

Gidecek mi? 

[Biz] 

AlıĢtırma 5 (26:07). 

Okuyacak mıyız? Satacak mıyız? Verecek miyiz? Anlatacak mıyız? 

Yazacak mıyız? Gidecek miyiz? 

[Siz] 

AlıĢtırma 6 (26:17). 

Okuyacak mısınız? Satacak mısınız? Verecek misiniz? Anlatacak 

mısınız? Yazacak mısınız? Gidecek misiniz? 

[Onlar] 
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AlıĢtırma 7 (26:28). 

Verecekler mi? Anlatacaklar mı? Seçecekler mi? Dinleyecekler mi? 

Yazacaklar mı? Gidecekler mi? 

[olmak] 

AlıĢtırma 8 (26:43). 

Zengin olacağım. Bu kız güzel olacak. Bu ev büyük olacak. Yarın 

orada olacağız. Saat sekizde lokantada olacaklar. 

AlıĢtırma 9 (26:55). 

TATĠL 

Sevgi Hanım ve Rafet Bey aynı şirkette çalışıyorlar. Sevgi Hanım, 

Rafet Bey’in karısıdır. Onların çocukları yok. Avcılar’da oturuyorlar. Bir 

evleri ve bir arabaları var. Onlar yarın tatil için Alanya’ya gidecekler. Orada 

bir otelde kalacaklar. Otelin adı Güneş. Orası temiz ve iyi bir oteldir. Sevgi 

Hanım şimdi çamaşır yıkıyor. Akşamleyin giysileri dolaptan alacak ve 

bavullara koyacak. Yarın sabah erken kalkacaklar. Alanya’ya arabayla 

gitmiyorlar. Otobüsle gidecekler. Otobüs Esenler’den kalkacak. Saat yedi 

buçukta orada olacaklar. Bu, onlar için iyi bir tatil olacak.  

AlıĢtırma 10 (27:41). 

Sevgi Hanım kimdir?  O Rafet Bey’in karısıdır. Onların çocukları var 

mı?  Hayır, yok. Nerede oturuyorlar?  Avcılar’da oturuyorlar. Arabaları 

var mı?  Evet, var. Tatil için nereye gidecekler?  Alanya’ya gidecekler. 

Orada nerede kalacaklar?  Otelde kalacaklar. Otelin adı nedir?  Güneş’tir. 

Sevgi Hanım giysileri nereye koyacak?  Bavullara koyacak. Alanya’ya 

neyle gidiyorlar?  Otobüsle gidiyorlar. Otobüs nereden kalkıyor?  

Esenler’den kalkıyor. Saat kaçta orada olacaklar?  Yedi buçukta. 

DERS 47 

(ttur2ba: 00:09-03:03) 

AlıĢtırma 1 (00:14). 

DeğiĢtirmek  Elbisesini değiştirecek. Mutlu  Çok mutlu olacaksın. 

ġarkı  O şarkıyı dinliyor musunuz? ġarkı söylemek  Erkek kardeşim bir 

lokantada şarkı söylüyor. Dans etmek  Saat sekizden beri dans ediyorlar. 

Fotoğraf çekmek  Müzede fotoğraf çekebilir miyim? Mayo  Mayom 

nerede? Yüzeceğim. Plaj  Gelecek hafta plaja gidecek miyiz? 

[Ben] 

AlıĢtırma 2 (00:47). 

Göstermeyeceğim. Seyretmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Dans 

etmeyeceğim. Şarkı söylemeyeceğim. Fotoğraf çekmeyeceğim. Yapmayacağım. 

Anlatmayacağım. Bitirmeyeceğim. 
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[Sen] 

AlıĢtırma 3 (01:04). 

Göstermeyeceksin. Seyretmeyeceksin. Değiştirmeyeceksin. Dans 

etmeyeceksin. Şarkı söylemeyeceksin. Fotoğraf çekmeyeceksin. Yapmayacaksın. 

Anlatmayacaksın. Bitirmeyeceksin. 

[O] 

AlıĢtırma 4 (01:22). 

Göstermeyecek. Seyretmeyecek. Değiştirmeyecek. Dans etmeyecek. 

Şarkı söylemeyecek. Fotoğraf çekmeyecek. Yapmayacak. Anlatmayacak. 

Bitirmeyecek. 

[Biz] 

AlıĢtırma 5 (01:39). 

Göstermeyeceğiz. Seyretmeyeceğiz. Değiştirmeyeceğiz. Dans 

etmeyeceğiz. Şarkı söylemeyeceğiz. Fotoğraf çekmeyeceğiz. Yapmayacağız. 

Anlatmayacağız. Bitirmeyeceğiz. 

[Siz] 

AlıĢtırma 6 (01:54). 

Göstermeyeceksiniz. Seyretmeyeceksiniz. Değiştirmeyeceksiniz. Dans 

etmeyeceksiniz. Şarkı söylemeyeceksiniz. Fotoğraf çekmeyeceksiniz. 

Yapmayacaksınız. Anlatmayacaksınız. Bitirmeyeceksiniz. 

[Onlar] 

AlıĢtırma 7 (02:13). 

Göstermeyecekler. Seyretmeyecekler. Değiştirmeyecekler. Dans 

etmeyecekler. Şarkı söylemeyecekler. Fotoğraf çekmeyecekler. Yapmayacaklar. 

Anlatmayacaklar. Bitirmeyecekler. 

AlıĢtırma 8 (02:30). 

Bugün gelecek misin?  Evet, geleceğim. Yarın okula gidecek mi?  

Evet, gidecek. Turistler fotoğraf çekecek mi?  Evet, çekecek. Annem bugün 

gelecek mi?  Evet, gelecek. Meyve suyunu içecek misiniz?  Evet, içeceğiz. 

Bugün çalışacak mıyız?  Hayır, çalışmayacağız. Evi satacak mısınız?  

Hayır, satmayacağız. Yarın plaja gidecek misin?  Hayır, gitmeyeceğim. 

Kapıyı açacak mı?  Hayır, açmayacak. Televizyon seyredecek misin?  

Hayır, seyretmeyeceğim. 

DERS 48 

(ttur2ba: 03:03-06:42) 

AlıĢtırma 1 (03:09). 

Doğu  Doğuda çok kar yağar. Batı  İzmir Türkiye’nin Batısındadır. 
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Kuzey  Giresun Kuzeydedir. Güney  Onlar Güneyde yaşarlar. DıĢarı  

Şimdi dışarı çıkacağım. Ġçeri  İçeri gelin, lütfen. Hakkında  Onun 

hakkında konuşmak istemiyorum. Ödemek  Hesabı ödeyeceğiz. 

[Kuzeyde; Güneyde; Doğuda; Batıda] 

AlıĢtırma 2 (03:40). 

Aydın batıdadır. Trabzon kuzeydedir. Antalya güneydedir. Van 

doğudadır. 

AlıĢtırma 3 (03:48). 

Türkiye’nin Kuzeyinde; İngiltere’nin Güneyinde; İstanbul’un 

Doğusunda; Ankara’nın Batısında; İzmir’in Doğusunda;  Antalya’nın 

Kuzeyinde; Trabzon’un Güneyinde. 

[dışarı, içeri] 

[Dışarı çıkıyorlar. İçeri giriyor.] 

AlıĢtırma 4 (04:11). 

Evden dışarı; bahçeden dışarı; kapıdan dışarı; okuldan dışarı; çantadan 

dışarı; parktan dışarı; ofisten dışarı. 

AlıĢtırma 5 (04:24). 

Evden içeri; bahçeden içeri; kapıdan içeri; okuldan içeri; parktan içeri; 

ofisten içeri. 

[hakkında] 

AlıĢtırma 6 (04:37). 

Doktor hakkında; öğretmen hakkında; İstanbul hakkında; benim 

hakkımda; senin hakkında; onun hakkında; bizim hakkımızda; sizin 

hakkınızda; onlar hakkında; annem hakkında; arkadaşı hakkında; amcam 

hakkında; teyzesi hakkında. 

AlıĢtırma 7 (05:01). 

[Göl, mezun olmak] 

PARKTA 

Burası İstanbul’da büyük bir park. Parkın içinde birçok ağaç, çiçekler 

ve küçük bir göl var. İnsanlar arabayla içeriye girebilirler. Parkın içinde 

kafeteryalar da var. İnsanlar sandalyelerde oturuyorlar ve meşrubat içiyorlar. 

Bugün parkta Aylin ve Cem de var. Aylin ve Cem iyi arkadaşlar. 

Üniversiteye gidiyorlar. Onlar bu parkı çok severler ve sık sık gelirler. Küçük 

göle gider ve onu seyrederler. Üniversite ve dersler hakkında konuşurlar. 

Gelecek yıl üniversiteden mezun olacaklar. Gölün yanında uzun ağaçlar var. 

Aylin ve Cem kafeteryada oturmayacaklar. Gölün yanına gidecekler. Bu 

uzun ağaçların altında oturacaklar. Sandviçlerini yiyecekler ve konuşacaklar. 
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AlıĢtırma 8 (05:57). 

Park nerededir?  Park İstanbul’dadır. Parkta bir göl var mı?  Evet, 

var. İnsanlar kafeteryada ne içiyorlar?  Meşrubat içiyorlar. Bugün parkta 

kimler var?  Aylin ve Cem var. Onlar bu parkı severler mi?  Evet, severler. 

Nereye giderler?  Küçük göle giderler. Orada ne hakkında konuşurlar?  

Üniversite ve dersler hakkında konuşurlar. Ne zaman üniversiteden mezun 

olacaklar?  Gelecek yıl mezun olacaklar. Gölün yanında neler var?  Uzun 

ağaçlar var. Onlar nerede oturacaklar?  Ağaçların altında oturacaklar. Ne 

yiyecekler?  Sandviç yiyecek. 

DERS 49 

(ttur2ba: 06:42-10:37) 

AlıĢtırma 1 (06:49). 

Demek  Onun hakkında bana bir şey demiyor. Yine, tekrar  

Gelecek yıl yine (tekrar) oraya gideceğiz. Seyahat etmek, yolculuk etmek  

İşadamı sık sık uçakla seyahat eder. Seyahat, yolculuk  Teyzem yolculuğu 

(seyahati) çok sever. AkĢam yemeği  Akşam yemeği saat kaçta? Öğle 

yemeği  Öğle yemeği için ne yiyeceksin? ġiĢman  Kapının önündeki 

şişman adama bak. Zayıf  Annesi çok zayıftır. 

[demek, söylemek] 

AlıĢtırma 2 (07:27). 

―Lütfen!‖ de. Her sabah bana ―Günaydın!‖ der. Bir şey diyorum, 

(söylüyorum). Bir şey demiyorum (söylemiyorum). Bir şey diyor musun 

(söylüyor musun)? Onlar bize ne diyecekler? Size bir şey demiyeceğiz. 

AlıĢtırma 3 (07:46). 

Kapılar ve pencereler  kapı ve pencereler; oteller ve lokantalar  otel 

ve lokantalar; müdürler ve işadamları  müdür ve işadamları. 

[ile] 

[Ahmetle Mehmet  Ahmet ve Mehmet] 

AlıĢtırma 4 (08:05). 

Ekmekle peynir yiyoruz.  ekmek ve peynir; Kadınla kızı buraya 

geliyor.  kadın ve kızı. 

AlıĢtırma 5 (08:15). 

Oraya benimle git. Arkadaşımla sinemaya gidiyoruz. Sizinle konuşmak 

istiyor. Doktorla beraber geliyor. Onunla otobüse biniyorum. 

[trenle; otobüsle; uçakla] 

AlıĢtırma 6 (08:29). 

Ankara’ya trenle gidiyorlar. İşadamı uçakla gelecek. Marmaris’e 
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otobüsle gideceğiz. 

AlıĢtırma 7 (08:37). 

Bıçakla; çatalla; kaşıkla; elektrik süpürgesiyle; telefonla; topla; 

fincanla; kalemle; elle. 

[Yapayım  Yapayım mı?] 

AlıĢtırma 8 (08:53). 

Gideyim. Söyleyeyim. Ödeyeyim. Değiştireyim. Bakayım. Telefon 

edeyim. Yiyeyim. Yatayım. Bulayım. Giyeyim. Bitireyim. Yıkayayım. 

Seyredeyim. Yürüyeyim. 

AlıĢtırma 9 (09:14). 

Oraya gideyim mi? Odayı süpüreyim mi? Elbisemi değiştireyim mi? Sana 

yardım edeyim mi? Bu dersi sana anlatayım mı? Şu resimlere bakayım mı? 

AlıĢtırma 10 (09:28). 

Gidelim. Söyleyelim. Ödeyelim. Değiştirelim. Bakalım. Yiyelim. 

Bulalım. Yıkayalım. Seyredelim. Yürüyelim. Gösterelim. 

AlıĢtırma 11 (09:42). 

Oraya gidelim mi? Sana yardım edelim mi? Odayı süpürelim mi? Bu 

dersi size anlatalım mı? O resimlere bakalım mı? Şu filmi seyredelim mi? 

AlıĢtırma 12 (09:54). 

Söylesin. Ödesin. Yesin. Bulsun. Temizlesin. Seyretsin. 

AlıĢtırma 13 (10:03). 

Bu odada uyusun mu? Mektupları yazsın mı? Evi satsın mı? 

Fotoğraflara baksın mı? Bu otobüse binsin mi? Hesabı ödesin mi? 

AlıĢtırma 14 (10:15). 

Ödesinler. Göstersinler. Yürüsünler. Okusunlar. Yazsınlar. Telefon 

etsinler.  

AlıĢtırma 15 (10:25). 

Oraya gitsinler mi? Fotoğraflara baksınlar mı? Bu odada uyusunlar mı? 

O otobüse binsinler mi? Evi temizlesinler mi? 

DERS 50 

(ttur2ba: 10:37-14:06) 

AlıĢtırma 1 (10:43). 

TaĢımak  Bu bavulu taşıyamazsın. Göndermek  Parayı ne zaman 

gönderecek? Fırçalamak  Akşamleyin dişlerini fırçala. Saymak  

Çantadaki parayı sayıyoruz. Ġlaç  Doktor hastaya ilacı verecek. Pilot  

Uçağın pilotu şu adamdır. Ressam  Ressam yeni bir resim çiziyor. 

[-mek için] 
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AlıĢtırma 2 (11:13). 

Yapmak için; satmak için; kalmak için; yatmak için; taşımak için; saymak 

için; fırçalamak için; yemek yapmak için; kalkmak için. 

[gibi] 

AlıĢtırma 3 (11:30). 

Bal gibi; şeker gibi; çocuk gibi; limon gibi; top gibi; bebek gibi; sepet 

gibi; buz gibi. 

AlıĢtırma 4 (11:41). 

Benim gibi; senin gibi; onun gibi; bizim gibi; sizin gibi; onlar gibi; 

annem gibi; arkadaşım gibi; ablam gibi. 

AlıĢtırma 5 (11:57). 

Konuşma 

 Bugün bir misafir gelecek.  

 Kim? 

 Bir Amerikalı kız. Amerika’dan gelecek. 

 Adı ne? 

 Kimberly Brown. 

 Burada ne yapacak? 

 Türkçe öğrenmek için geliyor. 

 Nerede kalacak? 

 Bizim evde. Bende bir fotoğrafı var. 

 Görebilir miyim?  

 Tabii. Fotoğraf çantamda. 

 Oh! Bebek gibi güzel bir kız. 

 Evet, güzel. 

 Saat kaçta geliyor? 

 Uçak saat yedide havaalanında olacak. 

 Havaalanına gidecek misin? 

 Evet, gideceğim. 

 Ben de geleyim mi? 

 Tamam. Şimdi çıkalım mı? 

AlıĢtırma 6 (12:32). 

BĠR MĠSAFĠR 

Levent’te bir ev. Burası Ayhan Bey’in evidir. Bugün Amerika’dan bir 

misafir gelecek. Adı Kimberly Brown. Ayhan Bey’in arkadaşı. Yirmi dokuz 

yaşında ve bekar. 

Kimberiy bir İngilizce öğretmenidir. İstanbul’da bir okulda İngilizce 

öğretecek. O bir ya da iki ay Ayhan Bey’in evinde kalacak. Okul da 
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Levent’te. 

Kimberly güzel bir kadındır. Sarışın. Gözleri de deniz gibi mavidir. 

Saat yedide havaalanında olacak. Ayhan Bey onu havaalanında bekleyecek 

ve birlikte eve gelecekler. Yemek yiyecekler. O İstanbul’u biliyor. Burada 

yaşamak istiyor. Türkçe öğrenmek için okula gidecek. 

AlıĢtırma 7 (13:16). 

Ayhan Bey’in evi nerededir?  Levent’tedir. Misafir ne zaman geliyor? 

 Bugün geliyor. Misafir nereden geliyor?  Amerika’dan geliyor. Misafirin 

adı nedir?  Onun adı Kimberly Brown’dır. Kimberiy kaç yaşındadır?  

Yirmi dokuz yaşındadır. O evli mi yoksa bekar mı?  Bekardır. O ne iş 

yapar?  İngilizce öğretmenidir. İstanbul’da ne yapacak?  İngilizce 

öğretecek. Ayhan Bey’in evinde kaç ay kalacak?  Bir ya da iki ay kalacak. 

Okul nerede?  Levent’tedir. Kimberly’nin gözleri ne renktir?  Mavidir. 

Saat kaçta havaalanında olacak?  Orada saat yedide olacak. Onu 

havaalanında kim bekleyecek?  Ayhan Bey bekleyecek. İstanbul’da 

yaşamak istiyor mu?  Evet, istiyor. Türkçe öğrenmek için ne yapacak?  

Okula gidecek. 

DERS 51 

(ttur2ba: 14:06-14:31) 

AlıĢtırma 1 (14:12).  

Hazırlamak  Kahvaltıyı hazırlıyor musun? Karar vermek  Onun 

hakkında yarın karar verecek. Seçmek  Senin için bir elbise seçeceğim. 

Merdiven  Merdivende oturuyorlar. Taramak  Her sabah saçlarını tarar. 

DERS 52 

(ttur2ba: 14:31-17:53) 

AlıĢtırma 1 (14:36). 

Dün  Arkadaşın dün evdeydi. Soyadı  Soyadınızı yazın, lütfen. 

Ünlü, meĢhur  Bu ressam Türkiye’de çok ünlüdür. Önemli  Bu ders çok 

önemlidir. Tamir etmek, onarmak  Arabayı tamir edecek mi? DuĢ  

Banyoda duş var mı? DuĢ yapmak, duĢ almak  Her sabah duş yapar. Balık 

 Balık sever misin? 

AlıĢtırma 2 (15:06). 

Masadır.  Masaydı. Havludur.  Havluydu. Bu bir masadır.  Bu bir 

masaydı. Bu bir evdir.  Bu bir evdi. Şu bir fırındır.  Şu bir fırındı. Şu bir 

ütüdür.  Şu bir ütüydü. O bir piyanodur.  O bir piyanoydu. O bir bavuldur. 

 O bir bavuldu. Bu bir bisiklettir.  Bu bir bisikletti. Şu bir çarşaftır.  Şu 

bir çarşaftı. O bir kazaktır.  O bir kazaktı. 

Burası bir dükkandır.  Burası bir dükkandı. Şurası bir mağazadır.  



 103 

Şurası bir mağazaydı. Orası küçük bir salondur.  Orası küçük bir salondu.  

AlıĢtırma 3 (15:55). Önce şimdiki, sonra geçmiş zaman yapınız: 

[Ben: Ben ...-im. – Ben ...-dim.] 

Ben bir öğrenciyim.  Ben bir öğrenciydim. Ben bir garsonum.  Ben 

bir garsondum. 

[Sen: Sen ...-sin. – Sen ...-din.] 

Sen bir öğrencisin.  Sen bir öğrenciydin. Sen bir doktorsun.  Sen bir 

doktordun. 

[O: O... -dir. – O ...-di.] 

O bir öğrencidir.  O bir öğrenciydi. O bir garsondur.  O bir 

garsondu. 

[Biz: Biz ...-iz. – Biz ...-dik.] 

Biz öğretmeniz.  Biz öğretmendik. Biz doktoruz.  Biz doktorduk. 

[Siz: Siz ...-siniz. – Siz ...-diniz.] 

Siz öğrencisiniz.  Siz öğrenciydiniz. Siz doktorsunuz.  Siz 

doktordunuz. 

[Onlar: Onlar ...-dır. – Onlar ...-dı.] 

Onlar doktordur.  Onlar doktordu. Onlar öğretmendir.  Onlar 

öğretmendi. 

AlıĢtırma 4 (17:11).  
[parti; tanıştırmak] 

KonuĢma 

BERNA: Güzel bir parti.  

ADNAN: Evet, güzel, şu kız kim?  

BERNA: Hangisi?  

ADNAN: Kapının yanındaki kız. 

BERNA: Ha, evet. O kız, arkadaşım Aylin. Aynı üniversitedeydik. 

Evlerimiz aynı sokaktaydı. Annesi ve benim annem iyi arkadaştılar. Annesi 

bir öğretmendi. Babası bir dişçiydi. Kızkardeşi çok güzel bir kızdı. Evleri 

eskiydi ama çok büyüktü. 

ADNAN: Şimdi ne iş yapıyor? 

BERNA: Almanca öğretmeni. Bir okulda Almanca öğretiyor. 

ADNAN: Onunla konuşmak istiyorum. 

BERNA: Tamam. Birlikte oraya gidelim. Ben sizi tanıştırayım. 

ADNAN: Teşekkürler. 

DERS 53 

(ttur2ba: 17:53-20:50) 

AlıĢtırma 1. 
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Bayan  O Bayan kapının önünde bekliyor. Çorap  Kahverengi 

çoraplarım nerede? Eldiven  Yeni eldivenler almak istiyorum. Geçen  Kız 

kardeşim geçen hafta buradaydı. Önce  İki gün önce araba dükkanın 

önündeydi. Dinlenmek  Yarın evde dinleneceğiz. 

[Bu bir masadır. Bu bir masa mıdır? Şu bir evdir. Şu bir ev midir?] 

AlıĢtırma 2. 
1) / (18:28) Bu bir masaydı. – Bu bir masa mıydı? Bu bir evdi. – Bu 

bir ev miydi? Şu bir fırındı. – Şu bir fırın mıydı? O bir bavuldu. – O bir bavul 

muydu? 

[Ben öğretmendim. Öğrenciydim. Doktordum.] 

2) / (18:45) Ben öğretmen miydim? Öğrenci miydim? Doktor 

muydum? Sen asker miydin? Öğrenci miydin? Dişçi miydin? O doktor 

muydu? Hemşire miydi? İyi bir pilot muydu? Biz doktor muyduk? Ressam 

mıydık? İyi işçi miydik? Siz işçi miydiniz? Pilot muydunuz? İyi doktor 

muydunuz? Onlar ressam mıydı? İşçi miydi? Rehber miydi?  

[Bu bir masadır.  Bu bir masa değildir. Şu bir vazodur.  Şu bir vazo 

değildir.] 

AlıĢtırma 3 (19:27). 

Bu bir masaydı.  Bu bir masa değildi. Bu bir evdi.  Bu bir ev değildi. 

Şu bir fırındı.  Şu bir fırın değildi. O bir bavuldu.  O bir bavul değildi. 

Burası bir dükkandı.  Burası bir dükkan değildi. Şurası bir mağazaydı.  

Şurası bir mağaza değildi. Orası küçük bir salondu.  Orası küçük bir salon 

değildi. 

 

AlıĢtırma 4 (19:51). 
Ben öğretmen değildim. Doktor değildim. İyi bir hemşire değildim. 

Sen asker değildin. Öğrenci değildin. Güzel bir kadın değildin. O doktor 

değildi. İyi bir pilot değildi. Kilisede değildi. Biz ressam değildik. İyi işçi 

değildik. Banyoda değildik. Siz işçi değildiniz. Pilot değildiniz. Arkadaş 

değildiniz. Onlar ressam değildi. İşçi değildi. Şişman değildi.  

[dün; geçen; önce] 

[dün] 

AlıĢtırma 5. 

(1) / (20:28) Dün sabah; dün akşam; dün gece; geçen hafta; geçen ay; 

geçen yıl 

[Önce] 

(2) / (20:40) On dakika önce; kırk dakika önce; bir saat önce; üç saat 
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önce; yarım saat önce. 

DERS 54 

(ttur2ba: 20:50-24:47) 

AlıĢtırma 1 (20:55). Dinledikten sonra tekrar ediniz: 

Öğle  Doktor öğlende gelecek. Üzgün  Kadın üzgündü. Üzgünüm, 

bunu yapamam. Pasaport  Turist pasaportunu gösteriyor. Uçmak  Kuşlar 

gökyüzünde uçuyor. Tutmak  Elinde bir kitap tutuyor. Ay  Ayı 

seyrediyorlar. Yıldız  Yıldızları sayamazsın. Gökyüzü  Gökyüzü mavidir. 

Ay  Ayı görüyorum. Bu gece gökyüzünde ay var mı? Gelecek ay bir araba 

alacağız. Geçen ay meşguldünüz. 

AlıĢtırma 2 (21:33). Lütfen ezberleyiniz: 

Öğle: sabah; öğle; akşam; gece; sabahleyin; öğleyin; öğlende; 

akşamleyin; geceleyin; öğleden sonra. 

AlıĢtırma 3 (21:48). Dinledikten sonra tekrar ediniz: 

Adam sabah gelir. Adam akşam gelir. Adam gece gelir. Adam öğlende 

(öğleyin) gelir. Adam sabah (sabahleyin) gelir. Adam akşam (akşamleyin) 

gelir. Adam gece (geceleyin) gelir. Adam öğleyin (öğlende) gelir.  

AlıĢtırma 4 (22:11).  
Biz dün evdeydik. Biz dün evde değildik. Biz dün evde miydik? 

Yorgundum. Yorgun değildim. Yorgun muydum? 

[Var.  Vardı.] 

AlıĢtırma 5.  

(1) / (22:29) O şehirde büyük bir fabrika var.  O şehirde büyük bir 

fabrika vardı. / Yatağın üstünde eldivenler var.  Yatağın üstünde eldivenler 

vardı. / Mağazada elbiseler ve etekler var.  Mağazada elbiseler ve etekler vardı. 

(2) / (22:45) Banyoda büyük bir havlu vardı.  Banyoda büyük bir 

havlu var mıydı? / Tarlada iki çiftçi vardı.  Tarlada iki çiftçi var mıydı? / 

Eczanede ilaçlar vardı.  Eczanede ilaçlar var mıydı? / Gökyüzünde yıldızlar 

vardı.  Gökyüzünde yıldızlar var mıydı? / Kütüphanede kitaplar vardı.  

Kütüphanede kitaplar var mıydı? 

AlıĢtırma 6 (23:10). 

Mağazada müşteriler yok.  Mağazada müşteriler yoktu. / Fabrikada 

yeni makineler yok.  Fabrikada yeni makineler yoktu. / Onun için bir 

mektup yok.  Onun için bir mektup yoktu. / Şişede hiç su yok.  Şişede hiç 

su yoktu. 

AlıĢtırma 7 (23:30). 

BĠR OFĠS 
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Seval Hanım dün evdeydi. Şirket açık değildi. Evde bazı işler vardı. 

Oğlu Kerem de evdeydi. Bugün o yine ofisindedir. Kerem okulda. Seval 

Hanım için her gün ofiste birçok iş vardır. Çok meşguldür. On yıldır o 

şirkette çalışıyor. Aynı odada onun bir arkadaşı var. Adı Kerime. Onlar beş 

yıl aynı okuldaydılar. Şimdi birlikte çalışıyorlar. Onların iyi bir şirketleri var. 

Yarın büyük bir toplantı olacak. İş arkadaşları öğlende gelecekler. Öğleden 

sonra yeni bir iş hakkında konuşacaklar. 

AlıĢtırma 8 (24:12). 

Seval Hanım dün neredeydi?  Evdeydi. Şirket açık mıydı?  Hayır, 

değildi. Oğlu Kerem evde miydi?  Evet, evdeydi. Seval Hanım bugün 

nerededir?  Ofisindedir. Kaç yıldır o şirkette çalışıyor?  On yıldır çalışıyor. 

Arkadaşının adı nedir?  Kerime’dir. Kaç yıl aynı okuldaydılar?  Beş yıl. 

Toplantı ne zaman olacak?  Yarın olacak. İş arkadaşları ne zaman gelecek? 

 Öğlende gelecekler. Onlar ne hakkında konuşacaklar?  Yeni bir iş 

hakkında konuşacaklar. Ne zaman konuşacaklar?  Öğleden sonra 

konuşacaklar. 

DERS 55 

(ttur2ba: 24:47-28:13) 

AlıĢtırma 1 (24:52). 

AĢçı  Bu oteldeki aşçı ünlüdür. Hayat, yaĢam, ömür  Bu ressamın 

yaşamı (hayatı) çok ilginçti. ÇağdaĢ, modern  Orada modern bir hastane 

var. Ġnek  Çiftçinin ineği tarladadır. Tembel  Onun kızı çok tembeldi. 

ÇalıĢkan  Çalışkan öğrenciler bu sınıftadır. Sahip  Arabanın sahibi bu 

oteldedir. Kırmak  Bardağı çocuğa verme. Onu kırabilir. Öpmek  Ayhan 

Bey her sabah karısını öper. 

AlıĢtırma 2 (25:29).  
Evde iki kedi vardı. Evde iki kedi var mıydı? Evde iki kedi yoktu. / 

Bavulda iki kazak vardı. Bavulda iki kazak var mıydı? Bavulda iki kazak 

yoktu. / Tarlada inekler vardı. Tarlada inekler var mıydı? Tarlada inekler 

yoktu. / Lokantada iyi bir aşçı vardı. Lokantada iyi bir aşçı var mıydı? 

Lokantada iyi bir aşçı yoktu. 

[Siyah bir elbisem var.  Siyah bir elbiseye sahibim. Kadının iki kızı 

var.  Kadın iki kıza sahiptir.] 

AlıĢtırma 3 (26:07). 
Büyük bir evimiz var. Turistlerin pasaportu var. Kızın kırmızı 

eldivenleri var. İyi bir annen var. Büyük bir bavulunuz var. 

AlıĢtırma 4 (26:18). 

Küçük bir bahçem var.  Küçük bir bahçem vardı. / Bir kızım var.  
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Bir kızım vardı. / Bir köpeğim var.  İki yıl önce bir köpeğim vardı. 

AlıĢtırma 5 (26:30). 
Yeni bir bulaşık makinem vardı. Bir fotoğraf makinem vardı. Bir şişe 

kırmızı şarabım vardı. Eski bir bisikletin vardı. Yeşil gözlerin vardı. Kravatın 

vardı. Hızlı bir araban vardı. Kahverengi bir pantolonu vardı. İki kız kardeşi 

vardı. Dört bavulu vardı. Çok parası vardı. Eski bir evimiz vardı. Bir 

bilgisayarımız vardı. Tembel bir oğlumuz vardı. Küçük bir dükkanımız vardı. 

Eski bir fırınınız vardı. Geçen hafta bir toplantınız vardı. Tarlada inekleriniz 

vardı. Bir gitarınız vardı. Antalya’da bir evleri vardı. Dört kazakları vardı. 

Zengin bir amcaları vardı. Yaşlı bir kedileri vardı. 

AlıĢtırma 6 (27:21). 

Küçük bir bahçem var.  Küçük bir bahçem var mı? / Bir kızım var.  

Bir kızım var mı? / Bir bahçem vardı.  Bir bahçem var mıydı? / Bir kızım 

vardı.  Bir kızım var mıydı? / Küçük bir bahçem var.  Küçük bir bahçem 

yok. / Bir kızım var.  Bir kızım yok. / Bir bahçem vardı.  Bir bahçem 

yoktu. / Bir kızım vardı.  Bir kızım yoktu. 

AlıĢtırma 7 (27:49). 
Masada mektuplar vardı. O şehirde büyük bir fabrika vardı. Evin 

önünde birçok araba vardı. 

Masada mektuplar var mıydı? O şehirde büyük bir fabrika var mıydı? 

Evin önünde birçok araba var mıydı? 

Masada mektuplar yoktu. O şehirde büyük bir fabrika yoktu. Evin 

önünde birçok araba yoktu. 

DERS 56 

(ttur2ba: 28:13-32:30) 

AlıĢtırma 1 (28:18). 

Tepe  Tepede ağaçlar vardı. Oyuncak  Çocuğu için her ay bir 

oyuncak alır. Paket  Paketleri göndereceğiz. Doğum günü  Doğum günün 

ne zaman? Konser  Geçen hafta güzel bir konser vardı. Unutmak  Onun 

adını unuttum. Yazar  Lokantadaki adam bu kitabın yazarıdır. Dondurma 

 Dondurma sever misin?  Evet, çok severim. 

AlıĢtırma 2 (28:50). 
İşçiler çalışıyorlar. Orada bekliyorum. Caddede yürüyoruz. Her gün 

duş yaparım. Okula otobüsle gider. Orada elbise satarlar. Bebek için bir 

oyuncak alacağım. Yarın akşam konsere gideceğiz. Bu akşam evde 

dinlenecek. 

AlıĢtırma 3 (29:12). 
[Ben] 

Telefon ettim. Odayı süpürdüm. Dün pazara gittim. Radyoyu tamir 
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ettim. Bavulları taşıdım. İlacı içtim. 

[Sen] 

Telefon ettin. Odayı süpürdün. Dün pazara gittin. Radyoyu tamir ettin. 

Bavulları taşıdın. İlacı içtin. 

[O] 

Telefon etti. Odayı süpürdü. Dün pazara gitti. Radyoyu tamir etti. 

Bavulları taşıdı. İlacı içti. 

[Biz] 

Telefon ettik. Odayı süpürdük. Dün pazara gittik. Radyoyu tamir ettik.  

Bavulları taşıdık. İlacı içtik. 

[Siz] 

Telefon ettiniz. Odayı süpürdünüz. Dün pazara gittiniz. Radyoyu tamir 

ettiniz. Bavulları taşıdınız. İlacı içtiniz. 

[Onlar] 

Telefon ettiler. Odayı süpürdüler. Dün pazara gittiler. Radyoyu tamir 

ettiler. Bavulları taşıdılar. İlacı içtiler. 

AlıĢtırma 4 (30:23). 

[firma; tanışmak; konsolosluk]  

BĠR ARKADAġ 

Dün arkadaşım Japonya’dan geldi. O bir Japon’dur. Adı Yuko’dur. 

Japonya’da Isuzu firmasında çalışıyor. Onu havaalanında bekledim. Uçak geç 

geldi. Birlikte bir taksiye bindik ve otele gittik. The Marmara Oteli’nde 

kalacak. Yuko’yla Japonya’da tanıştım. İki yıl önce Japonya’daydım. Orada 

bir okula gittim ve Japonca öğrendim. Yuko bana yardım etti. Onun evinde 

bir ay kaldım. O da İstanbul’da bir yıl kalacak. Burada Isuzu firması için 

çalışacak. Otele akşam geldik. Birlikte yemek yedik ve şarap içtik. Eski 

günler hakkında konuştuk. İstanbul’daki işini anlattı. O gece ben de otelde 

kaldım. Sabah geç kalktık. Birlikte kahvaltı ettik. Kahvaltıda bal, peynir, 

reçel ye yumurta yedik. Kahve içtik. Öğleden sonra Yuko Japon 

Konsolosluğu’na gitti. Ben eve döndüm. 

AlıĢtırma 5 (31:32). 

Arkadaşım nereden geldi?  Japonya’dan geldi. Adı nedir?  

Yuko’dur. Hangi firmada çalışıyor?  İsuzu’da çalışıyor. Otele neyle gittik? 

 Taksiyle gittiniz. Hangi otelde kalacak?  The Marmara’da kalacak. 

Yuko’yla nerede tanıştım?  Japonya’da tanıştın. Ne zaman 

Japonya’daydım?  İki yıl önce Japonya’daydın. Orada ne yaptım?  Bir 

okula gittin ve Japonca öğrendin. Orada bana kim yardım etti?  Yuko 

yardım etti. Yuko İstanbul’da kalacak mı?  Evet, kalacak. İstanbul’da ne 

yapacak?  İsuzu için çalışacak. Nerede yemek yedik?  Otelde yediniz. Ne 

hakkında konuştuk?  Eski günler hakkında konuştunuz. O gece ben nerede 
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kaldım?  Otelde kaldın. Kahvaltıda tereyağı yedik mi?  Hayır, yemediniz. 

Öğleden sonra Yuko nereye gitti?  Japon Konsolosluğu’na gitti. Ben nereye 

gittim?  Eve gittin. 

DERS 57 

(ttur2bb: 00:08-03:27) 

AlıĢtırma 1 (00:11). 

Tükenmez kalem  Tükenmez kalemimi buldum. DüĢmek  Bebek 

yataktan düştü. Farklı, değiĢik  Onun arabası farklıdır. Hatırlamak, 

anımsamak  Eski günleri hatırlayamaz. Akraba  Akrabalarınız şimdi 

nerededir? Gelin  Teyzemin gelini bir doktordur. Damat  Damat gelinin 

yanında durdu. Nüfus  Bu şehrin nüfusu nedir? 

AlıĢtırma 2 (00:43). 

Adını hatırlarım.  Adını hatırladım. / Değişik bir elbise giyecek.  

Değişik bir elbise giydi. / Dondurma yeriz.  Dondurma yedik. / Bugün evde 

dinleniyorlar.  Dün evde dinlendiler. / Mektubu gönderiyorum.  Mektubu 

gönderdim. / Bavulları eve taşırsın.  Bavulları eve taşıdın. / Kaya salonda 

oturur.  Kaya salonda oturdu. 

AlıĢtırma 3 (01:10). 

Geldim.  Gelmedim. / Aldım.  Almadım. / Sordum.  Sormadım. / 

Gördüm.  Görmedim. / Sattım.  Satmadım. / İçtim.  İçmedim.  

AlıĢtırma 4 (01:24). 
Yemedim. Unutmadım. Gitmedim. Tutmadım. Öğrenmedim.  

[Geldin.  Gelmedin.] 

AlıĢtırma 5 (01:33). 
İçmedin. Yemedin. Unutmadın. Gitmedin. Tutmadın. Öğrenmedin. 

Görmedin. Almadın. Sormadın. 

[Geldi.  Gelmedi.] 

 

AlıĢtırma 6 (01:49). 
Sormadı. İçmedi. Yemedi. Uyumadı. Almadı. Gitmedi. Düşmedi.   

[Geldik.  Gelmedik.] 

AlıĢtırma 7 (02:01). 
Sormadık. İçmedik. Yemedik. Gitmedik. Düşmedik. Hatırlamadık. 

Almadık. 

[Geldiniz.  Gelmediniz.] 

AlıĢtırma 8 (02:13). 
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Sormadınız. İçmediniz. Yemediniz. Gitmediniz. Düşmediniz. 

Hatırlamadınız. Almadınız. 

[Geldiler.  Gelmediler.] 

AlıĢtırma 9 (02:26). 
Sormadılar. İçmediler. Yemediler. Uyumadılar. Almadılar. Gitmediler. 

Düşmediler. 

AlıĢtırma 10 (02:35). 

Geldim.  Geldim mi? / Aldım.  Aldım mı? / Sordum.  Sordum mu? 

/ Gördüm.  Gördüm mü? / Sattım.  Sattım mı? / İçtim.  İçtim mi?  

AlıĢtırma 11 (02:47). 
Yedim mi? Unuttum mu? Gittim mi? Tuttum mu? Öğrendim mi? 

[Geldin.  Geldin mi? / Aldın.  Aldın mı?] 

AlıĢtırma 12 (03:00). 
Yedin mi? Unuttun mu? Sordun mu? Gittin mi? Tuttun mu? Öğrendin 

mi? Düştün mü? 

[Geldi.  Geldi mi? / Aldı.  Aldı mı?] 

AlıĢtırma 13 (03:15). 
Yedi mi? Unuttu mu? Sordu mu? Gitti mi? Tuttu mu? Öğrendi mi? 

Düştü mü? 

DERS 58 

(ttur2bb: 03:27-08:03) 

AlıĢtırma 1 (03:33). 

Deterjan  Hangi deterjanı kullanırsın? Ses  Bebeğin sesini duydun 

mu? Sevgili  Hakan’ın sevgilisi bir İngiliz kızıdır. Sevgili oğlum, nasılsın? 

Biftek  Kasaptan bir kilo biftek al. Pirzola  Kızım pirzolayı çok sever. 

Sosis  Sosisi kes, lütfen. Salam  Buzdolabında salam yoktu. Erik  

Tabaktaki erikleri yediler. Kiraz  Manavda kiraz yok. ġeftali  Şeftali 

sevmez. 

 

AlıĢtırma 2 (04:12). 

Geldik.  Geldik mi? Aldık.  Aldık mı? Yedik mi?  Unuttuk mu? 

Sorduk mu? Gittik mi? Tuttuk mu? Öğrendik mi? Düştük mü? 

Geldiniz.  Geldiniz mi? Aldınız.  Aldınız mı? Yediniz mi? 

Unuttunuz mu? Sordunuz mu? Gittiniz mi? Tuttunuz mu? Öğrendiniz mi? 

Düştünüz mü? 

Geldiler.  Geldiler mi? Aldılar.  Aldılar mı? Yediler mi? Unuttular 

mı? Sordular mı? Gittiler mi? Tuttular mu? Öğrendiler mi? Düştüler mi? 
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AlıĢtırma 3 (04:59). 
Şurası bir evdi. Ünlü bir yazardı. Güzel bir kadındı. Dün ofisteydi. İyi 

bir rehberdi. Saat ikide evde miydin? Dün akşam yorgun muydunuz? On 

dakika önce sınıfta mıydı? Dün hasta değildim. Öğretmen sınıfta değildi. O 

kadın benim akrabam değildi. İki kızım vardı. Büyük bir odası vardı. Değişik 

bir elbisen vardı. Çiftçinin inekleri var mıydı? Çocuğun oyuncakları var 

mıydı? O Bayanın kocası var mıydı? Arabamız yoktu. Turistin pasaportu 

yoktu. Orada hiç akrabam yoktu. 

[Var Yok] 

AlıĢtırma 4 (05:44). 
Masada mektuplar vardı. Şehirde büyük bir fabrika vardı. Hava 

alanında birçok bavul vardı. Lokantada yeni bir aşçı var mıydı? 

Buzdolabında hiç biftek var mıydı? Salonda yeni koltuklar var mıydı? Zarfın 

üstünde hiç pul yoktu. Evin önünde arabalar yoktu. Masada hiç erik yoktu.  

AlıĢtırma 5 (06:09).  
[kompartıman, bölüm, asistan, yabancı, yemek vagonu] 

TRENDE 

Bu tren Ankara’dan İstanbul’a gidiyor. Saat beş buçukta kalktı. Burası 

trendeki bir kompartıman. Yolcular kompartımanda oturuyorlar. Ayhan 

pencerenin yanında oturuyor. Dışarıya bakıyor. O, Türk dili bolümünde bir 

asistandır. Yabancılara Türkçe de öğretiyor. Ayhan’ın yanında yaşlı bir adam 

oturuyor. Adamın hiç saçı yok. Başında şapkası var. Ankara’da yaşıyor ama 

İstanbul’daki kızının evine gidiyor. Orada bir ay kalacak. Ayhan’ın 

karşısında genç bir adam ve karısı var. Ayhan onlarla konuştu. Adamın adı 

Turgut’tur. O bir doktor. İstanbul’da bir hastanede çalışıyor. Karısı bir ev 

hanımıdır. Onlar Ankara’da Turgut’un babasını ziyaret ettiler ve şimdi 

evlerine dönüyorlar. Ayhan kompartımandan çıktı. O akşam yemeği yemek 

istiyor. Yemek vagonuna gitti.  

AlıĢtırma 6 (07:19). 

Tren nereye gidiyor?  İstanbul’a gidiyor. Saat kaçta kalktı?  Beş buçukta 

kalktı. Ayhan nerede oturuyor?  Pencerenin yanında oturuyor. O ne iş 

yapıyor?  O bir asistandır. O Türkçe öğretir mi?  Evet, öğretir. Ayhan’ın 

yanında kim var?  Yaşlı bir adam var. O nerede yaşar?  Ankara’da yaşar. 

Şimdi nereye gidiyor?  İstanbul’a gidiyor. Ayhan’ın karşısında kimler var? 

 Genç bir adam ve karısı var. Adamın adı nedir?  Turgut’tur. Onun işi 

nedir?  O bir doktordur. Karısının işi nedir?  Ev hanımıdır. Onlar 

Ankara’da kimi ziyaret ettiler?  Turgut’un babasını ziyaret ettiler. Ayhan 

akşam yemeği için nereye gitti?  Yemek vagonuna gitti. 

DERS 59 
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(ttur2bb: 08:03-11:55) 

AlıĢtırma 1 (08:08). 

Belki  Belki bugün gelir. Benimki  Benimki yeşildi. Seninki  

Oradaki çanta seninkidir. Onunki  Bu kitap seninki değildir, onunkidir. 

Bizimki  Bu araba bizimki midir yoksa onlarınki midir? Sizinki  Benimki 

nerededir? Sizinki burada değildir. Onlarınki  Onlarınki mutfaktadır. Ġp  

Nereden bir ip bulabilirim? 

AlıĢtırma 2 (08:40). 
Dün nereye gittin? Adamlar nereye baktılar? Bizi nerede beklediniz? 

Ağabeyimi nerede gördü? Arkadaşın nereden geldi? Sekreter bu mektubu nasıl 

yazdı? Oraya nasıl gittiniz? Seni nasıl buldu? Anneme kim yardım etti? Şeftalileri 

kim yedi? Hesabı kim ödedi? Dün fabrikada ne yaptın? Evde ne unuttular? Ona 

ne söylediniz? Eve ne zaman döndün? Müdür saat kaçta ofise geldi? Evi ne 

zaman temizledi? Saat kaçta telefon ettin? Kaç tane kazak giydin? Evin önünde 

kaç tane araba gördünüz? Kaç tane kitap satın aldılar? 

AlıĢtırma 3 (09:24). 

Dün okula gittin mi?  Evet, gittim. 

Onu gördüm mü?  Evet, gördün. 

Akşam yemeği yediniz mi?  Evet, yedik. 

Masayı tamir etti mi?  Evet, etti. 

Bavulları taşıdılar mı?  Evet, taşıdılar. 

Fotoğraf çektik mi?  Evet, çektiniz. 

Garson çorbayı getirdi mi?  Evet, getirdi. 

Duş yaptınız mı?  Hayır, yapmadık. 

Mektupları gönderdi mi?  Hayır, göndermedi. 

Parayı saydın mı?  Hayır, saymadım. 

Fotoğraf çektik mi?  Hayır, çekmediniz. 

Tabağı kırdılar mı?  Hayır, kırmadılar. 

Hemşire ilacı verdi mi?  Hayır, vermedi. 

[benim – benimki; senin – seninki; onun – onunki; bizim – bizimki; 

sizin – sizinki; onların – onlarınki] 

AlıĢtırma 4 (10:18). 
Bu benim elbisemdir. – Bu elbise benimkidir. Şu senin çantandır. – Şu 

çanta seninkidir. Şu onun bardağıdır. – Şu bardak onunkidir. O bizim 

öğretmenimizdir. – O öğretmen bizimkidir. Bu sizin fotoğraf makinenizdir. – 

Bu fotoğraf makinesi sizinkidir. Şu onların odasıdır. – Şu oda onlarınkidir. 

AlıĢtırma 5 (10:38). 
Bu benim elbisemdir. – Bu elbise benimdir. Şu senin çantandır. – Şu 

çanta senindir. Şu onun bardağıdır. – Şu bardak onundur. O bizim 
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öğretmenimizdir. – O öğretmen bizimdir. Bu sizin kazağınızdır. – Bu kazak 

sizindir. Şu onların odasıdır. – Şu oda onlarındır. 

AlıĢtırma 6 (10:58). 

TEZGAHTAR 

 Konser saat kaçta? 

 Dokuzda. 

 Ahmet de gelecek mi? 

 Belki gelir. 

 Yağmur yağabilir. Şemsiyeni al.  

 Şemsiyem odamda yok. Seninkini alabilir miyim?  

 Tamam. 

 Kazağım da pis. Seninki nerede?  

 Benimkini şimdi yıkadım ama Ayşe’ninkini alabilirsin.  

 Ayşe döndü mü?  

 Hayır.  

 Geç kaldım. Onu bekleyemem. 

 O seni bulur, bekleme.  

 Tamam. Hoşça kal.  

 Görüşürüz. 

MAĞAZADA 

 Hesabı ödedim. Paketim nerede? 

 Buyrun efendim. 

 Teşekkürler. Aa! Bu benim paketim değil. Ben etek satın almadım. 

 Hayır efendim. Bu sizinki. 

 Hayır benimki değil. Ben elbise aldım. 

Tezgahtar paketi alır ve gider. İki dakika sonra başka bir paketle geri 

döner. 

 Özür dilerim. Bu paket sizinki.  

Diğer paketi de başka bir kadına verir: 

 Bu paket de sizinki. Etek mi satın aldınız? 

 Evet.  

 Tamam, buyrun. 

DERS 60 

(ttur2bb: 11:55-15:50) 

AlıĢtırma 1 (11:59). 

Söz vermek  Söz veriyorum. Yarın geleceğim. Dokunmak  O 

paraya dokunma. Tabii, elbette  Elbette (tabii) onu kullanabilir. Götürmek 

 Defterleri fabrikaya götürdü. Bizi tiyatroya götürecek. Niçin, neden  

Neden (niçin) burada oturuyorsun? Çünkü  Niçin durakta bekliyorsun?  
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Çünkü arkadaşım gelecek. Kalabalık  Postane bugün çok kalabalıktır. 

Bankanın önünde büyük bir kalabalık vardı. Vücut  Doktor çocuğun 

vücuduna baktı. Gülmek  Arkadaşlarım bana güldü. Ağlamak  Bebek çok 

ağlıyor. 

[tabii, elbette] 

AlıĢtırma 2 (12:47). 

Tabii onunla konuşacağım. Tabii seni oraya götürür. Elbette o resime 

dokunabilirsin. Elbette orası kalabalık olacak. 

[niçin, neden] 

AlıĢtırma 3 (13:00). 

Neden evdesin? Neden hastaneye gidiyor? Neden bebek ağlıyor? 

Neden bankanın önü kalabalıktır? Niçin bu paketi ofise götürüyorsunuz? 

Niçin üzgünsünüz? Niçin Pazar günü geliyor?  Niçin hesabı ödeyeceğiz? 

[için] 

AlıĢtırma 4 (13:21). 

Dişlerini fırçalamak için banyoya gitti. Eve gitmek için şirketten çıktı. 

Televizyon seyretmek için koltuğa oturacak. Fotoğraf çekmek için bahçeye 

gidiyor. 

AlıĢtırma 5 (13:32). 
Ayşe için; çocuk için; işadamı için; oda için; doktor için; okul için. 

[ben  benim için; sen  senin için; o  onun için; biz  bizim için; siz 

 sizin için; onlar  onlar için] 

AlıĢtırma 6 (13:55). 

DOĞUM GÜNÜ PARTĠSĠ 

Dün benim doğum günümdü. Evdeydim. Annemle beraber yemek 

yaptım. Pastayı da ben yaptım. Arkadaşlarım geldi. Biz oturduk, konuştuk, 

müzik dinledik, yemek yedik. 

Arkadaşlarım benim için hediye aldılar. Şimdi yeni bir çantam, 

elbisem, eteğim, kazağım ve mayom var. 

Partiye beş arkadaşım geldi. Onlardan birinin adı Cemile’dir. Onunla 

aynı üniversitedeydik. Şimdi çalışmıyor. Ev hanımı. Küçük bir kızı var. 

Beyhan İtalya’da çalıştı ama şimdi Türkiye’de. Onun da bir kızı var. 

Orada İtalyanca öğrendi. Şimdi bir rehberdir. 

Halil ve Ahmet öğretmendir. Onların çocuğu yok. Aynı okulda 

çalışıyorlar. 

Güzel bir gündü. Arkadaşlarım geç gittiler. Bir ay sonra Beyhan’ın 

doğum günüdür. Onların evine gideceğiz. 

AlıĢtırma 7 (14:51). 
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Doğum günü ne zamandı?  Dündü. Neredeydi?  Evdeydi. Kim 

yardım etti?  Annesi yardım etti. Pasta yaptı mı?  Evet, yaptı. Partiye kim 

geldi?  Arkadaşları geldi. Onlar ne yaptılar?  Konuştular, müzik dinlediler 

ve yemek yediler. Arkadaşları hediye aldılar mı?  Evet, aldılar. Ne aldılar?  

Bir çanta, bir elbise, bir etek, bir kazak ve bir mayo aldılar. Partide kaç kişi 

vardı?  Beş kişi vardı. Cemile çalışır mı?  Hayır, çalışmaz. Onun çocuğu 

var mı?  Evet, var. Beyhan nerede çalıştı?  İtalya’da çalıştı. Şimdi nerede? 

 Türkiye’de. Onun bir kızı mı yoksa bir oğlu mu var?  Bir kızı var. Hangi 

dili konuşabilir?  İtalyanca konuşabilir. Mesleği nedir?  Rehberdir. Halil 

ve Ahmet’in mesleği nedir?  Öğretmendirler. Onların çocuğu var mı?  

Hayır, yok. Arkadaşları geç mi yoksa erken mi gittiler?  Geç gittiler. 

Beyhan’ın doğum günü ne zamandır?  Bir ay sonradır. 

DERS 61 

(ttur2bb: 15:50-20:17) 

AlıĢtırma 1 (15:54). 

Tehlikeli  Orası tehlikeli. Gitme. Yüzük  Annemin yüzüğü çok 

pahalıdır. Kolye  Karısı için bir kolye satın alacak. Bilezik  O bileziği 

istemiyorum. Küpe  Küpelerin şu kutunun içindedir. Karın  Doktor 

bebeğin karnına dokundu. Aç  Karnın aç mı? Tok  Karnı tok. Yemek 

yapma. Dikkatli  Babası dikkatli bir şofördür. Dikkatsiz  Niçin bardağı 

kırdı? Çünkü çok dikkatsizdi. 

[Karın] 

AlıĢtırma 2 (16:31). 

Benim karnım; senin karnın; onun karnı; bizim karnınız; sizin karnınız; 

onların karnı (karınları); arkadaşımın karnı; işçinin karnı. 

AlıĢtırma 3 (16:46). 
Benim karnım aç. Sizin karnınız aç mı? Bizim karnımız aç değil. Senin 

karnın tok. Ayşe’nin karnı tok değil. İşçinin karnı tok mu? 

[dinlemek] 

AlıĢtırma 4 (17:01). 
Dinliyorum. Müziği dinliyorum. Ahmet’i dinliyorum. Babamı 

dinliyorum. Öğrenci öğretmeni dinledi. Patronu dinle. 

[görmek] 

AlıĢtırma 5 (17:15). 

Görüyorum. Arkadaşımı göreceğim. Ahmet nerede? Onu görmedim. 

Müdürü görmek istiyorum. Onların evini gördün mü? Yarın fabrikayı 

göreceğiz. 
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[bakmak] 

AlıĢtırma 6 (17:29). 

Bakıyorum. Eve bakıyorum. Nereye bakıyorsunuz? Kalabalığa 

bakıyorum. Sizin bahçenize bakıyoruz. Sekreterin odasına baktı. Şu odaya 

bakabilir. 

[gülmek] 

AlıĢtırma 7 (17:46). 

Gülüyorum. Çocuğa gülüyorum. Televizyondaki filme güldüler. Kime 

gülüyorsunuz? Amcama gülüyoruz. Öğretmene gülme. O elbiseyi giyme, 

insanlar sana gülerler. 

AlıĢtırma 8 (18:01). 

Ben gelebiliyorum. Yazabiliyorum. Konuşabiliyorum. 

Sen gelebiliyorsun. Yazabiliyorsun. Konuşabiliyorsun. 

O gelebiliyor. Yazabiliyor. Konuşabiliyor. 

Biz gelebiliyoruz. Yazabiliyoruz. Konuşabiliyoruz. 

Siz gelebiliyorsunuz. Yazabiliyorsunuz. Konuşabiliyorsunuz. 

Onlar gelebiliyorlar. Yazabiliyorlar. Konuşabiliyorlar. 

AlıĢtırma 9 (18:29). 

Ben yazamıyorum. Konuşamıyorum. 

Sen yazamıyorsun. Konuşamıyorsun. 

O yazamıyor. Konuşamıyor. 

Biz yazamıyoruz. Konuşamıyoruz. 

Siz yazamıyorsunuz. Konuşamıyorsunuz. 

Onlar yazamıyorlar. Konuşamıyorlar. 

AlıĢtırma 10 (18:49). 
Ben yazabiliyor muyum? Konuşabiliyor muyum? 

Sen yazabiliyor musun? Konuşabiliyor musun? 

O yazabiliyor mu? Konuşabiliyor mu? 

Biz yazabiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? 

Siz yazabiliyor musunuz? Konuşabiliyor musunuz? 

Onlar yazabiliyorlar mı? Konuşabiliyorlar mı? 

AlıĢtırma 11 (19:11). 
Ben yazabildim. Konuşabildim. 

Sen yazabildin. Konuşabildin. 

O yazabildi. Konuşabildi. 

Biz yazabildik. Konuşabildik. 

Siz yazabildiniz. Konuşabildiniz. 

Onlar yazabildiler. Konuşabildiler. 

AlıĢtırma 12 (19:34). 
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Ben yazamadım. Konuşamadım. 

Sen yazamadın. Konuşamadın. 

O yazamadı. Konuşamadı. 

Biz yazamadık. Konuşamadık. 

Siz yazamadınız. Konuşamadınız. 

Onlar yazamadılar. Konuşamadılar. 

AlıĢtırma 13 (19:53). 
Ben yazabildim mi? Konuşabildim mi? 

Sen yazabildin mi? Konuşabildin mi? 

O yazabildi mi? Konuşabildi mi? 

Biz yazabildik mi? Konuşabildik mi? 

Siz yazabildiniz mi? Konuşabildiniz mi? 

Onlar yazabildiler mi? Konuşabildiler mi? 

DERS 62 

(ttur2bb: 20:17-23:45) 

AlıĢtırma 1 (20:22). 

Korkmak  Kız kardeşim köpeklerden korkar. Daha  O senden daha 

güçlüdür. Son  Filmin sonunu biliyorum. DüĢünmek  Ne düşünüyorsun? 

Yiyecek  Biraz yiyeceğimiz var. Faydalı  Bu kitaplar çocuklar için 

faydalıdır. Güçlü  O güçlü bir kadındır. Bavulu taşıyabilir. Güçsüz  Çok 

güçsüzsün. Bu ilacı iç. 

[Korkmak] 

AlıĢtırma 2 (20:53). 

Korkuyorum. O adamdan korkuyorum. Babasından korkar. 

Köpeklerden korkarız. Bebek o sesten korktu. Niçin ondan korkuyorsun? 

Patrondan korkmazsın. O evden korkar mısın? 

AlıĢtırma 3 (21:11). 

İyi – daha iyi; kötü – daha kötü; eski – daha eski; soğuk – daha soğuk; 

güçlü – daha güçlü. 

AlıĢtırma 4 (21:23). 

Bu ev yenidir.  Şu ev daha yenidir.  Şu ev bu evden daha yenidir. 

Şu adam güçlüdür.  Bu adam daha güçlüdür.  Bu adam şu adamdan 

daha güçlüdür. 

Onun elbisesi kısadır.  Benim elbisem daha kısadır.  Benim elbisem 

onun elbisesinden daha kısadır. 

Babam gençtir.  Annem daha gençtir.  Annem babamdan daha 

gençtir. 

Bu kitap ilginçtir.  Şu kitap daha ilginçtir.  Şu kitap bu kitaptan daha 

ilginçtir. 
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AlıĢtırma 5 (21:56). 

ĠKĠ KADIN 

İstasyonda iki kadın var. Onlar treni bekliyorlar. Saat ikidir. Tren beş 

dakika sonra gelecek. Kadınlara bakın. Onların isimleri Ayten ve Nuran’dır. 

Nuran’ın elbisesi Ayten’inkinden daha güzeldir. Ayten’in saçı 

Nuran’ınkinden daha uzundur. Onlar aynı şirkette çalışırlar. Nuran, 

Ayten’den daha yaşlıdır ve daha uzundur. Ayten’in bir oğlu, Nuran’ın bir kızı 

var. Onlar on iki yaşındadır. Aynı okula gidiyorlar. Ayten’in oğlu Nuran’ın 

kızından daha kısadır ve o daha çalışkandır. Tren geldi. Onlar bindiler ve 

oturdular. Trenin içi dışarıdan daha sıcaktır. Ayten ve Nuran şirket hakkında 

konuşuyorlar. Ayten’in işi Nuran’ınkinden daha zordur. Yarım saat sonra 

trenden indiler. Nuran’ın evi Ayten’inkinden daha uzaktır. O on beş dakika 

yürüyecek. 

AlıĢtırma 6 (22:57). 

İstasyonda kaç tane kadın var?  İki kadın var. Onlar ne bekliyorlar?  

Treni bekliyorlar. Saat kaçtır?  Saat ikidir. Kadınların isimleri nedir?  Nuran ve 

Ayten’dir. Kimin elbisesi daha güzeldir?  Nuran’ın elbisesi daha güzeldir. 

Kimin saçı daha uzundur?  Ayten’in saçı daha uzundur. Kim daha yaşlıdır?  

Nuran daha yaşlıdır. Ayten’in kızı mı var?  Hayır, bir oğlu var. Nuran’ın kızı var 

mı?  Evet, var. Onlar kaç yaşındalar?  On iki yaşındalar. Ayten’in oğlu çalışkan 

mıdır?  Evet, çalışkandır. Onlar ne hakkında konuştular?  Şirket hakkında 

konuştular. Kimin işi daha zordur?  Ayten’in işi daha zordur. Kimin evi daha 

uzaktır?  Nuran’ın evi daha uzaktır. O kaç dakika yürüyecek?  On beş dakika 

yürüyecek. 

DERS 63 

(ttur2bb: 23:45-27:25) 

AlıĢtırma 1 (23:51). 

Havuz  Her gün havuzda yüzerler. Kaçmak  Hırsızlar kaçtı. Tatlı  

Portakallar çok tatlıydı. EkĢi  Ekşi meyveyi sever. Diğer, diğeri  O soru 

diğerinden daha zor değildir. Akıllı  Akıllı bir oğlu var. Hırsız  Polis 

hırsızı bulacak. Salatalık  Salatalıkları buzdolabından al. Muz  

Süpermarketten bir kilo muz al. PiĢirmek  Akşam için yemek pişireceğim. 

AlıĢtırma 2 (24:24).  

Bu kitap benimkinden daha faydalı değildir. O soru diğerinden daha 

zor değildir. Bu doktor ondan daha iyi değildir. Benim oğlum seninkinden 

daha akıllı değildir. 

AlıĢtırma 3 (24:36). 
Arkadaşım benden daha yaşlı değildi. O öğrenci bundan daha tembel 

değildi. Bu oda senin odandan daha temiz değildi. O soru bundan daha zor 
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değildi. 

Bu araba babamınkinden daha ucuz muydu? Arkadaşım benden daha 

yaşlı mıydı? O öğrenci senden daha tembel miydi? Bu soru diğerinden daha 

zor muydu? Bu ağaç bahçedeki ağaçtan daha uzun muydu? 

[diğer  diğeri] 

AlıĢtırma 4 (25:07). 

Bu adam öğretmenimiz, diğer adam babamdır. Bu, diğer ağaçtan daha 

yüksektir. Bu ekmek bayat, diğer ekmeği verin, lütfen. O elbise çok 

pahalıydı. Diğer elbiseyi aldı. 

AlıĢtırma 5 (25:21). 

Buzdolabındaki muz diğer muzdan daha tazedir.  Buzdolabındaki 

muz diğerinden daha tazedir. O hırsız diğer hırsızdan daha gençtir.  O hırsız 

diğerinden daha gençtir. 

AlıĢtırma 6 (25:33). 

Bu bilgisayar diğerlerinden daha yenidir. Onun kızı diğerlerinden daha 

akıllıdır. Ahmet evde değil, ama diğerleri evdedir. Bize bu kitabı verdi, ama 

diğerlerini vermedi. Bu soruyu yapabilir, ama diğerlerini yapamaz. Bu havuz 

diğerlerinden daha büyüktür. 

[Ben] 

AlıĢtırma 7. 
(1) / (25:53) Satmalıyım. Kalmalıyım. Dokunmalıyım. Vermeliyim. 

Pişirmeliyim. Düşünmeliyim. 

[Sen] 

(2) / (26:03) Oturmalısın. Satmalısın. Kalmalısın. Vermelisin. 

Gelmelisin. Düşünmelisin. 

[O] 

(3) / (26:13) Oturmalı. Satmalı. Kalmalı. Vermeli. Gelmeli. 

Düşünmeli. 

[Biz] 

(4) / (26:21) Oturmalıyız. Satmalıyız. Kalmalıyız. Vermeliyiz. 

Gelmeliyiz. Düşünmeliyiz. 

[Siz] 

(5) / (26:30) Oturmalısınız. Satmalısınız. Kalmalısınız. Vermelisiniz. 

Gelmelisiniz. Düşünmelisiniz. 

[Onlar] 

(6) / (26:41) Oturmalılar. Satmalılar. Kalmalılar. Vermeliler. 

Gelmeliler. Düşünmeliler. 

 

AlıĢtırma 8 (26:51). 

[önce, maaş, yaş] 
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Konuşma 

 Affedersiniz. Bu soruyu okuyamadım. Nedir?  

 Yaşınızı yazacaksınız.  

 Siz de burada mı çalışıyorsunuz?  

 Evet. Neden sordunuz?  

 Ben de çalışmak istiyorum. İyi bir şirket midir? 

 Evet. Ben iki ay önce buraya geldim. Önceden Beşiktaş’ta bir 

şirkette çalıştım, ama burası daha iyi ve daha büyük bir yer. Maaş da daha 

yüksek; ama sabahleyin erken gelmelisiniz. Akşam geç gitmelisiniz. 

Bilgisayar kullanmalısınız. İngilizce ve Rusça bilmelisiniz. 

DERS 64 

(ttur2bb: 27:25-31:10) 

AlıĢtırma 1 (27:30). 

Acıkmak  Acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Doymak  Doydun 

mu? Evet, doydum. Evlenmek  Kızkardeşim gelecek ay evlenecek. 

Yakalamak  Polis hırsızı yakaladı. ÇeĢitli  Okul için çeşitli kitaplar 

okudular. Özel  Özel bir okula gidiyor. Bulut  Gökyüzünde bulutlar var. 

Yağmur yağacak. Serin  Hava bugün serindir. Kazağını giy. Ziyaretçi  

Ziyaretçiler hasta için geldi. 

AlıĢtırma 2. 

[Ben] 

(1) / (28:05) Satmamalıyım. Kalmamalıyım. Vermemeliyim. 

Pişirmemeliyim.  

[Sen] 

(2) / (28:12) Oturmamalısın. Satmamalısın. Vermemelisin. 

Düşünmemelisin. 

[O] 

(3) / (28:19) Oturmamalı. Satmamalı. Vermemeli. Düşünmemeli. 

[Biz] 

(4) / (28:25) Oturmamalıyız. Satmamalıyız. Vermemeliyiz. 

Düşünmemeliyiz. 

[Siz] 

(5) / (28:32) Oturmamalısınız. Satmamalısınız. Gelmemelisiniz. 

Düşünmemelisiniz. 

[Onlar] 

(6) / (28:40) Oturmamalılar. Satmamalılar. Vermemeliler. 

Düşünmemeliler. 

 

AlıĢtırma 3 (28:48). 
[Ben] 
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Satmalı  mıyım? Kalmalı mıyım? Vermeli miyim? Pişirmeli miyim? 

[Sen] 

Oturmalı mısın? Satmalı mısın? Vermeli misin? Düşünmeli misin? 

[O] 

Oturmalı mı? Satmalı mı? Vermeli mi? Düşünmeli mi? 

[Biz] 

Oturmalı mıyız? Satmalı mıyız? Vermeli miyiz? Düşünmeli miyiz? 

[Siz] 

Oturmalı mısınız? Satmalı mısınız? Gelmeli misiniz? Düşünmeli 

misiniz? 

[Onlar] 

Oturmalılar mı? Satmalılar mı? Vermeliler mi? Düşünmeliler mi? 

AlıĢtırma 4 (29:35). 

Ġġ 

Beşiktaş’ta bir şirkette çalışıyorum. Şirkete gitmek için sabahleyin 

erken kalkmalıyım. Bir oğlum var. Adı Mithat. Sekiz yaşındadır. Okula 

gidiyor. Onun için kahvaltıyı hazırlamalıyım. 

Şirkete otobüsle giderim. Saat yedi buçukta otobüs durağında 

olmalıyım. Otobüs sekize çeyrek kala gelir. Genellikle kalabalıktır, ama 

bazen oturabilirim. 

Dokuzda şirkete gelirim. Genellikle masamda mektuplar vardır. Onları 

okumalıyım ve cevap vermeliyim. Müdür onda gelir. Onun mektuplarını 

yazarım. 

Şirketten altıda çıkarım. Yedide eve gelirim. Kocam ve oğlum evdedir. 

Onlar için yemek pişirmeliyim. 

AlıĢtırma 5 (30:20). 

Nerede çalışırsın?  Beşiktaş’ta bir şirkette çalışırım. Sabahleyin erken 

mi yoksa geç mi kalkmalısın?  Erken kalkmalıyım. Oğlun kaç yaşındadır?  

Sekiz yaşındadır. Onun için ne hazırlamalısın?  Kahvaltıyı hazırlamalıyım. 

Şirkete nasıl gidersin?  Otobüsle giderim. Otobüs kaçta gelir?  Sekize 

çeyrek kala gelir. Otobüs kalabalık mıdır?  Evet, kalabalıktır. Kaçta şirkete 

gelirsin?  Dokuzda gelirim. Masanda neler vardır?  Mektuplar vardır. 

Mektuplara cevap vermeli misin?  Evet, vermeliyim. Müdür kaçta gelir?  

Onda gelir. Müdür için ne yaparsın?  Mektuplarını yazarım. Kaçta eve 

gelirsin?  Yedide gelirim. Kocan ve oğlun için ne yapmalısın?  Yemek 

yapmalıyım. 
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DERS 65 

(ttur3aa: 00:06-02:15) 

AlıĢtırma 1 (00:10). 

BaĢka (bir)  Başka bir gün gelebilir misiniz? Artık  Artık Ayşe 

orada değildir. Bu yüzden  Dün yağmur yağdı, bu yüzden gelmedi. Kira  

Bu evin kirasını biliyor musun? Lavabo  Onu lavaboda yıka. Bin  Okulda 

bin tane öğrenci vardır. Milyon  İki milyon işçi bugün çalışmıyor. Çimen  

Çimenin üstünde oturalım mı? Yaprak  Ağaçların yaprakları düşüyor. 

ġanslı  Çok şanslısın. İyi bir ev buldun. 

[başka (bir)] 

AlıĢtırma 2 (00:54). 

Bunu istemiyorum, bana başka bir tane ver. Başka bir elbise alacak. 

Öğrenciye başka bir soru soracaklar. 

[artık] 

AlıĢtırma 3 (01:07). 

Artık onun evine gitme. Artık bizimle oynamıyor. Artık buraya 

gelmemelisin. Artık ona para vermiyecek. 

[Bu yüzden] 

AlıĢtırma 4 (01:21). 
Onların evi çok küçük, bu yüzden başka bir evde kalmalıyız. Burası 

çok soğuk, bu yüzden kazağını giy. Onun arabası var, o yüzden bizi oraya 

götürebilir. 

[acıkmak, doymak] 

[Açım.  Acıktım.] 

[Tokum.  Doydum.] 

AlıĢtırma 5 (01:42). 
1. İşadamları acıktı. Biraz yiyecek var mı? 2. Acıktık. Ne zaman 

yemek yiyeceğiz? 3. Çocuklar acıktı. Bu yüzden anneleri onlar için yemek 

pişirecek. 4. Doydun mu?  Evet, doydum. 5. Doyduk. Artık bir şey 

istemiyoruz. 6. Misafirler doydular. 

[ile evlenmek] 

AlıĢtırma 6 (02:05). 

Evleneceğim. Onunla evleneceğim. Benimle evlendi. Arkadaşıyla 

evlendi. Ahmet’le evlenecek. 
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DERS 66 

(ttur3aa: 02:15-06:10) 

AlıĢtırma 1 (02:20). 

Kızmak  Sana niçin kızar? Toplamak  Eski kitapları toplıyacak. 

Grup  Bankanın önündeki grup ne yapıyor? ġey  Şu şey nedir? Affetmek 

 Onu affedebilir mi? En  En büyük oda budur. Uzun boylu  Baban uzun 

boylu mudur? Kısa boylu  O benden daha kısa boyludur. 

AlıĢtırma 2 (02:47). 

Uzun  daha uzun  en uzun; 

yaşlı  daha yaşlı  en yaşlı; 

şanslı  daha şanslı  en şanslı; 

güçlü  daha güçlü  en güçlü;  

tehlikeli  daha tehlikeli  en tehlikeli.  

[ev  kapı  evin kapısı; çocuk  anne  çocuğun annesi] 

AlıĢtırma 3 (03:14). 

Çanta  çantalar  çantaların  çantaların en pahalısı;  

kadın  kadınlar  kadınların  kadınların en güzeli; 

soru  sorular  soruların  soruların en zoru;  

araba  arabalar  arabaların  arabaların en pahalısı.  

AlıĢtırma 4 (03:36). 

Evlerin en büyüğü; kalemlerin en uzunu; arabaların en ucuzu; halıların 

en eskisi; işçilerin en fakiri; kitapların en ilginci; bavulların en ağırı.  

AlıĢtırma 5. 

1. O en şişman öğrencidir. O benim en şişman öğrencimdir. 

Öğrencilerin en şişmanı odur.  

2. Burası en geniş odadır. Burası bizim en geniş odamızdır. Odaların 

en genişi burasıdır.  

AlıĢtırma 6 (04:10). 

[Gezmek, bina] 

ġEHĠR 

Dün hava güzeldi. Arkadaşlarla birlikte şehirde gezdik. Geniş caddeler, 

büyük binalar, güzel lokantalar, süpermarketler, pazarlar, okullar ve parklar 

vardı. Şehrin en büyük binası bir oteldi. Çok güzel bir otel. Ünlü misafirler, 

zengin turistler ve işadamları bu otelde kalırlar. Şehrin en geniş caddesinde 

ilginç bir lokanta vardı. Orada öğle yemeği yedik. Şehrin en iyi lokantasıydı. 

Akşam başka bir lokantaya gittik. En iyi lokanta değildi, amma buradaki 

yiyecek daha taze idi. Fiyat da daha ucuzdu. En ünlü alışveriş yerinden bazı 

şeyler aldık. Çok kalabalıktı ve çok çeşitli şeyler vardı. Akşam otele döndük. 
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İyi bir oteldi, amma çok pahalıydı. Bu yüzden en ucuz odalarda kaldık. Yarın 

uçakla döneceğiz. Şirkette yeni işler var. Almanya’dan işadamları gelecek. 

AlıĢtırma 7 (05:14). 

Onlar nerede gezdiler?  Şehirde gezdiler. Şehirde süpermarketler var 

mıydı?  Evet, vardı. Şehrin en büyük binası nedir?  Bir oteldir. Orada 

kimler kalır?  Ünlü misafirler, zengin turistler ve işadamları kalır. En iyi 

lokanta nerededir?  Şehrin en geniş caddesindedir. Orada akşam yemeği mi 

yediler?  Hayır, öğle yemeği yediler. Akşam nerede yediler?  Başka 

lokantada yediler. Buradaki yiyecek daha mı tazeydi?  Evet, tazeydi. Fiyat 

pahalı mıydı?  Hayır, değildi. Alışveriş yerinden bir şey aldılar mı?  Evet, 

aldılar. Akşam nereye döndüler?  Otele döndüler. Pahalı bir otel miydi?  

Evet, pahalıydı. Ne zaman dönecekler?  Yarın dönecekler. Arabayla mı 

dönecekler?  Hayır uçakla dönecekler. Almanya’dan kimler gelecek?  

İşadamları gelecek.  

DERS 67 

(ttur3aa: 06:10-09:12) 

AlıĢtırma 1 (06:14). 

Dünya  Dünyadaki en yüksek bina hangisidir? Ülke  Onun ülkesi 

çok zengindir. Yüksek  Bu bina ondan daha yüksektir. Alçak  Bahçenin 

duvarı çok alçaktır. Öykü, hikaye  Kitaptaki öykü ilginç miydi? Zaman  

Zamanım yok, oraya gelemem. Rahat  O koltuk rahat mı? Nâzik  Patron 

nazik bir adam mıdır? Pipo  Piponu buldun mu? Asansör  Bu binada 

asansör var mı? 

AlıĢtırma 2 (06:53). 
Bu koltuk diğerinden daha rahattır. O duvar sizinkinden daha alçaktır. 

Çay onun için kahveden daha iyidir. Bu oda benim için diğerinden daha 

rahattır. Seni ondan daha fazla severim. Seni iki saatten daha fazla 

bekleyemez. Portakalı elmadan daha fazla yer. Çayı iki bardaktan fazla 

içemez.  

AlıĢtırma 3 (07:18). 

Burası şehirdeki en yüksek yerdir.  Burası şehirdeki en yüksek yer 

değildir. O bu şehrin en zengin adamıdır.  O bu şehrin en zengin adamı 

değildir. En akıllı kız onunkidir.  En akıllı kız onunki değildir.  

AlıĢtırma 4 (07:37). 
Bu cadde şu cadde kadar geniştir. Burası onun odası kadar pistir. Bu 

otobüs diğeri kadar kalabalıktır. O adam arkadaşın kadar naziktir. 

Kızkardeşim kadar şanslıdır. Bu yazar Yaşar Kemal kadar ünlü olacak. 

Misafirler kadar açtır. Onun elbisesi seninki kadar yenidir. Kocam onunki 

kadar uzun boyludur. Bu adam Naim Süleymanoğlu kadar güçlüdür. Şu yol 
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diğeri kadar tehlikelidir.  

 

AlıĢtırma 5 (08:10). 

Bu ağaç ev kadar yüksektir.  Bu ağaç ev kadar yüksek değildir.  Bu 

ağaç ev kadar yüksek midir? O okul bizim fabrika kadar büyüktür.  O okul 

bizim fabrika kadar büyük değildir.  O okul bizim fabrika kadar büyük 

müdür?  

AlıĢtırma 6 (08:30). 

KonuĢma 

 Kahvaltı edecek misin?  

 Hayır, etmiyeceğim, çok yorgunum ve aç değilim. Uyumak 

istiyorum.   

 Çay hazır, duş yap ve bir bardak sıcak çay iç, ne yiyeceksin?  

 Bilmiyorum, ne var?  

 Biraz peynir var, amma şimdi supermarkete gideceğim. Yumurta, 

süt, bal, zeytin ve reçel alacağım.  

 Portakal reçeli da al.  

 Tamam, on beş dakika sonra gelirim. Duş yap ve bekle.  

 Ekmek var mı?  

 Evet, var. Masanın üstünde, mutfakta da var.  

(Turgut ekmeğe bakar).  

 Hangisini yiyecegiz?  

 Masanın üstündekini.  

 Masanın üstündeki ekmek de mutfaktaki kadar bayat.  

 Ekmek de alırım, şimdi gidiyorum. Beni bekle.  

DERS 68 

(ttur3aa: 09:12-13:07) 

AlıĢtırma 1 (09:17). 

TıraĢ olmak  Her sabah tıraş olmalısın. Hızlı  Arabayı hızlı sürer. 

YavaĢ  O yavaş bir makinedir. Çabuk  Çabuk ol. Şimdi gelecek. Basit  

Basit bir soru sordu. Kaybetmek  Çantamı kaybettim. Mendil  Onu bir 

mendille temizle. Sessiz  Sessiz bir öğrenciydi. Yatak odası  Yatak odası 

salon kadar büyüktür. 

AlıĢtırma 2 (09:47). 

Sessiz; sessizce; sessiz bir şekilde / Sessizce yürüdüler. Sessiz bir 

şekilde yürüdüler. 

Kolay; kolayca; kolay bir şekilde / O çantayı kolayca aldı. O çantayı 

kolay bir şekilde aldı. 

Hızlı; hızlıca; hızlı bir şekilde; hızlı hızlı. 
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Yavaş; yavaşça; yavaş bir şekilde; yavaş yavaş. 

Dikkatli; dikkatlice; dikkatli bir şekilde.  

AlıĢtırma 3 (10:23). 

Süt  sütçü; ayakkabı  ayakkabıcı; diş  dişçi; kitap  kitapçı; saat  

saatçi; bilet  biletçi; gazete  gazeteci; fotoğraf  fotoğrafçı; futbol  

futbolcu; oyuncak  oyuncakçı. 

AlıĢtırma 4 (10:45). 

YOLDA 

Ayça ve Yalçın bir arabadadırlar. Ayça Yalçın’ın kız kardeşidir. Onlar 

Antalya’ya gidiyorlar. Orada küçük ama güzel bir otelde, on beş gün kalacaklar. 

Arabayı Yalçın sürüyor. O dikkatli bir şofördür. Her zaman dikkatli 

sürer. Ayça da sürebilir. O da Yalçın kadar dikkatlidir.  

Yol çok kalabalıktır, bu yüzden Yalçın yavaş gidiyor. Onlar 

konuşuyorlar ve radyoyu dinliyorlar. Önlerinde başka bir araba var. Şoför 

çok dikkatsizdir. Dikkatsiz bir şekilde sürüyor. Yalçın ona kızıyor. 

Dört saat sonra otelde olacaklar. Yarın Ayça’nın erkek arkadaşı 

gelecek. Adı Ekrem’dir. Ekrem ve Ayça aynı yerde çalışıyorlar. Onlar 

evlenecekler. 

Şimdi araba hızlı gidiyor ama Yalçın çok hızlı sürmez. O eski arabasını 

sattı ve yeni bir araba aldı. 

Bir saat sonra duracaklar ve bir lokantada biraz yemek yiyecekler. 

Karınları çok acıktı. 

AlıĢtırma 5 (11:48). 

Ayça ve Yalçın nerededir?  Onlar arabadadırlar. Onlar nereye 

gidiyorlar?  Antalya’ya gidiyorlar. Orada nerede kalacaklar?  Bir otelde 

kalacaklar. Otel büyük müdür?  Hayır, büyük değildir. Orada kaç gün 

kalacaklar?  On beş gün kalacaklar. Arabayı kim sürüyor?  Yalçın sürüyor. 

O dikkatsiz mi sürer?  Hayır, dikkatli sürer. Ayça sürebilir mi?  Evet, 

sürebilir. Yol nasıldır?  Yol çok kalabalıktır. Yalçın yavaş mı yoksa hızlı mı 

sürüyor?  Yavaş sürüyor. Onlar ne yapıyorlar?  Konuşuyorlar ve radyo 

dinliyorlar. Önlerinde ne var?  Başka bir araba var. Şoför nasıl sürüyor?  

Dikkatsiz sürüyor. Ne zaman otelde olacaklar?  Dört saat sonra otelde 

olacaklar. Yarın otele kim gelecek?  Ayça’nın erkek arkadaşı gelecek. Adı 

nedir?  Ekrem’dir. Onlar nerede çalışıyorlar?  Aynı yerde çalışıyorlar. 

Onlar evlenecekler mi?  Evet, evlenecekler. Yalçın çok hızlı sürer mi?  

Hayır, sürmez. Yalçın ne aldı?  Yeni bir araba aldı. Ne zaman duracaklar?  

Bir saat sonra duracaklar. Ne yapacaklar?  Yemek yiyecekler. 

DERS 69 

(ttur3aa: 13:07-16:43) 
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AlıĢtırma 1 (13:11). 

Ocak  Ocak’ta İstanbul’a geldi. ġubat  Şubat en kısa aydır. Mart  

Mart’ta hava çok soğuktur. Nisan  Nisan’da yeni bir müdür gelecek. Mayıs 

 Mayıs’ta okula gitmiyecek. Haziran  Haziran’da hava sıcaktır. Temmuz 

 Temmuz’da Antalya’ya giderler. Ağustos  Yılın en sıcak ayı, Ağustos’tur. 

Eylül  Eylül’de babası Almanya’dan dönecek. Ekim  Ekim’de 

üniversiteye gidecek. Kasım  Kasım’da bazen kar yağar. Aralık  Aralık’ta 

köyde yaşayamaz, hava çok soğuktur. KıĢ  Kışın palto giyeriz. Yaz  Her 

yaz denizde yüzerler. Sonbahar  Sonbaharda yapraklar düşer. Ġlkbahar  

İlkbaharda hava soğuk değildir. Mevsim  Bir yılda dört mevsim vardır. 

AlıĢtırma 2 (14:04). 
Pazar; Pazartesi; Salı; Çarşamba; Perşembe; Cuma; Cumartesi; 

Pazar günü; Pazartesi günü; Perşembe günü; Cumartesi günü; 

Şubat  Şubat’ta; Mart  Mart’ta; Nisan  Nisan’da; Mayıs  Mayıs’ta; 

Temmuz  Temmuz’da;  

sonbahar; kış; ilkbahar; yaz;  

kışın; yazın; sonbaharda; ilkbaharda. 

AlıĢtırma 3 (14:39). 
Önce duş yaptı, sonra yattı. Önce siz gideceksiniz, sonra biz geleceğiz. 

Önce kapıyı açtım, sonra içeri girdim. Önce televizyon seyrederiz, sonra ders 

çalışırız. Önce şekeri aldı, sonra çayına koydu.  

AlıĢtırma 4 (14:58). 

Önce bebek uyudu, sonra annesi uyudu.  Önce bebek, sonra annesi 

uyudu. Önce annem yedi, sonra babam yedi.  Önce annem, sonra babam 

yedi. Önce yatak odasını temizliyecek, sonra salonu temizleyecek.  Önce 

yatak odasını, sonra salonu temizleyecek. 

AlıĢtırma 5 (15:20). 

[hızlı: hızlı, hızlı bir şekilde; daha hızlı] 

O senin şoföründen daha hızlıdır. O hızlı sürer, senin şoförün hızlı 

sürer. O senin şofüründen daha hızlı sürer.  

Tren hızlı gider. Uçak hızlı gider. Uçak trenden daha hızlı gider. 

[yavaş: yavaş; yavaşça; daha yavaş] 

O kız yavaş koşar. Senin oğlun yavaş koşar. O kız senin oğlundan daha 

yavaş koşar. 

[rahat: rahat; rahatça; rahat bir şekilde; daha rahat] 

Şu daha rahat bir sandalyedir. Bu odada daha rahat okuyabilirsin. 

Salonda rahat okuyabilirsin. Bu odada salondan daha rahat okuyabilirsin. 
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AlıĢtırma 6 (16:10). 

KonuĢma 

1)  Şu gömleği görebilir miyim? 

 Hangisini? Bu mu? 

 Hayır, diğerini. 

 Buyurun. 

 Daha küçüğü var mı? 

 Evet, var, buyurun. 

 Bu rengi sevmedim. Başka renk var mı? 

 Yeşili var. 

 Tamam, yeşil istiyorum. Ne kadar? 

 2 milyon. 

 Çok pahalı, onu alamam. 

2)  Daha hızlı gidebilir misiniz? 

 Gidemem, yol çok kalabalık. 

 Saat 3’te ofiste olmalıyım. Çok önemli bir toplantı var. 

 İstanbul’daki yollar artık her zaman kalabalıktır. 

 Patron çok kızacak. 

DERS 70 

(ttur3aa: 16:43-20:31) 

AlıĢtırma 1 (16:47). 

Yakında  Yakında büyükannem ve büyükbabam gelecek. TaĢınmak 

 Gelecek ay yeni bir eve taşınacaklar. Oturma odası  Oturma odası yatak 

odasından büyüktür. Öldürmek  Polis hırsızı öldürdü. Takip etmek  Beni 

takip et. Sana odanı göstereceğim. TaĢ  Bahçedeki taş çok büyüktür. Sert  

Bu ekmek çok serttir. Diğerini alacağım. YumuĢak  Bu elma çok 

yumuşaktır. Çocuk yiyebilir. 

[tabii  elbette] 

AlıĢtırma 2 (17:23). 

Tabii seni oraya götürür. Elbette o resime dokunabilirsin. Bu odada 

çalışabilirsin tabii. Adem iyi bir doktor elbette. 

[niçin  neden] 

AlıĢtırma 3 (17:37). 

Neden evdesin? Niçin Pazar günü geliyor? 

Hemşire neden ilaç veriyor?  Çünkü adam çok hastadır. 
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Adam niçin sessizce yürüyor?  Çünkü bebek uyuyor. 

[için] 

AlıĢtırma 4 (17:52). 

Ayşe için bir elbise aldım. Onlar için yemek yapacak. Oğlu için ne 

alacak? 

AlıĢtırma 5 (18:01). 

Kitabı okuyabiliyor. Hızlı yürüyebiliyoruz. Babam bira içebiliyor. 

Müdürle konuşamıyor. Annem bize yardım edemiyor. Bizi hastaneye 

götüremiyor. Adam bavulları taşıyabiliyor mu? Bahçede oturabiliyorlar mı? 

Denizde yüzebildim. Hızlı yürüyebildik. Sekreter mektupları yazamadı. Evi 

temizleyemedik. Sizi hastaneye götürebildi mi? Müdürle konuşabildin mi? 

[daha iyi, daha eski] 

AlıĢtırma 6 (18:36). 

Annem babamdan daha gençtir. Bu kız o oğlandan daha güçlüdür. 

Burası hastaneden daha kalabalıktır. Bu soru şundan daha zordu.  

[uzun, daha uzun, en uzun] 

[tehlikeli, daha tehlikeli, en tehlikeli] 

[diğer  diğeri] 

AlıĢtırma 7 (19:01). 

O elbise çok pahalıydı. Diğer elbiseyi aldı. 

Bu bardak çok pistir. Diğerini alacağım. 

[-meli/-malı] 

AlıĢtırma 8 (19:12). 

Diğer odada beklemeliyiz. Tıraş olmalısın. Şu otobüse binmeli. O 

kitabı okumamalı. Kadın sebzeleri seçmemeli. Babam bizimle gelmemeli. 

[başka] 

AlıĢtırma 9 (19:27). 

Başka bir yerde kalacağız. Evde başka bir bilgisayar var mı? Başka bir 

kadınla konuştu. 

[artık] 

AlıĢtırma 10 (19:36). 

Artık orası banka değildir. Artık ona para vermeyecek. Artık onun 

evine gitme. 

[bu yüzden] 

AlıĢtırma 11 (19:45). 

Burası çok soğuk, bu yüzden kazağını giy. Bugün banka kapalıdır, bu 
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yüzden parayı alamazsınız. Çok işi var, bu yüzden ona yardım edeceğiz. 

[kadar] 

AlıĢtırma 12 (19:59). 

Bu cadde şunun kadar geniştir. Kocam onunki kadar uzun boyludur. Şu 

yol diğeri kadar tehlikelidir. 

AlıĢtırma 13 (20:07). 

Süt  sütçü; kitap  kitapçı; saat  saatçi, gazete  gazeteci; diş  dişçi. 

[ile evlenmek] 

AlıĢtırma 14 (20:22). 
Benimle evlendi. Arkadaşıyla evlenebilir. Zengin bir adamla 

evleneceksin. O kızla evlenmelisin. 

DERS 71 

(ttur3aa: 20:31-23:17) 

AlıĢtırma 1 (20:35). 

Ġzlemek  Onu her gün izlemelisin. Piknik  Geçen hafta pikniğe 

gittik. HoĢ  Arkadaşın çok hoş bir kızdır. Susamak  Çok susadım. Bir 

bardak su içeceğim. Ġlk  İlk arabamı arkadaşıma sattım. Son  Son tren ne 

zaman gelecek? Filmin sonu nasıldı? Kartpostal  Her ay bize bir kartpostal 

gönderirler. Gül  Teyzem gülleri çok sever. Onun için birkaç gül alalım mı? 

Gürültü  Geceleyin bir gürültü duyduk. Soğan  İki kilo soğan verin, lütfen. 

AlıĢtırma 2. 

[Ben] 

(1) / (21:14) Yazıyordum. Bekliyordum. Oynuyordum. 

Seyrediyordum. Temizliyordum. 

[Sen] 

(2) / (21:25) Yazıyordun. Bekliyordun. Oynuyordun. Seyrediyordun. 

Temizliyordun. 

[O] 

(3) / (21:33) Yazıyordu. Bekliyordu. Oynuyordu. Seyrediyordu. 

Temizliyordu. 

[Biz] 

(4) / (21:42) Yazıyorduk. Bekliyorduk. Oynuyorduk. Seyrediyorduk. 

Temizliyorduk. 

[Siz] 

(5) / (21:50) Yazıyordunuz. Bekliyordunuz. Oynuyordunuz. 
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Seyrediyordunuz. Temizliyordunuz. 

[Onlar] 

(6) / (21:59) Yazıyorlardı. Bekliyorlardı. Oynuyorlardı. 

Seyrediyorlardı. Temizliyorlardı. 

AlıĢtırma 3. 

[Ben] 

(1) / (22:08) Yazıyor muydum? Bekliyor muydum? Oynuyor 

muydum? Seyrediyor muydum? 

[Sen] 

(2) / (22:16) Yazıyor muydun? Bekliyor muydun? Oynuyor muydun? 

Seyrediyor muydun? 

[O] 

(3) / (22:23) Yazıyor muydu? Bekliyor muydu? Oynuyor muydu? 

Seyrediyor muydu? 

[Biz] 

(4) / (22:32) Yazıyor muyduk? Bekliyor muyduk? Oynuyor muyduk? 

Seyrediyor muyduk? 

[Siz] 

(5) / (22:39) Yazıyor muydunuz? Bekliyor muydunuz? Oynuyor 

muydunuz? Seyrediyor muydunuz? 

[Onlar ] 

(6) / (22:47) Yazıyorlar mıydı? Bekliyorlar mıydı? Oynuyorlar mıydı? 

Seyrediyorlar mıydı? 

AlıĢtırma 4 (22:55). 

Konuşma 

Turgut: Zeki’yi gördün mü?  

Reha: Evet, gördüm.  

Turgut: Neredeydi? 

Reha: Okuldaydı. Arkadaşlarıyla konuşuyordu. Niçin sordun? 

Turgut: Kitaplarım onların evinde. Onları almalıyım. 

Reha: Ona telefon et.  

Turgut: Ettim. Zeki evde değildi.  

Reha: Belki şimdi evdedir.  

Turgut: Tamam, tekrar edeceğim. 

Reha: Bira içiyordum. Sana biraz koyayım mı? 

Turgut: İçerim. Birayı koy. Ben telefon edeceğim. 
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DERS 72 

(ttur3aa: 23:17-27:49) 

AlıĢtırma 1 (23:21). 

Geç kalmak  Çok geç kaldım. Patron kızacak. Satıcı  Kapının 

önünde bir satıcı var. Arasıra  Arasıra buraya gelir ve bir bardak bira içer. 

Fiyat  Bu kolyenin fiyatı nedir? Anlam  Bu sözcüğün anlamını 

bilmiyorum. Garip  Çok garip bir öykü dinledim. Mum  Bu mum 

diğerinden daha uzundur. Kamyon  Onun kamyonu var. Bavulları 

taşıyabilir. 

AlıĢtırma 2. 

[Ben] 

(1) / (23:54) Yazmıyordum. Beklemiyordum. Oynamıyordum. 

Seyretmiyordum.  

[Sen] 

(2) / (24:01) Yazmıyordun. Beklemiyordun. Oynamıyordun. 

Seyretmiyordun. 

[O] 

(3) / (24:08) Yazmıyordu. Beklemiyordu. Oynamıyordu. Seyretmiyordu. 

[Biz] 

(4) / (24:16) Yazmıyorduk. Beklemiyorduk. Oynamıyorduk. 

Seyretmiyorduk. 

[Siz] 

(5) / (24:22) Yazmıyordunuz. Beklemiyordunuz. Oynamıyordunuz. 

Seyretmiyordunuz. 

[Onlar] 

(6) / (24:31) Yazmıyorlardı. Beklemiyorlardı. Oynamıyorlardı. 

Seyretmiyorlardı. 

[Ben geldim.]  [Ben geldiğim zaman...] 

[Kitap okuyordu.]  [Ben geldiğim zaman kitap okuyordu.] 

AlıĢtırma 3 (24:49). 

Ben gittiğim zaman; sattığım zaman; gördüğüm zaman; bulduğum 

zaman; duyduğum zaman; yürüdüğüm zaman; getirdiğim zaman. 

AlıĢtırma 4 (25:01). 
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Ben sesi duyduğum zaman kızım uyuyordu. Pencereyi açtığım zaman 

onlar konuşuyorlardı.  

[Sen geldin.] 

AlıĢtırma 5 (25:10). 

Sen geldiğin zaman; gittiğin zaman; sattığın zaman.  

AlıĢtırma 6 (25:15). 

Geldiğin zaman televizyon izliyorlardı. Çayı getirdiğin zaman kahve 

içiyordu. Onu gördüğün zaman uyuyordu. Odaya girdiğin zaman çocuk 

ağlıyordu. 

[O geldi.] 

AlıĢtırma 7 (25:28). 

O geldiği zaman; gittiği zaman; sattığı zaman.  

AlıĢtırma 8 (25:33). 

O geldiği zaman yemek yiyorduk. Telefon ettiği zaman mektup 

yazıyordu. Arkadaşını gördüğü zaman otobüse biniyordu. Kapıyı açtığı 

zaman satıcı gidiyordu. 

[Biz geldik.] 

AlıĢtırma 9 (25:48). 

Biz geldiğimiz zaman; gittiğimiz zaman; sattığımız zaman.  

AlıĢtırma 10 (25:53). 

Biz içeri girdiğimiz zaman misafirler gidiyordu. Onu bulduğumuz 

zaman bizi bekliyordu. 

[Siz geldiniz.] 

AlıĢtırma 11 (26:03). 

Siz geldiğiniz zaman; gittiğiniz zaman; sattığınız zaman.  

AlıĢtırma 12 (26:08). 

Siz geldiğiniz zaman bahçede oturuyorlardı. Ofise gittiğiniz zaman 

müdürü bekliyordu.  

[Onlar geldi.] 

AlıĢtırma 13 (26:17). 

Onlar geldiği (geldikleri) zaman; gittiği (gittikleri) zaman; sattığı 

(sattıkları) zaman. 

AlıĢtırma 14 (26:25). 

Geldikleri zaman bahçede oturuyorduk. Ofise gittikleri zaman müdürü 

bekliyordu. 

AlıĢtırma 15 (26:33). 
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MEVSĠMLER 

Bir yılda dört mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. 

Yazın hava sıcaktır. İnsanlar genellikle yazı severler. Tatil için bir yere 

giderler. Denizde yüzerler. Parklarda otururlar. Pikniğe giderler. Çocuklar 

parkta oynarlar. 

Kışın hava soğuktur. Çocuklar okula giderler. Parklar boştur. Kar 

yağar. Türkiye’de kışın genellikle soğuk olur. Türkiye’nin doğusu batıdan 

daha soğuktur. Doğuda çok kar yağar. Sonbahar ve ilkbaharda hava çok 

soğuk değildir. Yağmur yağar. Sonbaharda ağaçların yaprakları düşer. 

İlkbaharda yeni yapraklar gelir. 

AlıĢtırma 16 (27:20). 

Bir yılda kaç mevsim vardır?  Dört mevsim vardır. Yazın hava 

nasıldır?  Sıcaktır. İnsanlar ne zaman tatil için giderler?  Yazın giderler. 

Çocuklar nerede oynarlar?  Parkta oynarlar. Kışın hava nasıldır?  Soğuktur. 

Kar ne zaman yağar?  Kışın yağar. Türkiye’nin doğusu daha mı sıcaktır?  

Hayır, daha soğuktur. Ağaçların yaprakları ne zaman düşer?  Sonbaharda 

düşer. 

DERS 73 

(ttur3aa: 27:49-30:06) 

AlıĢtırma 1 (27:54). 

Çevirmek (tercüme etmek)  Bu cümleyi Almancaya çevirebilir 

misin? Mal  Malları kamyondan alın. BaĢkent  Bu ülkenin başkenti nedir? 

Özellikle  Özellikle bu evi sever. Krem  Annen bu kremi kullanır mı? Üst 

(kat)  Üstte büyük bir banyo var. Alt (kat)  Alttada ne var? Tekrarlamak 

 Bu sözcükleri tekrarlamalısın. 

AlıĢtırma 2 (28:28). 

Ne zaman verdiniz? Verdiniz. Verdiğiniz zaman. Ona verdiğiniz 

zaman biz bakıyorduk. 

Ne zaman tıraş oldu? Tıraş oldu. Tıraş olduğu zaman. Tıraş olduğu 

zaman bekliyordunuz. 

Ne zaman geldin? Geldin. Geldiğin zaman. Geldiğin zaman biz 

uyuyorduk. 

AlıĢtırma 3 (28:53). 

Okumayı severim.  Kitap okumayı severim.  

Yazmayı severim.  Mektuplar yazmayı severim.  

Yürümeyi sever.  Yürümeyi severiz.  

Yürümeyi severler.  Parkta yürümeyi severim. 

AlıĢtırma 4 (29:08). 

Kitap okumayı sevmem. Yürümeyi sevmez. Adam sigara içmeyi sevmez. 
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İngilizce çalışmayı sevmeyiz. Bizi beklemeyi sevmez.  

AlıĢtırma 5 (29:19). 

Yürümeyi sever misin? Mektup yazmayı sever mi? Kadın ütü yapmayı 

sever mi? Bira içmeyi sever misin? Yüzmeyi sever mi? 

AlıĢtırma 6 (29:28). 

Okumaya başladım.  Kitabı okumaya başlayacağım. Yazmaya 

başladım.  Mektubu yazmaya başladım. 

AlıĢtırma 7 (29:35). 

Orada kalmaya başladı. Adam sigara içmeye başladı. Evi temizlemeye 

başladık. Çimenin üstünde koşmaya başladım. Ağlamaya başladılar. 

Kitabı okumaya başlamadım. Yemek yemeye başlamadık. İngilizce 

çalışmaya başlama. Çalışmaya başlamadılar. 

Çalışmaya başlayacak mı? Mektubu yazmaya başladın mı? Kadın ütü 

yapmaya başladı mı? Yemek yemeye başladınız mı? Hikayeyi anlatmaya 

başladın mı? 

DERS 74 

(ttur3ab: 00:13-03:50) 

AlıĢtırma 1 (00:16). 

Yakmak  Işığı yak, lütfen. Kemik  Köpekler kemikleri severler. 

GiriĢ  Giriş nerededir? ÇıkıĢ  Bu binanın çıkışını bulamadık. YetiĢmek  

Trene yetiştiler. Spor  Spor yapmayı sever. Öğleden önce  Öğleden önce 

gelecek mi? Öğleden sonra  Öğleden sonra fabrikada çalıştı. 

AlıĢtırma 2 (00:43). 

(1  yakmak) Ateşi yak. Ateşi yakmalısın. Hava soğuk. Lambayı 

yakacak. Işığı yakacak. Lambayı yak. Kitabı okuyamıyorum. 

(2  açmak) Işığı açmalısın. Işığı açacak mısın?  Onu göremiyorum. 

Işığı açtığın zaman uyuyorduk. Televizyonu açacağım. Televizyonu açma, ders 

çalışıyorum. Radyoyu açayım mı? Eve geldi. Radyoyu açtı. 

AlıĢtırma 3 (01:12). 

Sütsüz kahve; şekersiz çay; banyosuz oda. 

AlıĢtırma 4. 

(1) / (01:17) Gelmek zorundayım. Gitmek zorundayım. Almak 

zorundayım. Satmak zorundayım. Yetişmek zorundayım.  

(2) / (01:27) Gelmek zorundasın. Gitmek zorundasın. Almak 

zorundasın. Satmak zorundasın. 

(3) / (01:34) Gelmek zorunda. Gitmek zorunda. Almak zorunda.  

Satmak zorunda. 

(4) / (01:42) Gelmek zorundayız. Gitmek zorundayız. Almak 

zorundayız. Satmak zorundayız. 
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(5) / (01:49) Gelmek zorundasınız. Gitmek zorundasınız. Almak 

zorundasınız. Satmak zorundasınız. 

(6) / (01:56) Gelmek zorunda. Gitmek zorunda. Almak zorunda. 

Satmak zorunda. 

AlıĢtırma 5 (02:03). 

[personel, hareketli, canlı, tapınak] 

JAPONYA 

Metin Bey ve karısı Zeynep Hanım geçen yaz Japonya’ya gittiler. 

Onlar için çok ilginç bir yolculuktu. Özellikle Zeynep Hanım orayı görmek 

istiyordu. 

Pazartesi günü İstanbul’dan uçağa bindiler. Salı günü Japonya’nın 

başkenti Tokyo’daydılar. 

Tokyo’da bir otelde kaldılar. Otel çok pahalıydı ama çok temiz ve 

ilginçti. Otel personeli çok nazikti. 

Tokyo çok kalabalıktı. Çok hareketli ve canlı bir şehirdi. Otobüsler, 

trenler daima çok kalabalıktı. İnsanlar çok çalışkandı. 

Onlar hızlı trene bindiler. Parklara gittiler. Tapınakları gördüler. 

Mağazalardan ilginç şeyler aldılar. Osaka ve Yokohama’ya gittiler. 

Lokantalarda Japon yemeği yediler. Metin Bey Japon yemeği sevmedi 

ama Zeynep Hanım çok sevdi. 

Orada on gün kaldılar. Geri döndükleri zaman arkadaşları onları 

havaalanında bekliyordu. Japonya hakkında sorular sormaya başladılar. 

AlıĢtırma 6 (03:11). 

Metin Bey ve Zeynep Hanım geçen yaz nereye gittiler?   Japonya’ya 

gittiler. Orayı kim görmek istedi?  Zeynep Hanım istedi. Hangi gün uçağa 

bindiler?  Pazartesi günü bindiler. Ne zaman Tokyo’daydılar?  Salı günü 

Tokyo’daydılar. Onlar nerede kaldılar?  Bir otelde kaldılar. Otel pahalı 

mıydı?  Evet, pahalıydı. Parklara gittiler mi?  Evet, gittiler. Hangi şehirlere 

gittiler?  Osaka ve Yokohama’ya gittiler. Metin Bey Japon yemeğini sevdi 

mi?  Hayır, sevmedi. Orada kaç gün kaldılar?  On gün kaldılar. 

Arkadaşları onları nerede bekledi?  Hava alanında bekledi. 

DERS 75 

(ttur3ab: 03:50-05:45) 

AlıĢtırma 1 (03:54).  

Hafta sonu  Arkadaşım hafta sonu burada olacak. Karanlık  Bu oda 

karanlık, ışığı aç. Aydınlık  Aydınlık bir odada çalışmak istiyorum. Kapatmak 

 O kapıyı kapatın, lütfen. Işığı kapattı ve yattı. Salata  Domates salatası sever 

misin? Heyecanlı  Heyecanlı bir filmdi. ÜĢümek  Burada üşüyor musun? 

Rüzgar  Dışarıda sert rüzgar var. Yağmurlu  Orada hava yağmurlu mu? 
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GüneĢli  Dün hava güneşliydi. Kat  Onun dükkanı birinci kattadır. 

AlıĢtırma 2. 

(1) / (04:32) Yapmak zorundayım. Burada beklemek zorundasın. 

Onunla gitmek zorundayız. Parayı vermek zorundasınız. 

(2) / (04:40) Yapmak zorunda mıyım? Gitmek zorunda mıyım? Eve 

gitmek zorunda mıyım? Bu bavulu taşımak zorunda mıyım? Burada 

beklemek zorunda mıyım? 

(3) / (04:50) Yapmak zorunda değilim. Gitmek zorunda değilim. Eve 

gitmek zorunda değilim. Bu bavulu taşımak zorunda değilim. Burada 

beklemek zorunda değilim. 

(4) / (05:01) Arabayı satmak zorunda değilsin. Ona telefon etmek 

zorunda değilsin. Parayı vermek zorunda değilsin. 

AlıĢtırma 3. 

(1) / (05:08) Birinci; ikinci; üçüncü; dördüncü; beşinci; altıncı; 

yedinci; sekizinci; dokuzuncu; onuncu; on birinci; on ikinci; on üçüncü; on 

dördüncü; on beşinci. 

(2) / (05:28) İkisi; üçü; dördü; beşi; altısı; yedisi; sekizi; dokuzu; onu; 

on ikisi; yirmisi; yirmi dördü; otuz biri. 

DERS 76 

(ttur3ab: 05:45-09:20) 

AlıĢtırma 1 (05:48). 

Varmak  Oraya ne zaman varırız? UlaĢmak  Otele saat altıda 

ulaştılar. Ayrılmak  Evden erken ayrıldı. (Yukarı) çıkmak  Yukarı çık. 

Annen seni bekliyor. (AĢağı) inmek  Aşağı inmemelisin. Seni görebilirler. 

Eğer  Eğer gelirsen oraya gidebiliriz. Program  Bugünün programı nedir? 

KarĢılaĢmak  İki eski arkadaş karşılaştılar. 

AlıĢtırma 2. 

(1) / (06:20) Eğer gidersem, gelirsem, yaparsam  

(2) / (06:25) Eğer gidersen, gelirsen, yaparsan  

(3) / (06:30) Eğer giderse, gelirse, yaparsa  

(4) / (06:36) Eğer gidersek, gelirsek, yaparsak  

(5) / (06:41) Eğer giderseniz, gelirseniz, yaparsanız  

(6) / (06:46) Eğer giderlerse, gelirlerse, yaparlarsa  

AlıĢtırma 3 (06:53). 

[tanımak; kilim] 

ALIġVERĠġ 

Berna Hanım Bakırköy’de oturur. Bakırköy İstanbul’daki en kalabalık 

yerlerden biridir. Alışveriş için birçok dükkan ve mağaza vardır. 

Berna Hanım otuz iki yaşındadır. Evlidir. Kocası Tuncer Bey otuz altı 
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yaşındadır. Onun Sultanahmet’te bir dükkanı var. Turistlere halı ve kilimler 

satar. O haftada altı gün çalışır. Pazar günü çalışmaz. 

Berna Hanım ve Tuncer Bey’in iki oğlu var. Oğlanlardan birinin adı 

Orhan’dır ve yedi yaşındadır. Diğeri üç yaşında ve adı Öznur’dur. Orhan 

okula gider. O çok akıllı bir öğrencidir. 

Berna Hanım ev kadınıdır. Alışverişi sever. Cumartesi günü 

Bakırköy’de bir pazar vardır. Bu pazarda çeşitli meyve ve sebzeleri bulabilir. 

Bu sebze ve meyveler manavdakilerden daha ucuz ve tazedir. 

Bazen Çarşamba günleri süpermarkete gider. Kahvaltı için peynir, 

zeytin, bal, reçel alır. Meyve de alır. Oğlanlar ve kocası meyveyi çok sever. 

Evlerinin yanında büyük bir kasap vardır. Berna Hanım eti oradan alır. 

Kasap Berna Hanım’ı tanır. Ona taze et verir. Çok nazik bir adamdır. 

Bugün Cumartesi. Berna Hanım alışveriş için pazara gidiyor. Öznur da 

onunla birlikte geliyor. 

AlıĢtırma 4 (08:17). 

Berna Hanım nerede oturur?  Bakırköy’de oturur. Bakırköy kalabalık 

mıdır?  Evet, kalabalıktır. Berna Hanım kaç yaşındadır?  Otuz iki 

yaşındadır. Evli midir?  Evet, evlidir. Tuncer Bey kaç yaşındadır?  Otuz 

altı yaşındadır. Onun dükkanı nerededir?  Sultanahmet’tedir. Orada ne 

satar?  Halı ve kilimler satar. Pazar günü çalışır mı?  Hayır, çalışmaz. 

Onların kaç tane çocukları var?  İki çocukları var. Orhan kaç yaşındadır?  

Yedi yaşındadır. Berna Hanım ne iş yapıyor?  Ev kadınıdır. Hangi gün 

Bakırköy’de pazar vardır?  Cumartesi günü bir pazar vardır. Manavdaki 

sebze ve meyveler daha ucuz mudur?  Hayır, değildir. Çarşamba günleri 

nereye gider?  Süpermarkete gider. Kahvaltı için ne alır?  Zeytin, peynir, 

bal ve reçel alır. Kim meyve sever?  Kocası ve oğlanlar sever. Kasap Berna 

Hanımı tanır mı?  Evet, tanır. Kim Berna Hanım’la pazara geliyor?  Öznur 

geliyor. 

DERS 77 

(ttur3ab: 09:20-10:28) 

AlıĢtırma 1 (09:25).  

Harcamak  Para harcamayı sever. Arka  Arkada küçük bir bahçe 

var. Doğru  Bu soru doğru mudur? YanlıĢ  Sekreter yanlış bir sözcük 

yazdı. Uyandırmak  Babanı uyandırma. Ölmek  Amcası iki yıl önce öldü. 

Aslan  Bu hayvanat bahçesinde bir aslan görebilirsiniz. Kaplan  Resimde 

büyük bir kaplan vardı. Maymun  Maymunlar ağaçlarda yaşarlar. 

Hayvanat bahçesi  Hayvanat bahçesinde çeşitli hayvanları görebilirsiniz. 

AlıĢtırma 2. 

(1) / (10:01) Gitmezsem; gelmezsem; yapmazsam; 
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(2) / (10:06) gitmezsen; gelmezsen; yapmazsan; 

(3) / (10:11) gitmezse; gelmezse; yapmazsa; 

(4) / (10:15) gitmezsek; gelmezsek; yapmazsak; 

(5) / (10:19) gitmezseniz; gelmezseniz; yapmazsanız; 

(6) / (10:24) gitmezlerse; gelmezlerse; yapmazlarsa. 

 

DERS 78 

(ttur3ab: 10:28-11:44) 

AlıĢtırma 1 (10:33).  

Borç  Serdar Bey hiç borcunu ödemez. Borç vermek  Bize borç 

verebilir misin? Borç almak  Arkadaşımdan borç almak zorundayım. 

Kıyma  Bir kilo taze kıyma, lütfen. Pirzola  Pirzolayı sevmez. Havuç  

Havuç çocuklar için çok faydalıdır. Aptal  Bu kız şundan daha aptaldır. 

Bozulmak  Televizyon bozuldu. 

AlıĢtırma 2 (11:01). 

Benden önce; senden önce; ondan önce; bizden önce; sizden önce; 

onlardan önce. 

AlıĢtırma 3 (11:09). 

Yatmadan önce; satmadan önce; vermeden önce; gelmeden önce. 

AlıĢtırma 4 (11:16). 

Benden sonra; senden sonra; ondan sonra; bizden sonra; sizden sonra; 

onlardan sonra. 

AlıĢtırma 5 (11:26). 

Yattıktan sonra; sattıktan sonra; verdikten sonra; geldikten sonra; 

yazdıktan sonra; yakaladıktan sonra; evlendikten sonra; taşındıktan sonra; 

içtikten sonra; oturduktan sonra. 

DERS 79 

(ttur3ab: 11:44-14:35) 

AlıĢtırma 1 (11:47). 

Tamirci  Tamirci geldi mi? Asansör bozuldu. Fikir  Bu konu 

hakkında fikrin nedir? TartıĢmak  İçeri girdiğim zaman müdür ve sekreter 

tartışıyorlardı. Resepsyon  Anahtarınız resepsiyondadır. Fatura  Elbisenin 

faturasını aldın mı? Garaj  Araba garajda değildir. Not  Masanın üstünde 

senin için bir not var. Senin notunu bilmiyorum. Mesaj  Bir mesajınız var 

mı? 

AlıĢtırma 2 (12:20). 

Televizyon seyretmek  televizyon seyret  televizyon seyrederek;  

evde kalmak  evde kal  evde kalarak; 
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gazete okumak  gazete oku  gazete oyuyarak;  

bira içmek  bira iç  bira içerek. 

[televizyon seyrederek; yemek yiyorlar  Televizyon seyrederek 

yemek yiyorlar.] 

[yatıp; kalkıp; gelip] 

 

AlıĢtırma 3 (12:51). 

İngilizceyi öğrenip dönecek. Öğretmeni bulup konuşacağım. Oturup 

bir fincan kahve içtiler. Kalkıp kahvaltı etti. Patronla konuşup fabrikadan 

çıktı. Evlenip Almanya’ya gidecek. Duş yapıp yemek yedim. Parayı harcayıp 

döndünüz. Yukarı çıkıp çantanı alacak mısın? 

AlıĢtırma 4 (13:12). 

Yüzmek – yüz  yüzüyorken; 

gelmek – gel – geliyorken;  

yemek – ye  yiyorken. 

AlıĢtırma 5 (13:23). 

Biz uyuyorken; çocuk ders çalışıyorken; kız ona bakıyorken; o durakta 

bekliyorken; sen orada oturuyorken; adam otobüse biniyorken; onlar evden 

çıkıyorken. 

AlıĢtırma 6 (13:40). 

KonuĢma 

Nuran: Alo! Ben Meral. Erhan Bey’le konuşabilir miyim? 

Selma: Erhan Bey şimdi burada değil, dışarıda. 

Nuran: Ne zaman gelecek? 

Selma: Bir saat sonra. Mesajınız var mı? 

Nuran: Evet, yazın lütfen. 

*** 

Nuran: Bu portakallar kaç para? 

Manav: Seksen bin lira. 

Nuran: Tatlı mı? 

Manav: Evet. Tatlı ve taze. 

Nuran: Üç kilo lütfen. Elmalar kaça? 

Manav: Elli bin lira. Serttir. 

Nuran: İki kilo elma, lütfen. Evde hiç soğan yok ama bu soğanlar çok 

küçük. 

Manav: Dükkanın içindekiler büyüktür. 

Nuran: Tamam. Dört kilo soğan verin, lütfen. Borcum nedir? 

Manav: Beş yüz bin lira. 

*** 

Satıcı: Yardım edebilir miyim?  
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Nuran: Büyük bir diş fırçası istiyorum. 

Satıcı: Sert mi, yumuşak mı, yoksa orta mı olsun? 

Nuran: Sert, lütfen. 

Satıcı: Hangi renk istersiniz? 

Nuran: Hangi renkleriniz var? 

Satıcı: Yeşil, mavi ve kırmızı var. 

Nuran : Kırmızı, lütfen. Kaç para? 

Satıcı: İki yüz bin lira. 

Nuran: Tamam, alacağım. 

DERS 80 

(ttur3ab: 14:35-15:05) 

AlıĢtırma 1 (14:40). 

Kaza  Kazayı gördün mü? Olay  Bu olayı gazeteden okudum. 

Lastik  Arabanın lastiklerini değiştireceğim. Benzin  Biraz benzinimiz 

var. Tuzluk  Tuzluğu verebilir misin? Göl  Evin penceresinden gölü 

görebilirim. Gelir  Kocasının geliri nedir? 

DERS 81 

(ttur3ab: 15:05-17:32) 

AlıĢtırma 1 (15:10).  

Ismarlamak  Bir şişe beyaz şarap ısmarladık. Vazgeçmek  O 

fikirden vazgeçtik. Her Ģey  Her şeyi onun için aldılar. Herkes  Dün 

akşam herkes evdeydi. Hiç kimse  Buraya hiç kimse gelmedi. Hiç birĢey  

O dükkandan hiçbir şey almayacak. Sayfa  Bu sayfayı oku. Teklif  

Teklifinizi bilmek isterim. Kabul etmek  Teklifi kabul etti mi? Uğramak  

Arkadaşının evine uğradın mı? 

[vazgeçmek] 

[Vazgeçtim. Vazgeçtin. Vazgeçtik.] 

AlıĢtırma 2 (15:52).  

Ondan vazgeçtik. Bu fikirden vazgeçti. Kahveden vazgeçti. Kahve 

içmekten vazgeçti. Oraya gitmekten vazgeçtim. Onunla oturmaktan 

vazgeçtik. 

AlıĢtırma 3 (16:06). 

Mutfakta biraz şeker var.  Mutfakta hiç şeker yok. Birkaç kitabı var.  

Hiç kitabı yok. Biraz benzinimiz var.  Hiç benzinimiz yok. 

AlıĢtırma 4 (16:18). 

Hiç param yok. Hiç arkadaşı yok. Bahçede hiç ağaç yok. Fabrikada hiç 

işçi yok. Caddede hiç otobüs yok. 

AlıĢtırma 5 (16:31). 
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Hiç film izlemedik. Ali hiç bira içmedi. Ondan hiç para almadılar. 

Kadın hiç yeni elbise almadı. Orada hiç doktor görmedim. Bize hiç su 

vermediniz. 

AlıĢtırma 6. 

(1) / (16:44) Herkes evdedir. Herkes oradadır. Herkes Ayşe’nin 

evindedir. Herkes hastaydı. Herkes öğretmendi. 

(2) / (16:54) Herkes orada değildir. Herkes meşgul değildir. Herkes 

ofiste değildi. Herkes doktor değildi. 

(3) / (17:02) Herkes üzgün müdür? Oradaki herkes zengin midir? 

Herkes evde miydi? Herkes yorgun muydu? 

AlıĢtırma 7 (17:10). 

O bir doktordur. O bir doktor değildir. O bir doktor değil midir? 

Arkadaşım bugün evdedir. Arkadaşım bugün evde değildir. Arkadaşım 

bugün evde değil midir? 

Bu kız hastadır. Bu kız hasta değildir. Bu kız hasta değil midir? 

DERS 82 

(ttur3ab: 17:32-21:40) 

AlıĢtırma 1 (17:36).  

Teklif etmek  Ne teklif ettiler? Dövmek  Çocuğu dövme. Ġthal 

etmek  Türkiye Almanya’dan ne ithal eder? Ġhraç etmek  Onu Avrupa’ya 

ihraç edecekler. Altın  Karısı için altın bir yüzük aldı. GümüĢ  Gümüş bir 

kolye ister misiniz? Bakır  Turistler bakır tepsiler aldılar. Plan  Tatil için 

planın nedir? 

[Kendi: ben kendim; sen kendin; o kendi; biz kendimiz; siz kendiniz; 

onlar kendileri] 

AlıĢtırma 2 (18:19). 
Bavulu taşıdım. – Bavulu kendim taşıdım. Oraya git. – Oraya kendin 

git. Hırsızı yakaladı. – Hırsızı kendi yakaladı. Bu evde kalacağız. – Bu evde 

kendimiz kalacağız. Oraya gidemezsiniz. – Oraya kendiniz gidemezsiniz. 

Onu istediler. – Onu kendileri istediler. 

[ben: kendi kendime; sen: kendi kendine; o: kendi kendine; biz: kendi 

kendimize; siz: kendi kendinize; onlar: kendi kendilerine] 

AlıĢtırma 3 (18:59). 
Japonca öğrendim. Kendi kendime Japonca öğrendim. 

Odada otur. Odada kendi kendine otur. 

Bir şişe şarap içti. Kendi kendine bir şişe şarap içti. 

Oraya gidemez. Oraya kendi kendine gidemez. 

Evi temizleyemeyiz. Evi kendi kendimize temizleyemeyiz. 

Soruları yanıtladık. Soruları kendi kendimize yanıtladık. 
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Onu tamir edebilir misiniz? Onu kendi kendinize tamir edebilir 

misiniz? 

Bu dili öğrenecekler. Bu dili kendi kendilerine öğrenecekler. 

AlıĢtırma 4 (19:37). 

[lunapark, eğlenmek, özlemek, görüşürüz] 

BĠR MEKTUP 

Sevgili Nesrin, 

Sana bu mektubu Samsun’dan yazıyorum. Buraya iki gün önce geldik. 

Büyük Samsun Oteli’nde kalıyoruz. Çok güzel ve rahat bir otel. Samsundan 

önce Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun’a gittik. Bu şehirlerde çok 

iyi çalıştık ama Gümüşhane ve Erzurum çok soğuktu. Erzurum’da kar 

yağıyordu. Kar yağıyorken biz çalıştık. Bakkal ve marketlere malları verdik. 

Bu şehirlerin değişik yiyeceklerini yedik. 

Samsun’da hava dana sıcak. Dün güneşliydi. Bugün yağmur yağıyor 

ama soğuk değil. İşimizi öğleden sonra bitiriyoruz. Sonra şehirdeki ilginç 

yerlere gidiyoruz. Dün bir müzeye gittik. Otele gidiyorken bir lunapark 

gördük. Orada eğlendik. 

Yağmur durdu. Bir süpermarkete gidiyorken güzel bir park gördüm. 

Daha sonra kendi kendime oraya gideceğim. 

Yarın Samsun’dan ayrılacağız. Son şehir Ankara olacak. Ankara’dan 

sonra İstanbul’a döneceğiz. 

Seni ve diğer arkadaşları özledim. Görüşürüz. 

Aynur 

AlıĢtırma 5 (20:53). 

Nesrin mektubu nereden yazıyor?  Samsun’dan yazıyor. Samsun’a ne 

zaman geldiler?  İki gün önce geldiler. Samsun’da nerede kalıyorlar?  

Büyük Samsun Oteli’nde kalıyorlar. Samsun’dan önce hangi şehirlere 

gittiler?  Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun’a gittiler. Erzurum 

soğuk muydu?  Evet, soğuktu. Malları nereye verdiler?  Bakkal ve 

süpermarketlere verdiler. Samsun’da hava nasıldır?  Sıcaktır. İşi ne zaman 

bitirirler?  Öğleden sonra bitirirler. İşten sonra ne yaparlar?  Şehirdeki 

ilginç yerlere giderler. Dün nereye gittiler?  Bir müze ve lunaparka gittiler. 

Nesrin kendi kendine nereye gidecek?  Bir parka gidecek. Samsun’dan 

sonra nereye gidecekler?  Ankara’ya gidecekler. 

DERS 83 

(ttur3ab: 21:40-23:55) 

AlıĢtırma 1 (21:44). 

Dikmek  Elbisesini dikeceğim. Arasında  Ağaçların arasında bir 

adam vardı. Oldukça  Bu çanta oldukça eskidir. Yenisini alacağız. 
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Öksürmek  Öksürüyorsun. Hasta mısın? Uyanmak  Saat sekizde uyanır. 

Derin  Derin suda yüzemez. Doğmak  Mayıs’ta doğdu. BaĢarılı  Babası 

başarılı bir avukattı. 

AlıĢtırma 2 (22:13). 

Koş koşan; ver veren; gel gelen; sat satan; oku okuyan. 

AlıĢtırma 3 (22:26). 
Bahçede oturan kız; telefon eden adam; durakta bekleyen insanlar; bira 

içen kadın; koşan çocuk; gelen doktor; okuyan öğretmen. 

 

AlıĢtırma 4 (22:39). 
Burada doğdu. Ne zaman doğdun? Üç yıl önce doğdu. Nerede 

doğdunuz? Sumru Mayıs’ın yirmi üçünde doğdu. 

AlıĢtırma 5 (22:49). 
Gelecek aya kadar; Şubat’a kadar; akşama kadar; sabaha kadar. 

AlıĢtırma 6 (22:55). 

Yap  yapana kadar; git  gidene kadar; kalk  kalkana kadar; uyan  

uyanana kadar. 

AlıĢtırma 7 (23:06). 
Evi satana kadar orada oturacağız. Onu bulana kadar yürüdüler. 

Arkadaşımı görene kadar bekleyeceğim. Her akşam yatana kadar televizyon 

seyrederler. Yemek yiyene kadar konuşmayacağız. 

AlıĢtırma 8 (23:20). 
Pazartesi’den Cuma’ya kadar; saat ikiden beşe kadar; Ankara’dan 

İstanbul’a kadar; bizim evden sizin fabrikaya kadar. 

AlıĢtırma 9 (23:31). 
Biz oraya varmadan önce evden çıktı. Eve dönmeden önce seninle 

konuşacağım. Eti yemeden önce çorbayı içti.  

[para vermek  para vermeden] 

AlıĢtırma 10 (23:43).  
Bana sormadan onu aldı. Bakmadan onu tanıdı. Bebeği uyandırmadan 

içeri girdim. Pencereyi kapatmadan uyudu. Ders çalışmadan okula gitti. 

DERS 84 

(ttur3ab: 23:55-28:15) 

AlıĢtırma 1 (23:59). 

Kavga etmek  Arkadaşlarınla kavga etmemelisin. Öbür gün  

Patron öbür gün gelebilir. Evvelsi gün  Evvelsi gün onu caddede gördüm. 

Tabanca  Hırsızın tabancası var mıydı? Bitmek  Film ne zaman bitti? Daktilo 
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 Mektupları daktiloyla yazdı. Fena  Dün fenaydı, bu yüzden ofise gitmedi. 

AlıĢtırma 2 (24:26). 

Yap  yapmamı; sat  satmamı; yaz  yazmamı. 

AlıĢtırma 3 (24:33). 
Oraya gelmemi istedi. Durakta beklememi isteyecek. Annem odamı 

temizlememi istedi. Arkadaşıma telefon etmemi istedin. Oğlum her gün ona 

oyuncak almamı ister. Evimi satmamı isteme. Müdür mektubu yazmamı 

isteyecek. 

 

AlıĢtırma 4 (24:51). 

Yap  yapmanı; sat  satmanı; yaz  yazmanı. 

AlıĢtırma 5 (24:59). 
Oraya gelmeni istedik. Durakta beklemeni istedi. Annen odanı 

temizlemeni istedi. Arkadaşına telefon etmeni istediler. Kapıyı kapatmanı 

istedim. Evini satmanı istemedi. Müdür mektubu yazmanı isteyecek. 

AlıĢtırma 6 (25:15). 

Yap  yapmasını; sat  satmasını; yaz  yazmasını. 

AlıĢtırma 7 (25:22). 
Oraya gelmesini istedik. Durakta beklemesini isteyecek. Annesi 

odasını temizlemesini istedi. Arkadaşına telefon etmesini istediler. Kapıyı 

kapatmasını istedim. Evini satmasını istemedi. Müdür mektubu yazmasını 

isteyecek. 

AlıĢtırma 8 (25:38). 

Yap  yapmamızı; sat  satmamızı; yaz  yazmamızı. 

AlıĢtırma 9 (25:46). 

Oraya gelmemizi istedin. Durakta beklememizi isteyecek. Erken 

kalkmamızı istememelisin. Bu otobüse binmemizi istediler. Kapıyı 

kapatmamızı istediniz. Evimizi satmamızı istemedi. Müdür mektubu 

yazmamızı isteyecek. 

AlıĢtırma 10 (26:03). 

Yap  yapmanızı; sat  satmanızı; yaz  yazmanızı. 

AlıĢtırma 11 (26:12). 
Oraya gelmenizi istedik. Durakta beklemenizi isteyecek. Erken 

kalkmanızı isteyecekler. Bu otobüse binmenizi istemedi. Kapıyı kapatmanızı 

istedik. Evinizi satmanızı istemedim. Onu dövmenizi istemediler. Bu dili 

öğrenmenizi istemez. 

AlıĢtırma 12 (26:34). Öyküyü dinleyiniz: 
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[trafik] 

TRAFĠK 

Kenan Bey ve Ali Bey aynı şirket için çalışırlar. Onlar sık sık yolculuk 

ederler. 

Kenan Bey’in karısı da aynı şirkettedir. O bir Japon’dur. Adı Junri’dir. 

On yıldır Türkiye’dedir. O her sabah Kenan Bey’le ofise gelir. 

Dün Kenan Bey ve Ali Bey Tayland’a gittiler. Orada on beş gün 

kalacaklar. Junri Hanım şirkette çalışacak. Onu şirkete Aydın Bey götürecek. 

Aydın Bey, Ali Bey’in arkadaşıdır. O bir şofördür. Ali Bey, evvelsi gün 

Aydın Bey’e telefon etti. Onlar Tayland’a gittikleri zaman Junri Hanım’ı 

şirkete götürmesini istedi. 

Onlar şimdi yoldalar. Yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman 

İstanbul’da trafik çok kötüdür. Yollar çok kalabalıktır. Arabalar çok yavaş 

gider. Kazalar olur. O sabah şirkete çok geç varacaklar. 

AlıĢtırma 13 (27:29). Öykü üzerinde sorulara cevap veriniz: 

Kenan Bey ve Ali Bey aynı şirket için çalışırlar mı?  Evet, çalışırlar. 

Kenan Bey’in karısı nerede çalışır?  Aynı yerde çalışır. O nerelidir?  

Japon’dur. Adı nedir?  Junridir. Şirkete kiminle gelir?  Kocasıyla gelir. 

Dün Kenan Bey ve Ali Bey nereye gittiler?  Tayland’a gittiler. Orada kaç 

gün kalacaklar?  On beş gün kalacaklar. Junri Hanım’ı şirkete kim 

götürecek?  Aydın Bey götürecek. Aydın Bey kimdir?  Ali Bey’in 

arkadaşıdır. O ne iş yapar?  Şofördür. Onlar şimdi neredeler?  Yoldalar. 

Yağmur yağıyor mu?  Evet, yağıyor. Yağmur yağdığı zaman trafik nasıldır? 

 Çok kötüdür. Arabalar nasıl gider?  Çok yavaş gider. 

DERS 85 

(ttur3ba: 00:05-04:10) 

AlıĢtırma 1 (00:08).  

Sürmek (Zaman Almak)  Evden okula yirmi dakika sürer. 

Biriktirmek  Para biriktiremedik. Gözlük  Gözlüksüz göremez. Ġzin  

Sinemaya gitmek için izin aldın mı? Ġzin vermek  İzin vermek istemedi. 

Haber  Gazetedeki haberi okudun mu? Ġmzalamak  Müdür mektubu 

imzaladı mı? Kafes  Kuş için bir kafes alacak. Gerekli  Bu işçi fabrika 

için gereklidir. Gereksiz  Bu bilgisayar ofis için gereksizdir. 

AlıĢtırma 2 (00:46). 

Yap  yapmalarını; sat  satmalarını; yaz yazmalarını. 

AlıĢtırma 3 (00:55). 

Oraya gelmelerini istedi. Durakta beklemelerini isteyecek. Erken 

kalkmalarını isteyecekler. Bu otobüse binmelerini istemedi. Kapıyı 
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kapatmalarını istedik. Para biriktirmelerini istedi. Bizim için bir şey 

almalarını istemeyiz. 

AlıĢtırma 4 (01:14). Rakamlarda yazınız:  

Bin dokuz yüz yetmiş beş (1975); bin altı yüz on yedi (1617); bin 

dokuz yüz altmış (1960); bin dokuz yüz doksan altı (1996); bin dokuz yüz 

doksan yedi (1997). 

AlıĢtırma 5 (01:26). 

1995 yılında; 1970 yılında; 1958 yılında; 1950 yılında; 1995’te; 

1970’te; 1983’te; 1994’te. 

AlıĢtırma 6 (01:48). 

Annem odayı temizlememi söyledi. Bu soruları yapmamı söylediler. 

Para biriktirmemi söylediniz. Bu mektubu imzalamamı söylemedi. Elbiseyi 

dikmemi söyledi. O teklifi kabul etmemi söyledi mi? Annen odayı 

temizlemeni söyledi. Bu sandalyede oturmanı söylediler. O cümleleri 

çevirmeni söyleyeceğiz. Bize olayı anlatmanı söyledi. Baban o kızla 

evlenmeni söyler. Parayı harcamanı söyledi mi? 

AlıĢtırma 7 (02:22). 

Git  gitmeme; al  almama; sat  satmama. 

AlıĢtırma 8 (02:31). 

Otobüse binmeme yardım etti. Kaçmama yardım edecek. Evi satmama 

yardım ettiler. Parayı bulmama yardım et.  

AlıĢtırma 9 (02:41). 

Git  gitmene; al  almana. 

AlıĢtırma 10 (02:45). 

Yemek pişirmene yardım edecek. Soruları yanıtlamana yardım etti mi? 

Hırsızı yakalamana yardım edeceğim. Odayı temizlemene yardım etmedi. 

Bavulları taşımana yardım ettiler. 

AlıĢtırma 11 (02:58). 

Git  gitmesine; al  almasına. 

AlıĢtırma 12 (03:03). 

Oraya gitmesine yardım ettik. Parayı almasına yardım edemem. Küçük 

kızın yüzmesine yardım ettiler. Mektubu yazmasına yardım edeceğim. 

Cümleleri çevirmesine yardım et. 

AlıĢtırma 13 (03:16). 

Git  gitmemize; al  almamıza. 

AlıĢtırma 14 (03:20). 

Oraya gitmemize yardım ettiler. Parayı bulmamıza yardım etti. Çantayı 

taşımamıza yardım edecek mi? Otobüse binmemize yardım etmedi. Oteli 
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bulmamıza yardım etmelisin. 

AlıĢtırma 15 (03:32). 

Git  gitmenize; al  almanıza. 

AlıĢtırma 16 (03:37). 

Oraya gitmenize yardım edecekler. Oteli bulmanıza yardım etti mi? 

Mektubu çevirmenize yardım eder. Kapıyı açmanıza yardım ettik. Yemek 

pişirmenize yardım etmedi. 

AlıĢtırma 17 (03:50). 

Git  gitmelerine; al  almalarına. 

 

AlıĢtırma 18 (03:55). 

Otobüse binmelerine yardım etmedik. Evi bulmalarına yardım edebilir. 

Almanca öğrenmelerine yardım edeceğim. Kadın elbiseyi dikmelerine 

yardım etmedi. Kız masayı hazırlamalarına yardım edecek mi? 

DERS 86 

(ttur3ba: 04:10-07:56) 

AlıĢtırma 1 (04:17). 

Gibi  Patronumuz işçi gibidir. Bizimle çalışır. Tercih etmek  

Hangisini tercih edersin? Seslenmek  Annesine seslendi. Çağırmak  Onu 

çağırdın mı? Toplantıya arkadaşını çağırdı. Aniden  Kocası aniden içeri 

girdi. BuluĢmak  Yarın nerede buluşacağız? Randevu  Yarın için bir 

randevunuz var mı? Gerçek  Gerçeği söyleyeceğiz. Bu öykü gerçektir. 

AlıĢtırma 2 (04:51). 

Annen gibi; çocuk gibi; ev gibi; otel gibi; öğretmenimiz gibi; doktorun 

gibi; kız kardeşi gibi. 

[ben  benim gibi; sen  senin gibi; o  onun gibi; biz  bizim gibi; siz 

 sizin gibi; onlar  onlar gibi] 

AlıĢtırma 3 (05:16). 

Yapmak  yapmayı tercih etmek; gelmek  gelmeyi tercih etmek; 

almak  almayı tercih etmek; satmak  satmayı tercih etmek. 

AlıĢtırma 4 (05:29). 

Kahveyi tercih ederim. Sabahleyin çayı tercih eder. Balıktan önce çorbayı 

tercih ederiz. Yüzüğü tercih etti. Meyve suyunu tercih ettik. 

AlıĢtırma 5 (05:41). 

Eti balığa tercih eder. Portakalı elmaya tercih ederim. Peyniri zeytine tercih 

ederler. Kadın bu elbiseyi diğerine tercih etti. Bu odayı diğerine tercih ederiz.  

AlıĢtırma 6 (05:54). 
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[emekli, çikolatalı kek] 

EMEKLĠ BĠR KADIN 

Nergis Hanım bir ev hanımıdır. İki yıl önce bir bankada çalışıyordu. 

Şimdi emeklidir. Kocası da emeklidir, ama o çalışır. 

Nergis Hanım’ın bir kızı ve bir oğlu var. Kızı bir doktordur. Oğlu 

üniversitededir. Kızı bir hastanede çalışır. Başarılı bir doktordur. 

Onlar Bakırköy’de yaşarlar. Bakırköy çok kalabalık bir yerdir, ama onların 

evinin yeri daha sessizdir. Evin önünde küçük bir bahçe var. 

Bugün Perşembedir. Perşembe günleri genellikle Nergis Hanım’ın 

evine arkadaşları gelir. Onlar çeşitli konular hakkında konuşurlar. Bankadan 

arkadaşları da gelir. Eski günleri hatırlarlar. 

Nergis Hanım onlar için çeşitli yiyecekler hazırlar. Misafirler çayı 

kahveye tercih eder. 

Kızı sabahleyin evden çıkıyorken çikolatalı kek yapmasını söyledi. O 

çikolatalı keki çok sever. Oğlu ekşi yiyecekleri tatlı yiyeceklere tercih eder. 

Zil çaldı. Misafirler geldi. Onlar da çeşitli yiyecekler getirdiler. 

AlıĢtırma 7 (07:07). 

Nergis Hanım iki yıl önce nerede çalışıyordu?  Bir bankada 

çalışıyordu. Emekli midir?  Evet, emeklidir. Onun kaç çocuğu var?  İki 

çocuğu var. Kızı ne iş yapar?  Doktordur. Onlar nerede yaşarlar?  

Bakırköy’de yaşarlar. Bakırköy kalabalık mıdır?  Evet, kalabalıktır. Evin 

önünde ne vardır?  Küçük bir bahçe vardır. Perşembe günü Nergis Hanımın 

evine kim gelir?  Arkadaşları gelir. Onlar ne yaparlar?  Çeşitli konular 

hakkında konuşurlar. Nergis Hanım onlar için ne hazırlar?  Çeşitli 

yiyecekler hazırlar. Misafirler neyi tercih eder?  Çayı tercih ederler. Kızı 

neyi çok sever?  Çikolatalı keki çok sever. Oğlu neyi tercih eder?  Ekşi 

yiyecekleri tercih eder. Misafirler yiyecek getirdiler mi?  Evet, getirdiler. 

DERS 87 

(ttur3ba: 07:56-10:43) 

AlıĢtırma 1 (08:01). 

Okumak (öğrenim görmek)  Hangi okulda okur? Mezun olmak  

Geçen yıl üniversiteden mezun oldu. Düğün  Düğününe beni çağırmadı. 

KomĢu  Komşularımız bugün pikniğe gidiyorlar. Ġmkansız  Oraya gitmek 

imkansızdır. Ehliyet  Ehliyetin var mı? Utangaç  Kız kardeşin çok 

utangaçtır. Bizimle konuşmadı. Değerli  Bu yüzük değerli midir? 

AlıĢtırma 2 (08:32). 

İlginç bir kitap okuyor. Hiç kitaplar okumaz. Kitabı okuduktan sonra 

bana ver. Bu okulda okumak ister. Üniversitede okumak istemedi. Kızı bu 

okulda okudu. 
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AlıĢtırma 3 (08:46). 

Okuldan mezun olmak; üniversiteden mezun olmak. 

Hangi okuldan mezun oldunuz? 

AlıĢtırma 4 (08:54). 
Yapmak imkansız; gelmek imkansız; okumak imkansız; satmak 

imkansız. 

AlıĢtırma 5 (09:02). 

Yapmam imkansız; gelmem imkansız; beklemem imkansız; kabul 

etmem imkansız. 

 

AlıĢtırma 6 (09:10). 

Yapman imkansız; gelmen imkansız; beklemen imkansız; kabul etmen 

imkansız. 

AlıĢtırma 7 (09:17). 
Yapması imkansız; gelmesi imkansız; beklemesi imkansız; kabul 

etmesi imkansız. 

AlıĢtırma 8 (09:24). 
Yapmamız imkansız; gelmemiz imkansız; beklememiz imkansız; kabul 

etmemiz imkansız. 

AlıĢtırma 9 (09:32). 
Yapmanız imkansız; gelmeniz imkansız; beklemeniz imkansız; kabul 

etmeniz imkansız. 

AlıĢtırma 10 (09:40). 
Yapmaları imkansız; gelmeleri imkansız; beklemeleri imkansız; kabul 

etmeleri imkansız. 

AlıĢtırma 11 (09:49). 

Yapmak  yapar yapmaz; gelmek  gelir gelmez; satmak  satar 

satmaz; beklemek  bekler beklemez; oturmak  oturur oturmaz. 

AlıĢtırma 12 (10:03). 
Onu görür görmez kaçtı. Duş alır almaz yatacağım. Kadın buraya gelir 

gelmez size telefon eder. 

AlıĢtırma 13 (10:13). 

Konuşma 

Ayşe: Bir bardak çay içeceğim. Sen ister misin? 

Sema: İstemem. Evde hiç kahve var mı? 

Ayşe: Evet, var. Sana kahve yapayım mı? Ben şimdi istemiyorum. 

Çayı kahveye tercih ederim. 
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Sema: Süt var mı? Sütlü kahve severim. 

Ayşe: Yok, ama alabilirim. 

Sema: Yoksa alma. Sütsüz içebilirim. 

Ayşe: Arkadaşıma telefon eder etmez markete gideceğim. 

Sema: Seninle geleyim mi?  

Ayşe: Gelme. Kendim giderim. 

Sema: Tamam. Ben filmi seyredeceğim. 

DERS 88 

(ttur3ba: 10:43-14:28) 

AlıĢtırma 1 (10:48). 

Reklam  Yeni mallar için reklam çok önemlidir. Sürprüz  Bir 

sürpriz yaptı. Telefon etmeden bize geldi. Video  Videosunu sattı. Kaset  

Bu şarkıcının kasetini almak ister. Plak  O plakları dinledin mi? Benzemek 

 Kızım babasına benzer. Yuvarlak  Halının üstünde yuvarlak bir şey var. 

Saray  Saray gibi bir evde yaşarlar. 

AlıĢtırma 2 (11:18). Dinledikten sonra mışlı geçmiş zaman çekimini 

yapınız: 

Gel  gelmiştim. Git  gitmiştim. Sat  satmıştım. Gül   gülmüştüm. 

Bul  bulmuştum. Ye  yemiştim. 

Gel  gelmiştin. Git  gitmiştin. Sat  satmıştın. Gül   gülmüştün. Bul 

 bulmuştun. Ye  yemiştin. 

Gel  gelmişti. Git  gitmişti. Sat  satmıştı. Gül  gülmüştü. Bul  

bulmuştu. Ye  yemişti. 

Gel  gelmiştik. Git  gitmiştik. Sat  satmıştık. Gül   gülmüştük. Bul 

 bulmuştuk. Ye  yemiştik. 

Gel  gelmiştiniz. Git  gitmiştiniz. Sat  satmıştınız. Gül   

gülmüştünüz. Bul  bulmuştunuz. Ye  yemiştiniz. 

Gel  gelmişlerdi. Git  gitmişlerdi. Sat  satmışlardı. Gül   

gülmüşlerdi. Bul  bulmuşlardı. Ye  yemişlerdi. 

AlıĢtırma 3 (12:33). Öyküyü dinleyiniz: 

[cami, Kapalıçarşı, mücevher, kuyumcu] 

TUR 

Adnan bir turist rehberidir. İngilizce ve Japonca bilir. Başarılı bir 

rehberdir, iyi konuşur. Turistler onu sever. Yazın İngiliz turistler, kışın Japon 

turistler gelir. O gün Japon turistlerle birliktedir. Hava alanından otobüsle 

otele geldiler. Orada kahvaltı ettiler. Odalarında dinlendiler ve duş aldılar. 

Öğleden sonra Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii ve Aya Sofya müzesine 

gittiler. Turistlerden bazıları alışverişe gitmek istedi. Adnan onları 

Kapalıçarşı’ya götürdü. Burası çok eski ve büyük bir çarşıdır. Birçok turist 
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Kapalıçarşı’ya gelir. Orada çeşitli mallar vardır. Turistler halılara baktılar. 

Onlardan biri küçük bir halı aldı. Mücevherlere de baktılar. Bir yüzük, bir 

bilezik ve bir kolye aldılar. Çarşıdan sonra otele döndüler ve akşam yemeği 

yediler. Çok yorgundular, bu yüzden erken yattılar.  

AlıĢtırma 4 (13:42). Öykü üzerinde sorulara cevap veriniz: 

Adnan ne iş yapar?  Turist rehberidir. Hangi dilleri bilir?  İngilizce 

ve Japonca bilir. İyi konuşur mu?  Evet, konuşur. Japon turistler ne zaman 

gelir?  Kışın gelirler. Turistler otele nasıl geldiler?  Otobüsle geldiler. 

Otelde kahvaltı ettiler mi?  Evet, ettiler. Nerede dinlendiler?  Odalarında 

dinlendiler. Öğleden sonra nereye gittiler?  Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet 

Camii ve Aya Sofya müzesine gittiler. Turistler alışveriş için nereye gittiler? 

  Kapalıçarşı’ya gittiler. Hiç halı aldılar mı?  Evet, aldılar. Kuyumcudan 

neler aldılar?  Bir yüzük, bir bilezik ve bir kolye aldılar. Çarşıdan sonra 

nereye gittiler?  Otele gittiler. Niçin erken yattılar?  Çünkü çok 

yorgundular. 

DERS 89 

(ttur3ba: 14:28-17:30) 

AlıĢtırma 1 (14:33). 

Kral  Dün bir kral Ayasofya Müzesini ziyaret etti. Kraliçe  Annesi 

bir kraliçe gibi oturuyor. Yeterli  Bu kitaplar bizim için yeterlidir. Kuru  

Babana kuru bir gömlek ver. Islak  Bu sandalye ıslaktır. Oturma. AĢık 

olmak  Sekreter patronuna aşık oldu. Söz  Onun sözlerini hatırlamadık. 

AlıĢtırma 2 (15:00). 
İşi bitirmiştim. Öyküyü bize anlatmıştın. Evini satmıştı.  Toplantıya 

gitmiştik. İki yıl önce mezun olmuştunuz. Bu elbiseyi o mağazadan 

almışlardı. 

AlıĢtırma 3 (15:13). 

Gelmiştim.  Gelmiş miydim? Satmıştım.  Satmış mıydım? 

Bulmuştum.  Bulmuş muydum? Gülmüştüm.  Gülmüş muydum? 

Gelmiştin.  Gelmiş miydin? Satmıştın  Satmış mıydın? Bulmuştun. 

 Bulmuş muydun? Gülmüştün.  Gülmüş muydun? 

Gelmişti.  Gelmiş miydi? Satmıştı.  Satmış mıydı? Bulmuştu.  

Bulmuş muydu? Gülmüştü.  Gülmüş müydü? 

Gelmiştik.  Gelmiş miydik? Satmıştık.  Satmış mıydık? Bulmuştuk. 

 Bulmuş muyduk? Gülmüştük.  Gülmüş müydük? 

Gelmiştiniz.  Gelmiş miydiniz? Satmıştınız.  Satmış mıydınız? 

Bulmuştunuz.  Bulmuş muydunuz? Gülmüştünüz.  Gülmüş müydünüz? 

Gelmişlerdi.  Gelmişler miydi? Satmışlardı.  Satmışlar mıydı? 

Bulmuşlardı.  Bulmuşlar mıydı? Gülmüşlerdi.  Gülmüşler miydi? 
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AlıĢtırma 4 (16:20). 

Gelmiştim.  Gelmemiştim. Satmıştım.  Satmamıştım. Bulmuştum.  

Bulmamıştım. Gülmüştüm.  Gülmemiştim. 

Gelmiştin.  Gelmemiştin. Satmıştın.  Satmamıştın. Bulmuştun.  

Bulmamıştın. Gülmüştün.  Gülmemiştin. 

Gelmişti.  Gelmemişti. Satmıştı.  Satmamıştı. Bulmuştu.  

Bulmamıştı. Gülmüştü.  Gülmemişti. 

Gelmiştik.  Gelmemiştik. Satmıştık.  Satmamıştık. Bulmuştuk.  

Bulmamıştık. Gülmüştük.  Gülmemiştik. 

Gelmiştiniz.  Gelmemiştiniz. Satmıştınız.  Satmamıştınız. 

Bulmuştunuz.  Bulmamıştınız. Gülmüştünüz.  Gülmemiştiniz. 

Gelmişlerdi.  Gelmemişlerdi. Satmışlardı.  Satmamışlardı. 

Bulmuşlardı.  Bulmamışlardı. Gülmüşlerdi.  Gülmemişlerdi. 

DERS 90-91 

(ttur3bb: 00:14-02:41) 

AlıĢtırma 1 (00:23). 

Bez  Masayı pis bir bezle temizledi. Saklamak  Parayı nereye 

sakladınız? Tırmanmak  Bu ağaca tırmanabilir misin? Ait olmak  Bu 

dükkan amcasına aittir. SarhoĢ  Dün gece sarhoş muydun? Yırtmak  

Babası gazeteyi okurken çocuk onu yırttı. Yalan  Bu bir yalandı. Yalan 

söylemek  Yalan söyleme. Baban sana kızacak. Eskiden  Eskiden bu evde 

yaşardık. 

AlıĢtırma 2 (00:54). 

Bu ev babasına aittir. O çanta kadına aittir. Bu pipo dedesine aittir. Şu 

yüzükler annesine aittir. Bu anahtar bana aittir. O araba size aittir. Bu 

bilgisayar onlara aittir. 

AlıĢtırma 3 (01:10). 

Yap  yapardım. Gel  gelirdim. Bekle  beklerdim. Bul  bulurdum. 

Kal  kalırdım. Gör  görürdüm.  

Yap  yapardın. Gel  gelirdin. Bekle  beklerdin. Bul  bulurdun. Kal 

 kalırdın. Gör  görürdün. 

Yap  yapardı. Gel  gelirdi. Bekle  beklerdi. Bul  bulurdu. Kal  

kalırdı. Gör  görürdü. 

Yap  yapardık. Gel  gelirdik. Bekle  beklerdik. Bul  bulurduk. Kal 

 kalırdık. Gör  görürdük. 

Yap  yapardınız. Gel  gelirdiniz. Bekle  beklerdiniz. Bul  

bulurdunuz. Kal  kalırdınız. Gör  görürdünüz. 

Yap  yaparlardı. Gel  gelirlerdi. Bekle  beklerlerdi. Bul  

bulurlardı. Kal  kalırlardı. Gör  görürlerdi. 
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AlıĢtırma 4 (02:21). 

Ben  bana göre; sen  sana göre; o  ona göre; biz  bize göre; siz  

size göre; onlar  onlara göre. 

AlıĢtırma 5 (02:33). 
Öğretmene göre; müdüre göre; babama göre; gazeteye göre; 

arkadaşıma göre. 

DERS 92 

(ttur3bb: 02:41-06:33) 

AlıĢtırma 1 (02:46). 

Yalancı  Arkadaşın bir yalancıdır. Silmek  Pencereleri ne zaman 

silecek. Oyuncu  Bu oyuncuyu tanır mısın? Basketbol  Basketbol 

oynamayı severler. Sebep  Onun sebebini bilmiyorum. Çıkarmak (giysi)  

Eteğimi çıkar. Ben giyeceğim. Kızgın  Babası çok kızgındı. Çünkü kız geç 

kaldı. Neden  Bu olayın nedeni nedir? 

AlıĢtırma 2 (03:16). Dinledikten sonra tekrar ediniz ve soru yapınız, 

kendinizi kontrol ediniz. 

Yapardım. Yapar mıydım? 

AlıĢtırma 3 (03:18). 
Seni burada bekler miydim? Bu parkta oynar mıydım? 

AlıĢtırma 4 (03:23). 
Yapardın. Yapar mıydın? 

AlıĢtırma 5 (03:25). 
Bu parkta oynar mıydın? Yalan söyler miydin? 

AlıĢtırma 6 (03:29). 
Yapardı. Yapar mıydı? 

AlıĢtırma 7 (03:32). 
Seni burada bekler miydi? Bu parkta oynar mıydı? 

AlıĢtırma 8 (03:36). 

Yapardık. Yapar mıydık? 

AlıĢtırma 9 (03:38). 
Camları siler miydik? Parayı saklar mıydık? 

AlıĢtırma 10 (03:42). 
Yapardınız. Yapar mıydınız? 

AlıĢtırma 11 (03:45). 

Her sabah duş alır mıydınız? Sigara içer miydiniz? 

AlıĢtırma 12 (03:50). 
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Yaparlardı. Yaparlar mıydı? 

AlıĢtırma 13 (03:53). 
O şarkıcıyı dinlerler miydi? Balkonda kahvaltı ederler miydi? 

AlıĢtırma 14 (03:58). 

Yapardım.  Yapmazdım. Yapardın.  Yapmazdın. Yapardı.  

Yapmazdı. Yapardık.  Yapmazdık. Yapardınız.  Yapmazdınız. Yaparlardı. 

 Yapmazlardı. 

AlıĢtırma 15 (04:16). 
Genç – gençken; evli – evliyken; evde – evdeyken; orada – oradayken; 

fakir – fakirken; arabada – arabadayken; üniversitede – üniversitedeyken; 

çocuk – çocukken. 

 

AlıĢtırma 16 (04:35). 

Gel  gelirken; öğren  öğrenirken; sat  satarken; al  alırken; ye  

yerken; oyna  oynarken.  

AlıĢtırma 17 (04:52). 

ANA OKULU 

Ahmed Bey ve Dilek Hanımın bir kızı var. Adı Ece. Şimdi 4 

yaşındadır. Dilek Hanım 4 yıldır kızıyla birlikte evdeydi. Amma şimdi 

çalışmak istiyor. Bu yüzden Ece için ana okulu bulacaklar. Şimdi eve yakın 

bir ana okuluna gidiyorlar. Yolda bu konu hakkında konuştular. 5 dakika 

sonra oradaydılar. Müdürün odasına girdiler. Adı İpek. Genç ve hoş bir 

kadındır. O ana okulu hakkında konuştu. Sabah 7.30’tan akşam 6’ya kadar 

çoçuklar orada kalabilirler. Günde 3 kez yemek yerler. Kahvaltı yapar, öğle 

yemeği yer ve öğleden sonra çay içerler. Onlar için bir öğretmen ve 

oyuncaklar var. Birlikte oyunlar oynarlar, şarkılar söylerler, resimler çizerler, 

uyurlar. Dilek Hanım ve Ahmed Bey ana okulunun odalarına, mutfağına ve 

tuvaletine baktılar. Temiz ve aydınlık bir yerdi. Ana okulunu beğendiler. Ece 

için orası iyi bir yer olacak. 

AlıĢtırma 18 (05:54). 

Dilek Hanım ve Ahmet Bey’in kızı kaç yaşındadır?  Dört yaşındadır. 

Dilek Hanım şimdi ne yapmak istiyor?  Çalışmak istiyor. Onlar Ece için ne 

bulacaklar?  İyi bir anaokulu bulacaklar. Onlar nerede konuştular?  Yolda 

konuştular. Müdürün adı nedir?  İpektir. Genç midir?  Evet, gençtir. 

Çocuklar orada kaç kez yemek yerler?  Üç kez yerler. Onlar için bir 

öğretmen var mı?  Evet, var. Çocuklar orada ders çalışırlar mı?  Hayır, 

çalışmazlar. Onlar nerelere baktılar?  Odalara, mutfağa ve tuvalete baktılar. 

Anaokulunu beğendiler mi?  Evet, beğendiler. 
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DERS 93 

(ttur3bb: 06:33-09:39) 

AlıĢtırma 1 (06:38). 

Yerine  Et yerine balık yiyebilirsin. Tenis  Gençken tenis oynardı. 

Ağrımak  Başım ağrıyor (ağrır). Mide  Dün gece midesi ağrıdı. Fiyat  

Şu çantanın fiyatı nedir? Odun  Bu kış için odununuz var mı? Kömür  

Biraz kömür aldınız mı? Ġncelemek  Mühendisler onların bahçesini 

incelediler. 

AlıĢtırma 2 (07:05). 
Benim yerime; senin yerine; onun yerine; bizim yerimize; sizin 

yerinize; onların yerine; bunun yerine; şunun yerine; onun yerine; adamın 

yerine; annemin yerine; kız kardeşimin yerine; doktorun yerine; ev yerine; 

Japonya yerine; araba yerine; otobüs yerine. 

 

AlıĢtırma 3 (07:31). 
Güzel – güzellik; iyi – iyilik; hasta – hastalık; temiz – temizlik.  

AlıĢtırma 4 (07:38). 

Gün – günlük; hafta – haftalık; ay – aylık; yıl – yıllık; iki kişi – iki 

kişilik; üç hafta – üç haftalık. 

AlıĢtırma 5 (07:52). 
Tatilde ya kitap okur, ya da televizyon seyreder. Ya baban ya da annen 

seninle konuşacak. Bu çantayı bana ya Deniz ya Selma verdi. Orada ya iki 

gün kalacaklar ya üç gün. İşadamı Haziran’ın ya sekizinde ya da on ikisinde 

dönecek. Ya babasından para alacak ya da evi satacak. Ya o ya da babası 

evdedir. Yazın ya Bodrum’a ya Kaş’a gitmek istiyorum. 

AlıĢtırma 6 (08:17). 
Ne müdürü ne de sekreteri görebilirsiniz. Akşam yemeğinde ne et 

yedik ne şarap içtik. Kız ne onunla ne arkadaşıyla evlendi. Hasta ne doktoru 

görebildi ne de ilaç alabildi. Orada ne seni ne onu gördüm.  

AlıĢtırma 7 (08:32). 

Kızı hem çok çalışkan hem de çok akıllıdır. Hem ders çalıştık hem 

televizyon seyrettik. Hafta sonunda hem evi temizledim hem de yemek yaptım.  

AlıĢtırma 8 (08:43). 
Oraya turist olarak gitti. Öğretmen olarak iş buldu. Bu fabrikada işçi 

olarak çalışacağım. O yüzüğü hediye olarak verdi. Onu bardak olarak 

kullanacak.  

AlıĢtırma 9 (08:55). 
Şimdi evden çıkmalıyız, yoksa geç kalacağız. Erken gel, yoksa baban 
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kızacak. Burada bekle, yoksa onu göremezsin. 

AlıĢtırma 10 (09:05). 

Konuşma 

 Bir daire satın almak istiyorum. 

 Bu sokakta bir tane var. 

 Kaçıncı katta? 

 İkinci katta. 

 Kaç tane odası var? 

 Üç oda, bir salon, mutfak ve banyo. 

 Mutfak ve banyo büyük mü?  

 Banyo büyük ama mutfak küçük. 

 Fiyatı ne kadar? 

 Beş milyar. 

 Oh! Çok pahalı! Başka var mı? 

 Diğer caddede bir tane var.  

 Nasıl bir yer? 

 Orası daha küçük. İki oda bir salon. 

 Kaçıncı katta? 

 Dördüncü katta. Banyo ve mutfak büyüktür. 

 Fiyatı nedir? 

 Dört milyar. Görmek ister misiniz?  

 Evet. Şimdi görebilir miyim?  

 Elbette. 

DERS 94 

(ttur3bb: 09:39-12:32) 

AlıĢtırma 1 (09:43). 

Soba  Odada eski bir soba vardı. Bel  Belinde ne var? Sırt  Sırtı 

ağrıyor. Matematik  Matematik yerine İngilizce çalıştık. Tarih  Yeni bir 

tarih öğretmeni geldi. Bahsetmek  Neden bahsediyorsunuz? Suçlu  O 

adam suçlu değildi. BaĢarmak  Çalışırsan onu başarabilirsin. 

AlıĢtırma 2 (10:10). 
Benden bahsediyorlar. Senden bahsettik. Ondan bahsetmek istiyorum. 

Bizden bahsedecekler. Sizden bahsetmedik. Niçin onlardan bahsettiniz? 

Kadın kızından bahsetti. Mektuptan bahsettin mi? O paradan bahsetme. 

Fabrikadan bahsedecek. Erkek arkadaşından bahsedebilir. 

AlıĢtırma 3 (10:32). 

[Otogar, seyahat acentası, yalnız] 

OTOBÜS YOLCULUĞU 
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Aydın bey otobüs yolculuğunu sever. Her yaz otobüsle bir yere gider. 

Bu yıl Rize’ye gidecek. Öğleden sonra otogara geldi. Bavulunu seyahat 

acentasındaki adama verdi. İki sandviç yedi. Otobüs beşte otogardan ayrıldı. 

O şimdi otobüstedir. Otobüs yeni ve çok rahat. İki tane hostes var. Onlar 

yolculara çay, kahve ve meşrubat veriyorlar. Aydın Bey bir bardak kahve içti. 

Yanında bir adam var. Onunla konuşmaya başladı. Aydın bey emekli bir 

öğretmendir. Karısı iki yıl önce öldü. Bir kızı var. Adı Şenay. Evlidir. Aydın 

Bey Küçükyalı’da bir dairede yalnız yaşar. Şimdi saat dokuzdur. Otobüs 

Bolu’da durdu. Aydın Bey bir lokantada akşam yemeği yedi. Hava serin, 

amma çok güzeldi. Dışarıda bir bardak çay içti. Şimdi yine otobüsteler. Şoför 

çok dikkatlidir. Hızlı sürmüyor. Aydın bey uyumak istiyor. Otobüs yarın 

sabah on birde Rize’ye varacak. 

AlıĢtırma 4 (11:44). 

Aydın Bey otobüs yolculuğunu sever mi?  Evet, sever. Bu yıl nereye 

gidecek?  Rize’ye gidecek. Otogara ne zaman geldi?  Öğleden sonra geldi. 

Otogarda ne yedi?  İki sandviç yedi. Otobüs kaçta otogardan ayrıldı?  

Beşte ayrıldı. Otobüste kaç tane hostes var?  İki tane hostes var. Aydın Bey 

otobüste ne içti?  Bir bardak kahve içti. Kiminle konuştu?  Yanındaki 

adamla konuştu. Karısı ne zaman öldü?  İki yıl önce öldü. Kızının adı nedir? 

 Şenay’dır. Nerede oturur?  Küçükyalı’da oturur. Otobüs nerede durdu?  

Bolu’da durdu. Aydın Bey orada ne yaptı?  Akşam yemeği yedi. Hava 

nasıldı?  Serin ama çok güzeldi. Şoför dikkatli midir?  Evet, dikkatlidir. 

Otobüs ne zaman Rize’ye varacak?  Yarın sabah on birde varacak. 

DERS 95 

(ttur3bb: 12:32-13:57) 

AlıĢtırma 1 (12:36). 

Torun  İki torunu var. Hariç  Ayşe hariç arkadaşlarının hepsini 

çağırdı. Sevimli  Çok sevimli bir odası var. Nüfus kağıdı (kimlik)  Nüfus 

kağıdını kaybetti. Her yer  Her yerde hastalar vardı. Merkez  Burası 

İstanbul’un alışveriş merkezidir. Bütün  Bütün sorular kolaydı. Kontrol 

etmek  Öğretmen yanıtları kontrol etti mi? 

AlıĢtırma 2 (13:05). 
O hariç bütün öğrencilere sorular sordu. Tülin hariç herkesi severim. 

Bu bahçe hariç her yeri gördük. Bu soru hariç bütün soruları bildin. 

AlıĢtırma 3 (13:16). 

Gel  geldiğim için; ver  verdiğim için; gel  geldiğin için; ver  

verdiğin için; gel  geldiği için; ver  verdiği için; gel  geldiğimiz için; ver 

 verdiğimiz için; gel  geldiğiniz için; ver  verdiğiniz için; gel  geldikleri 

için; ver  verdikleri için. 
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AlıĢtırma 4 (13:42). 

Gel  gelmediğim için; gel  gelmediğin için; gel  gelmediği için; gel 

 gelmediğimiz için; gel  gelmediğiniz için; gel  gelmedikleri için. 

DERS 96 

(ttur3bb: 13:57-16:25) 

AlıĢtırma 1 (14:02). 

Kültür  O ülkenin kültürü çok ilginçtir. BaĢbakan  Başbakan 

bugün Fransa’ya gidiyor. Hükümet  Halk yeni bir hükümet istiyor. 

Gümrük  Arabası gümrüktedir. Üzülmek  Senin için üzüldüm. Hiçbir yer 

 Onu hiçbir yerde bulamadık. Yaka  Gömleğin yakası çok kirlidir. 

AlıĢtırma 2 (14:20). 

Benden önce; ondan önce; bizden önce; kızdan önce. 

 

AlıĢtırma 3 (14:25). 

Sat  satmadan önce; kontrol et  kontrol etmeden önce; evlenmeden 

önce; taşınmadan önce; varmadan önce. 

AlıĢtırma 4 (14:34). 
Benden sonra; bizden sonra; arkadaşımdan sonra; annenden sonra.  

AlıĢtırma 5 (14:40). 

Yat  yattıktan sonra; kontrol et  kontrol ettikten sonra. 

AlıĢtırma 6 (14:46). 

Yıkarım  yıkadıktan sonra; yıkarız  yıkadıktan sonra; okudum  

okuduktan sonra; okudunuz  okuduktan sonra. 

AlıĢtırma 7 (14:55). 

Televizyon seyret  televizyon seyrederek; gazete oku  gazete 

okuyarak; telefon et  telefon ederek. 

AlıĢtırma 8 (15:03). 

Yat  yatıp; kalk  kalkıp. 

[mezun olup] 

[Türkiye’ye geldi.] 

AlıĢtırma 9 (15:09). 
Mezun olup Türkiye’ye geldi. İngilizceyi öğrenip dönecek. 

AlıĢtırma 10 (15:14). 

Yüzüyoruz  yüzüyorken; yiyorsunuz – yiyorken. 

AlıĢtırma 11 (15:20). 
Gelecek aya kadar; Şubat’a kadar; akşama kadar; bana kadar; sana 
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kadar; bize kadar; Ankara’ya kadar; uçağa kadar; eve kadar. 

AlıĢtırma 12 (15:30). 

Yap  yapana kadar; git  gidene kadar. 

AlıĢtırma 13 (15:34). 

Satarım  satana kadar; sattım  satana kadar; bekleriz  bekleyene 

kadar; beklersin  bekleyene kadar. 

AlıĢtırma 14 (15:43). 
Pazartesi’den Cuma’ya kadar; saat ikiden beşe kadar; Haziran’dan 

Eylül’e kadar; lokantadan otobüs durağına kadar. 

AlıĢtırma 15 (15:52). 
Bana sormadan onu aldı. Bakmadan onu tanıdı. Pencereyi kapatmadan 

uyudu. Odayı temizlemeden oturabilir.  

 

AlıĢtırma 16 (16:00). 
Yapar yapmaz; oturur oturmaz; görür görmez. 

AlıĢtırma 17 (16:05). 

Ben onu görür görmez; kadın buraya gelir gelmez; müdür oraya varır 

varmaz. 

AlıĢtırma 18 (16:11). 
Gençken; oradayken.  

AlıĢtırma 19 (16:14). 
Gençken hızlı yüzerdi.  

AlıĢtırma 20 (16:15). 
Gelirken; öğrenirken. 

AlıĢtırma 21 (16:18). 
Sigara içerken babası geldi. Ofise giderken onu beklerdi. 
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