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Introduction
Dear student,
Welcome to the “I Want to Speak Turkish: Learn Beginner’s Turkish in Ten Lessons
Distance Learning Course”.
Before starting your lesson I want to talk about some basics of learning a language.
Languages are the most important part of cultures. They enable us to communicate
and understand each other. We learn our mother tongues in a more natural process
than we learn foreign languages. Learning a foreign language takes a long time,
depending on our age and characteristics of our mother tongue and the language we
are trying to learn.
Turkish is a very different language than English but it is pronounced as it is written.
Luckily we use the same alphabet (Thanks to Ataturk who changed it to Latin script
from Arabic a long time ago). You will see that there is an article about the
characteristics and history of the Turkish language to be read before you start your
first lesson.
Language consists of three main elements. The first one is “phonology” and it is
about “sounds of language”. The second one is “syntax”. The syntax is about the
arrangement and the form of words. It also links together the sound patterns and the
meanings. Finally semantics is to analyse the meaning of words and all other
language components.
There are four important categories of learning a language which is determined by
learners needs about particular languages they learn. Listening, speaking, reading and
writing are these categories. If you are learning a language to use it in daily life (for
example if you are going to live in a foreign country for five years) you might need to
become advanced in all of these categories but if you are going somewhere as a
tourist some listening and speaking ability will be enough for you.
Before starting your lesson you need to configure the settings of your computer. By
doing this, you will be able to use Turkish characters to complete the exercises and
your assignments. To do this: go to start menu-→ control panel-→ regional and
language options→click on languages-→click on details-→go to add option and
chose Turkish Q for keyboard settings. (You can now use your keyboard to use
Turkish characters: Use shift+alt key to switch to Turkish).
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How to Study
Lessons generally consist of grammatical explanations, example sentences, dialogues
for social situations (for example: eating out, shopping, talking about the weather,
directions etc.), pronunciation of key words to dialogues with recorded sounds and
recording of dialogues. Additionally every lesson –apart from lesson 10 (lesson 10
has 5 exercises)- has exercises that consist of 10 questions. Read the explanations
carefully, look at the examples. Listen to dialogues first without reading them and
then listen and read together. You can also listen to them by stopping after each
sentence. Try to complete the exercises and send them to me. I will check them for
you. You will also find some extra dialogues, addresses of some useful websites, a
guide to additional materials and a story book for reading and listening practice in the
“extras” section.

How to Open “Word” and “WAV/WAM” (These are sound files) Files”
The only thing you have to make sure of is that you have "Windows Word" and
"Windows Media Player" (or any media player that can read "WAW" file) installed
on your computer. Click on the word file icon to open the lesson and then read it
through (you can also print it if you want). Before you want to read and listen to a
dialogue together open the relevant file (just click on it) in Media Player and
minimize the media player so you can read the word file. These two applications will
work ok together fine.
You can submit your answers to questions and ask anything you want to ask by using
the e-mail address below:
Good Luck with Your Course
Ali Yıldırım
Teacher of Turkish
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Lesson 1

1-The History and General Characteristics of Turkish
Language

-Old Turkish
-Turkish Language goes back 5500-8500 years.
-It originates to Central Asia (The oldest written records are found upon stone
monuments in the Orhon, Yenisey and Talas region within the boundaries of present
day Mongolia. These were erected to Bilge Kagan (735), Kultigin (732) and vizier
Tonyukuk (724-725) of Göktürk Dynasty).
-The Turkish of Turkey that developed in Anatolia and across the Bosphorus in the
times of the Seljuks and Ottomans was used in several valuable literary works prior to
the 13th century.
-The Turkish Language up to the 16th Century
-With the spread of Islam among the Turks from the 10th century onward, the Turkish
language came under the heavy influence of Arabic and Persian culture.
-Turkish since the 16th century
-After 16th century foreign terms dominated written texts. Some Turkish words
disappeared altogether from the written language. Arabic and Persian languages
dominated most literary works. This domination also effected spoken language in the
Ottoman palace. On the other hand spoken Turkish by the public had less effect of
foreign languages.

-With the 19th century reform movements and western influence and rise of
nationalism the reform of the language was started. This new tendency became
institutionalised with the proclamation of the Turkish Republic in 1923. New Latin
alphabet was adopted and elimination of foreign words from Turkish was begun.

-Characteristics of Turkish
- Turkish or Turkey Turkish is the most widely spoken of the Turkic languages (some
of the dialects are for example: Azeri, Turkmen, Tartar etc.)
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-Turkish belongs to the Altaic branch of the Ural-Altaic family of languages.
-Thus it is closely related to Mongolian, Korean and perhaps Japanese.
-Turkish uses a “vowel harmony” a feature of all Ural-Altaic tongues. (A feature
unknown to English speakers)
- Turkish uses agglutination. (Where English uses a separate word, Turkish often adds
an ending to an existing word)
-Nouns do not have different genders. (You do not have to remember whether the
thing is feminine or masculine like you do in French or German)
-Verbs come at the end of the sentence.
-Rules of the language are very regular:
-

Turkish grammar is very regular (learn a rule and there are usually no
exceptions)
Once you know a little vocabulary and few rules about vocabulary building,
then guessing at the meanings of the new word very easy)

2-The Turkish Alphabet (Türk Alfabesi)
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There are 29 letters in the Turkish Alphabet, less than English letters:

This picture means you can also listen this dialog
(sound file1: alphabet)

aA bB cC çÇ dD eE fF gG ğĞ hH ıI iİ jJ kK lL
mM nN oO öÖ pP rR sS şŞ tT uU üÜ vV yY zZ
21 One of these letters are Consonants

and 8 of them are vowels: a

eıioöuü

Vowels are pronounced short in Turkish unlike long English ones. Most
consonants sound the same as they do in English:

Merhaba: Hello
► as the e in ‘get ‘
Evet: Yes
Hayır: No
► As the u in the ‘cup’
Nasılsınız ?: How are you ?
► as the i in ‘cousin’ or the ‘er’ in butter.
İyiyim: I am fine.
► as the i in ‘it’
Teşekkürler: Thank you
► as the German ü or as the u in the French word ‘tu’.
Uzak: Distant
► as the u in ‘pull’
Oğlan: Boy
- 11 -

►as the o in ‘box’
Öğlen: Afternoon
► as the German ö or as the eu in the French word ‘deux’, or as the i in ‘bird’.

Cep: Pocket
► as the j in ‘John’
Ĵale: Girls name.
► as the j in the French word ‘Jaqgues’, or as the s in ‘pleasure’
Veli: Boys name
► a sound half-way between the English w and v.
Çamur: Mud
► as the ch in ‘child’
Şule: Girls name.
► as the sh in ‘show’
Boğa: Bull

Ğ,

► ‘ğ’ ( yumuşak g) has no sound.
always comes after a vowel and turns that
vowel into a long sound. You might think of it as doubling the vowel before there are
no words. There are no words beginning with ğ.

3-Agglutination
Where English uses a number of words, Turkish often uses only one. Turkish does
this by sticking related words to each other which is called ‘agglutination’ For
example “you will be able to come” is a single word in Turkish:
Gel+ebil+ecek(will)+sin(you)
▼ ►be able to
Come
(stem)

4-Vowel Harmony:
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Most vowels in words whether they are agglutinated or not they have to rhyme or
harmonise with each other.
The vowels below commonly harmonised with each other in words:

a–ı–o–u

e–i–ö- ü

1- araba (car)

1- eldiven (glove)

2- soba (stove)

2- keçi (goat)

3- bardak (glass)

3- kilim (rug)

4- kalem (pen) –exception

4- kiraz (cherry) -exception

When agglutinating the words with different endings they have number of different
forms: For example;
-e type endings
e goes after e i ö ü
a goes after a ı o u
-following are –e type endings
-e to, for
-den from
-de

at, on, it

-ce according to
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-e endings which contain the letter e. They have two possible forms. For example,
the ending –le can be either –le or –la.
-i type endings
i goes after

e, i

ı goes after

a, ı

ü goes after

ö,ü

u goes after

o, u

-ci donates a person occupation
-li with, containing
-lik ness
-siz

Front
back

without

unrounded
Open
closed
e
i
a
ı

Rounded
Open
ö
o

closed
ü
u

-i endings which contain the letter i. They have four possible forms. For example, the
ending –iyor can be –iyor, -ıyor, -üyor or –uyor. (We will see this in the
present continuous tense section)
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5-Vowel Harmony and Personal Pronouns: (Ünlü Uyumu ve
Kişi Zamirleri)
-ım comes after ı,a
-im comes after i,e
-um comes after u,o
-üm comes after ü,ö

Almanım (I am German)
İngilizim (I am English)
Orduluyum (I am form Ordu)
Karabüklüyüm (I am from Karabük)

Usually you do not need to use personal pronouns (ben,sen etc)Thus İngilizim is
enough to say I am English, and İngiliz will do for he is English. However you do
need to use onlar when you say they. The usual way to say they are Turkish is Onlar
Türk. When you use personal pronoun onlar, you do not need to use the ending –ler.

To be: The Turkish equivalents of the different parts of the verb to be are the endings
–im, -sin, -iz, -siniz and –ler
singular
Ben ingilizim – I am English
Sen Ingilizsin –You are English
O Ingiliz- he/she is English

plural
Biz Ingiliziz – We are English
Siz Ingilizsiniz-You are English
Onlar Ingiliz(ler)-They are English

Plurals and Vowel Harmony
the they form only has two different versions because it follows the rule of e-type
vowel harmony.
-ler comes after i,e,ü,ö
-lar comes after ı,a u,o

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Sekreterim

Türküm

Almanım

Memnunum

(secretary)

(Turkish)

(German)

(Pleased)

Sekretersin
Sekreter
Sekreteriz
Sekretersiniz
Sekreterler

Türksün
Türk
Türküz
Türksünuz
Türkler

Almansın
Alman
Almanız
Almansınız
Almanlar

Memnunsun
Memnun
Memnunuz
Memnunsunuz
Memnunlar
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6-Merhaba (Hello) Adın Ne? (What is your name?)

(sound file2: adın ne)
Merhaba (Hello)
Merhaba
Adın ne? (What is your name?)
Adım Ayşe (My name is Ayşe)

Exercises:
1- Do you remember the Turkish alphabet ? Can you fill in the gaps below?

aA bB cC ……. dD eE fF gG …….. hH …… iİ jJ kK lL mM nN oO
……. pP rR sS ……. tT uU …… vV yY zZ

2- Write the plural forms of singular nouns below:
-ayı ……………(bear)
-elma …………(apple)
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-eşek………… (donkey)
-karpuz ………..(watermelon)
-ayakkabı ………..(shoes)
-hali ……………(carpet)
-üzüm ………….(grape)

3-Which one is not one of the characteristics of Turkish:
abcd-

Turkish uses a “vowel harmony” a feature of all Ural-Altaic tongues
Turkish uses agglutination.
Turkish belongs to the Indo-European family of languages.
Verbs come at the end of the sentence.

4- Can you complete the dialog below?
A-Merhaba
BA-Adın ne?
B5- Match the words below
adın
Benim

adım
adınız ne?
(ız, iz makes words formal)

Sizin
ne
(this is what you use with formal sentences rather than sen which is informal)

6-Indicate which are singular and which are plurals
-araba
-elmalar
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-tavşanlar (rabit)
-oda (room)
-kapılar (door)

7- Translate the words below:
-merhaba.............
-adın ne................
-evet
-hayır
-hoşçakalın
-teşekkür ederim

Lesson 2

1-Greetings and Farewells

-günaydın: good morning
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-iyi akşamlar: good evening
-iyi geceler: good night
-hoşçakalın: bye bye
-güle güle : bye bye

Nasılsın ? (How are you?) Nasılsınız (How are you –informal)
Marhaba (Hello)
Nasılsın ?
İyiyim (I am fine)
Sen: (You)
Siz: You (Formal)
Sen nasılsın ? (End you?)
Bende iyiyim, teşekkürler (I am fine too, thanks)
Tanıştığımıza memnun oldum (Nice to meet you)

Dialog

(sound file3: nasilsiniz)

Leyla:

Merhaba

Hakan: Merhaba
Leyla: Adınız ne?
Hakan: Adım Hakan. Sizin adınız ne?
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Leyla:

Adım Leyla

Hakan:
Leyla:
Hakan:
Leyla:
Hakan:
Leyla:
Hakan:

Nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim.
Memnun oldum.
Bende memnun oldum.
Hoşçakalın.
Güle güle

2-Plurals
To make singular words plural in Turkish you need to add either –ler or –lar to the
end of words. In accordance to vowel harmony generally –ler comes after; i, e, ö, ü
and –lar comes after ı, a, o, u
-cami-ler (mosques)

-gün: day → iyi günler: have a good day!

-araba-lar (cars)

-şans: luck → iyi şanslar: good luck!

There are some exceptions in which Turkish uses singular forms. For example if
there is a number before the noun :
İki gün; two days
Üç bilet: three tickets
Yüz gram: one hundred grams
Üç kilo: three kilograms
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3- Mı?,mi?,mu?,mü?
These are what you need to turn statements in to a questions.
Again according to vowel harmony you should use the fallowing suffixes after the
certain vowels:
-mı comes after the; ı or a → Almanyalı mı? (Is he or she German?)
-mi comes after the

i or e → İzmirli mi?

(Is he or she from İzmir?)

-mu comes after the u or o → Koruyucu mu (Is it protective?)
-mü comes after the ü or ö → Özürlü mü? (Is he or she disabled?)

4-Adjectives
1- güzel: beautiful, nice
2- iyi: good
3 -mutlu: happy
4- sıcak: hot
5- soğuk: cold
6- büyük: big
7- küçük: small
8- zor: hard, difficult
9- kolay: easy
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10- kalın: thick
11- ince: thin
12- geniş: large
13- dar: narrow
14- siyah: black
15- kötü: bad
16- yalnız: alone
17- hasta: (ill)

5- Var and Yok (There is and there is not)
-

Elma var mı? Is there any apple ? Evet elma var (Yes there is some)
Portakal var mı? Is there any orange? Hayır portakal yok. (No there is not
any)
Problem var ( There is a problem)
Problem yok. (There is not any problem)

6-Degil (-Not)
In order to make a simple statement negative, you place değil after the noun or
adjective which you wish to make negative.
-

Bu güzel değil (This is not good)
Hava soğuk değil (The weather is not cold)

Değil mi? (Is it not? Or are not they?)
-Elma güzel, değil mi? ( The apple is good isn’t it?
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-Onlar Almanlar, değil mi? (They are Germans, aren’t they?

7- Counting (Up to ten!)

(sound file4:sayilar)
-Sıfır: Zero
-Bir: One
-İki: Two
-Üç: Three
-Dört: Four
-Beş: Five
-Altı: Six
-Yedi: Seven
-Sekiz: Eight
-Dokuz: Nine
-On: Ten
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8- Bu, Şu, O , (This and that)
Bu: This
Şu, O: That
-Bu araba. (This car)
-Şu kalem. (That pencıl)
-O uçak

(That airplane)

-Again Plurals made according to the vowel harmony.
Bunlar, Şunlar, Onlar: These, Those
Note: Bunlar, Şunlar, Onlar (When using this form, you do not need to indicate the
object: instead of “bunlar arabalar” you can just say “bunlar”).

9-Exercises
1-Make words below questions!

-kalem
-araba
-boya (paint)
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-silgi (eraser)
-siyah (black)
-kötü (bad)
-yalnız (alone)
-hasta (ill)

4- Write the correct numbers in Turkish!
-

Bir: ………….
Üç : …………
Beş: …………
Yedi: ………..
Dokuz: ………

5-Translate the words below:
-

Günaydın
Iyi günler
iyi akşamlar
iyi geceler

6- Make the words below plurals by applying the plural suffix (lar,ler) Do not forget
to remember “vowel harmony”
-elma…………(apple)
-ev……. (house)
-araba…….(car)
-kalem………. (pencıl)
-kutu………….(box)
-Üç…………(billet – ticket)
-Altı…………(sandalye-chair)
-İki …………..(tabak-plate)
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7- Complete the sentences below: (by using “değil’ – not- and –ım, -im (to be
suffixes)
-

Ben Amerikan (American) …………
Bu (this) araba (car) yeşil …………..
Bunlar (these) benim (mine)………….
İngiltere (England) soğuk................
Benim (my) yaşım )age 25 ………….

8- Complete the sentences below: (Use bu,şu,o, bunlar, şunlar,onlar)
-………….bir araba.
-…………...bir kuş. (bid)
-..................kalem (pencıl)
-Bunlar

kedi............ (cat)

-Onlar ...................kurbağa......(frog)
-Şunlar……………..ev (house)

9- Write next to the picture what greetings to use

08.30

…………………………….

…………………………………….

18.00

…………………………………

…………………………………….
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10-Complete the dialog below.
A- Günaydın
BA- Adım Nilüfer. Senin adın ne?

11- Complete the dialog below.
A-Merhaba
BA-Adınız ne?
BA-Nasılsınız?
BA-Bende iyiyim, teşsekkürler.
B
A-Bende tanıştığımıza memnun oldum.
BA-Güle güle.
(In Turkish generally person who leaves first or who leaves someones house always
says hoşçakalın and other person says güle güle.
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Lesson 3

1-Basic Turkish Words

(sound file5: words-basics)
-Evet: Yes
-Hayır: No
-Lütfen: Please
-Sağ olun, Teşekkürler: Thank you.
-Merhaba: Hello
-Hoşcakalın: Goodbye
-Nasılsınız: How are you?
-İyiyim: I am fine
-Pardon, afedersiniz: Excuse me.
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Talking:

(sound file6: talking)

-Anladım: I understand (literally I understood)
-Anlamadım: I do not understand (literally I did not understand)
-Tekrar: Again
-Yavaş: Slowly
-Ne demek?: What does it mean?
-Ingilizce: English
-Turkçesi ne?: What is it in Turkish

Basic Sentences
-Adınız ne ?: What is your name?
-Benim adım ali: My name is Ali.
-Nerelisiniz?: Where do you come from?
-Turkiye or Türküm: I am from Turkey or I am Turkish.
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The Word Order:
The basic word order in Turkish structured as below:
Kadın kitabı okudu.
Subject+object+verb

Woman read the book
subject+verb+object

2-Present Continuous Tense: -ıyor, -iyor, -uyor, -üyor
Some Necessary Verbs:

(sound file7: verbs)
1-Gelmek: To come
2-Gitmek: To go
3-Okumak: To read
4-Yazmak: To write
5-Görmek: To see
6-Bilmek: To know
7-Çalışmak: To work
8-Söylemek: To say
9-Oynamak: To play
10-Oturmak: To sit down
11-Yıkamak: To wash
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12-Yağmak: To rain
13-Uçmak: To fly
14-Kaplamak: To cover
15-Bakmak: To look
16-Almak: To buy
17-İçmek: To drink
18-Yemek: To eat
These are the verbs in their infinitive forms. They perform as commands in their
imperative forms.
-To make the verb imperative separate the –mek or –mak from the end of the word.
Gel: come! Git: 1go! Oku: read! Yaz: write! Gör: see! Bil: know Çalış: work!
Soyle: say! Oyna: play! Otur: sit down!
Task: Please write out the imperative forms of the verbs in the beginning of this
section.
Rules:
If you learn how vowel harmony works carefully you will experience less difficulty
when performing tasks in present continuous tense.
If there is a vowel at the end of the word in this case we need to add the following to
make it present continuous tense: -oku-yor (he is reading) -yürü-yor (he is walking)
-In the second case ; if some words end with a vowel second vowels in words at
present continuous tense time change:
the rule is:

a , ı → ı: anlamak: anlıyorum (to understand)
1

Consonant changes1:

t-d : In present continuous times last letters of words ending

with t transformed in to a d .For example gitmek: to go.
Gidiyorum
Gidiyorsun
Gidiyor

(I am going)
(You are going)
(He/She is going)

Gidiyoruz
(We are going)
Gidiyorsunuz (You are going)
Gidiyorlar
(They are going)
- 31 -

e , i → i: gelmek: geliyorum (to come)
o , u → u: oturmak: oturuyorum (to sit down)
ö , ü → ü: görmek: gorüyorum (to see)
read this to understand more on vowel clashes

Avoiding the Vowel Clashes:
When making the present continuous form of a verb, you can avoid vowel clashes by
removing one of the vowels.

başlamak is başla When forming the present tense of this
ver, putting başla together with –ıyor causes a clash of vowels.To avoid this clash
you nock the a off başla.
The stem of the verb

başlamak- to start
Başlıyorum -

I am starting

Here are two other verbs with smilar problems:
Beklemek: to wait
Bekliyorsunuz: you are waiting
Yemek : to eat
Yiyiyor: He is eating.
In the negative form of the present continuous tense , the stems of the aboven verbs
are not followed by a vowel, but are followed by –m. In this case you leave

stems intact.

Başlamıyorum: I am not starting
Beklemiyorsunuz: You are not waiting.
Yemiyor: He is not eating.
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Note: Turkish also avoids vowel clashes by using the buffer consonants –y and –n
in present contuniuous tense when making question and negative queestion forms.

How to make them?
First of all make the word imperative by getting rid of the –mek or –mak for example
oku-mak ►oku and than look at the vowel harmony rules and add the relevant part
of the verb to be. For example:
-Oku-yorum (I am reading)

-Okuyoruz (we are reading)

-Oku-yorsun (You are reading)

-Okuyorsunuz (You are reading)

-Oku-yor (He/She is reading)

-Okuyorlar (They are reading)

Some examples :
English
Ben (I am coming)
Sen (You are
coming)
O (She is coming)
Biz (We are
coming)
Siz (You are
coming)
Onlar (They are
coming)

Verb stem
gel
gel

-ing
-iyor
-iyor

Am,are,etc
-um
-sun

gel
gel

-iyor
-iyor

-uz

gel

-iyor

-sunuz

gel

-iyor

-lar

Negative Forms:

English
I am not
coming
You are not
coming
She is not
coming
We are not
coming
You are not
coming
They are not
coming

Verb stem
gel

not
-m

-ing
-iyor

Am,are,etc
-um

gel

-m

-iyor

-sun

gel

-m

-iyor

gel

-m

-iyor

-uz

gel

-m

-iyor

-sunuz

gel

-m

-iyor

-lar
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Note: Because –iyor begins wit a vowel and –me ends in one , you avoid a
clash of vowels by removing the e from -me

Question Forms:
Take the present from of the verb: geliyorsunuz ►Split the word into two. The
second word is the part ofmthe verb to be : geliyor sunuz ► Replace the second word
with its question form: geliyor musunuz

Action
Bakıyorum (I am looking)
Bakıyorsun (You are looking)
Bakıyor (he is looking)
Bakıyoruz (We are looking)
Bakıyorsunuz (You are looking)
Bakıyorlar(they are looking)

Example
Bakıyor muyum? (Am I looking?)
Bakıyor musun? (Are you looking?)
Bakıyor mu? (Is he looking?)
Bakıyor muyuz? (Are we looking?)
Bakıyor musunuz? (Are you looking?)
Bakıyorlar mı? (Are they looking?)

Negative Question Forms
Bakmıyorum
Bakmıyorsun
Bakmıyor
Bakmıyoruz
Bakmıyorsunuz
Bakmıyorlar

Bakmıyor muyum?
Bakmıyor musun?
Bakmıyor mu?
Bakmıyor muyuz?
Bakmıyor musunuz?
Bakmıyorlar mi?

More Words
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(sound file8 : more words)
Kardeş: Sibling
Kız: girl
Erkek: boy
Üçüncü: third
Sınıf: classrom
Lise: high school
Birde:birinci : first
İş:job
Baba:father
Hastahane: hospital
Anne: mother
Çalışmak/iş yapmak: to work
Ağabey: brother
Abla: sister
Öğretmen: teacher
Polis: police
Ders: lesson
Anlamak: to understand
Şaka yapmak: to make a joke
Hemşire: nurse
Sorun: problem

Dialog

(sound file9: dialog/kac kardesin var)
Orhan: Kaç kardeşin var Semra?
Semra: Bir kız, bir erkek kardeşim var. Kız kardeşim ilkokul üçüncü sınıfta, erkek
kardeşim lise birde okuyor.
Orhan: Baban ne iş yapıyor?
Semra: Doktor Hayat Hastahanesinde çalışıyor.
Orhan: Annende çalışıyor mu?
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Semra: Evet, annemde çalışıyor. Aynı hastahanede hemşire.
Orhan: Ağabeyin ve ablan var mı?
Semra:Hayır yok. Senin annen ve baban ne iş yapıyor?
Orhan: Annem öğretmen, babam polis.
Semra: Desene derslerde sorunun yok.
Orhan: Anlamadım!
Semra: Şaka yaptım!

3-Talking about the weather, Months and Seasons
The Days of the Week

(sound file10: days)

Pazartesi Salı
Çarşamba
Perşembe Cuma
Cumartesi Pazar
(Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
Pazartesi günü okula gideceğim (I will go to school on Monday)
Gün (day)
Salı günü çalışıyorum (I am working on Tuesday)
Cumartesi günü benim tatil günüm (Saturday is my off day)

The Months of The Year
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(sound file11: months)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Ben Ocak’ta/ Ocak ayında doğdum. (I was born in the month of
January)
Aralık ayında okulumuz kapanacak. (Our school will be closed in
December)
Haziran’da tatile gideceğiz. (We will go to holiday in June)

The Seasons of the Year
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(sound file12: seasons)

İlkbahar (Spring)
Yaz (Summer)
Sonbahar
(Autumn)
Kış (Winter)
İlkbaharda (in sprıng)
Yazın (ın winter)
Sonbaharda (in autumn)
Kışın (in winter)

Dialog
(Seasons)
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(sound file13: seasons-dialog)
Ayşe: Merhaba Ali
Ali:Merhaba Ayşe
Ayşe: Bir yılda kaç mevsim var?
Ali: Dört mevsim var.
Ayşe: Sonbahar mevsiminde hangi aylar var?
Ali: Eylül, Ekim, Kasım ayları var.
Ayşe: Şimdi hangi aydayız?
Ali: Eylül ayındayız.

4- Exercises
1-Place the correct letters next to the written one s according to the ‘vowel harmony’
1- a …….

2- u ……

3- e ……

4-ü………

-

2 Please write the plural forms of the singular words below: (Remember the vowel
harmony and –ler –lar )
1- hayvan (animal): ………………………..
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234567-

Kalem (pen)…………………………….
Adam (man) ……………………………
Elma (apple) ……………………………
Yüzük (ring) ……………………………
Soba (stove) ……………………………..
Üzüm (grape) .............................................

-

3 Please write the correct endings for personal pronouns in their to be forms.
Example : 1-Ben İnsanım (I am a human)
2-...................................................
3-...................................................

4-....................................................
5-....................................................
6-.....................................................

-

4 Please write infinitives of below verbs! (Tip: Get rid of the i-yor or u-yor first and
ad-mek or –mak according to the vowel harmony)
1- Babam eve geliyor.

(to come)

2-Annem çamaşır yıkıyor. (to wash)
3- Çocuk pencereden bakıyor. (to look)
4- Gök yüzünde kuşlar uçuyor. (to fly)
5-Yağmur yağıyor. (to rain)
6-Bulutlar gökyüzünü kaplıyor. (to cover)
7- Istanbul’a gidiyoruz .
8-Yemek yiyiyoruz.

(to go)

(to eat)

9-Hep birlikte gülüyoruz. (to smile)

- 40 -

-

5 Please use the verb ; -gelmek in present continuous tense, in normal, negative,
question and question negative forms with all the personal pronouns.
1-gelmek -normal
-ben………………….
-sen………………….
-o……………………

-biz…………………………………..
-siz……………………………………
-onlar……………………………………

3- gelmek, negative

-………………….
-………………….
-……………………

-…………………………………..
-……………………………………
-……………………………………

4- gelmek, question

-………………….
-………………….
-……………………

-…………………………………..
-……………………………………
-……………………………………

5- gelmek, negative question

-………………….
-………………….
-……………………

-…………………………………..
-……………………………………
-……………………………………

6- Match the words below!
Yaz

Şubat

İlkbahar

Kasım

Sonbahar

Nisan

Kış

Temmuz
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7- Combine the words below!
Şu

yıs

Hazi

bahar

Ma

bat

Son

ran

8- Can you make proper words from the mıxed letters below?
Example: AAHİNRZ = HAZİRAN
1234-

9-

ABŞTU =
AAIKLR=
ACKO=
SNİAN=

Aswer the questions below!
1234-

Şimdi hangi aydayız ?
Bugün ayın kaçı (what is the date today)
Hangi mevsimdeyiz?
Mart ayı hangi mevsimdedir?

10-Mark the statements as ‘true’ (doğru) or false (yanlış)
1- Ocak ayı yılın birinci ayıdır:
(-dır, -dir suffixes formal ‘is’ in Turkish: there is no equivalent of the English
word is. So the Turkish sentence Ev Kirmizi means “The house is red, but it
actually says “house red”. However when people want to sound very formal, they
use the ending -dir. You would not commonly use this ending in conversation,
but you need to recognize it when you see it, usually on official notices, in official
documents and in newspaper articles.
2-Ağustos yaz mevsimi ayıdır:
3-Yılın son (last) ayı Kasım’dır:
4-Bir yılda on iki ay vardır:
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5-İlkbahar mevsiminin ayları ; Nisani, Mayıs ve Haziran’dır:

Lesson 4
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1-Counting Beyond Ten

(sound file14:sayilar)

-yüz: 100
-bin: 1000
-onbin: 10.000
-yüzbin: 100.000
-milyon: 1.000.000
-milyar: 1.000.000.000

-yirmi: 20
-otuz: 30
-kırk: 40
-elli: 50
-Altmış: 60
-yetmiş: 70
-Seksen: 80
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-Doksan: 90
-yarım: 0.5
-birbuçuk: 1.5
-on sekiz: 18
10+8
-Yüz altmış: 160
100+60

-İki yüz elli beş: 255
2+100+50+5
-Bin dokuz yüz seksen beş: 1985
1000+9 +100+ 80 +5+
-Onbir bin yedi yüz seksen beş: 11785
-Üç yüz seksen dokuz bin yedi yüz kırk altı: 389746

-bir milyon iki yüz elli bin yüz otuz: 1.250.130
-yirmi milyon beş yüz seksen bin altı yüz doksan: 20.580.690
20+ 1.000.000+5+ 100+ 80 +1000+60+100+90

-iki milyar: Two billion

2-Question Words:
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(sound file15: question words)

-kim?: Who
-Ne?: What
-Nerede?: Where
-Ne zaman? : When
-Nasıl?: How
-Kaç tane? : how many
-Ne kadar?: How much

3—im and –iniz
When we add –im and –iniz to nouns –im means my and –iniz means yours. If a noun
ends with a vowel you only ad –m or –nız by this we avoid vowel clashes.

-Gömleğiniz çok güzel. (Your shirt is very nice)
-İsminiz ne? (What is your name?)
-İsmim Ali. (My name is Ali)
-Çikolatam (My chocolate)
-karınız (Your wife)
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4- a and the

There is no use of either a or the in Turkish. These are not necessary in Turkish and
therefore not used.

5-Some More Adjectives

(sound file16: some more adjectives)
Pahalı: expensive
Ucuz: cheap
Yakın: Close
Uzak: Far
İlginç: Interesting
Sıkıcı: Boring

Küçük: small
Büyük: Big

- 47 -

Kapalı: Closed
Açık: Open

5-Telling the Time
There are two ways of telling the time in turksih, Turkish, first the 24 hour clock and
second the 12 hour clock. The international 24 hour clock is very simple; all you need
to do is revise the numbers you have already learnt1 The 24 hour clock is used at
airports and stations, and also on the radio and television. However for evrydayday
purposeses most Turksih people use the 12 hour clock and you will need to to learn
few more words. When you are talking about the time in Turkishthere is no
distinction between am or pm. Usually, people will be able to tell if you are talking
about morning, afternoon, or evening by the context of the conversation. But just to
make sure, you can add the Turkish for morning and say ‘sabah sekizde’ at eight in
the morning,’ öğleden sonra üçte” at three in the afternoon, ‘akşam altıda’ at six in
the evening, “gece onda “ at ten at night.

Time Related Words

(sound file17: time related words)

Saat: time
Saat kaç: what tıme is it?
Saat kaçta: at what time?
Kaç saat: how many hours?
Dakika:minute
Saniye:seconds
Çeyrek:a quarter
Buçuk:it is half past
Buçukta: at half past
Geçiyor (-ı, -i, -u, -ü): past
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Var (-a, -e) : to
Öğlen: midday
Gece yarısı: midnight

Saat Kaç?

12.00: on iki
12.10: on iki on
12.15: on iki on beş
12.30: on iki otuz (yarım)
12.40: on iki kırk
14.00: on dört
18.10: onsekiz on
19.20: on dokuz yirmi
20.35: yirmi otuz beş
21.45: yirmibir kırkbeş

The 12 Hour Clock:
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Dialog

(sound file18: saat kac)
Kemal: Affedersiniz saatiniz var mı? (excuseme do you have a watch?)
Fatih: evet var.
Kemal: saat kaç?
Fatih: saat onu on geçiyor.
Kemal: teşekkür ederim
Fatih: birşey değil (you welcome)
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6-Exercises

1-Write the numbers below in Turkish:

-

8:

-

17:

-

123:

-

1746:

-

10854:

-

1.234.345:

2- Answer the questions!
-Adın ne?
-(What is your name?)
Babanız kim?
(-Who is your father?)
Kaç tane kardeşiniz var?
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(-How many brothers and sisters do you have?)
Nezaman Turkçe öğrenmeye basladinız?
(When did you start learning Turkish)

3- Fill in the gaps with personal pronouns!
-…………..İngilizsiniz.

-……………hastayim.
-………………öğretmensiniz.
-………………açım (hungary)

5-Select a suitable words for yourself from the alternatives in
brackets.
-Saçım

( uzun/kısa/yok)

-Evim

(Büyük/küçük/yok)

-Arabam

(Ucuz/pahalı/yok)

-Eşim

(Uzun/kısa)

-Türkçem

(İyi/kötü/biraz)

-İşim

(İlginç/sıkıcı/yok)

6- Saat Kaç?

24 Hour Clock

12 Hour Clock

12.30
15.15
08.50
04.25
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18.45
09.10
24.00
10.10
05.05
13.20
7- Translate the following in to Turkish!
abcdef-

It is fie past two.
At twenty five to three.
At quarter past four.
It is half past eleven.
It is quarter to nine.
At five past nine.

8-Fill the gaps below!
1-…………………………kaç?
2-Saat ……………….da uyuyorum (09.00)
3-saat ……………….buçuk (10.30)
4- saat beşi ……………….geçiyor (05.15)
5-saat …………………….yirmi var (05.40)

9- Write the times below with numbers !
-Saat on iki:
-Saat ona beş var:
-Saat iki:
-Saat üç buçuk:
-Saat onu yirmi geçiyor:
10- Translate the sentences below!
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1-Saat kaç ?:
2-Saat beşe çeyrek var:
3-Saat ona on var:
4-Saat on buçuk:
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Lesson 5

1-Commands

Do
We have seen how to make imperatives before but now we can see that imperatives
are made in two different ways : one is familiar and the other one is the formal way:
Familiar way:
Kalk ! (stand up!)

Gel !

Git!
Koş (run!)
Yürü! (Walk!)

Formal way:
To make a formal command, add –in (-ın, -un, -ün) to the end of the familiar form:

Kalkın
Gelin
Gidin (t→d)
Koşun
Yürü(y)ün
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Very formal commands :
Generally used in warning signs and official letters. Made by –iniz.
Kalkınız
Geliniz
Gidiniz
Koşunuz
Yürü(y)ünüz

2-Do not
To tell people not to do things , add - me to the end of an informal command, for
example:
Kalkma! (Do not stand up!)
Gelme!
Gitme!
Koşma!
Yürüme!
The ending –e uses –e type vowel harmony. For formal negative commands add –in
or –iniz to the informal negative:
Kalkmayın1
Gelmeyin!
Gitmeyin!
Koşmayın!
Yürümeyin!
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3- -de, -e, -den

the noun ending –de means at, on, or in. The ending –e means to . The ending -den
means from.
-de indicates there is no movement to or from.
-e indicates there is movement towards.
-den means there is movement away from.

Ev-de
(in the
house)

Ev-e (to the house)

Ev-den
(From the house)

examples:
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-masada otur (sit at the table)
-bakkala git (go to the grocer’s)
-bankadan bakkala git (go from the bank to the grocer’s )
you can translate –de as on, at or in, depending on the context:
kitap masada (the book is on the table)
Ali masada

(Ali is at the table)

Köşede masa var (There is a table in the corner)

4- Direct Objects

In Turkish it is important to be able to spot the direct object of a verb. These
commands do not have direct objects.
Git!
Otur!
These commands do have direct objects:
Tuzu uzat ! (pass the salt!)
Kalemi İhsan’a ver! (Give the pencil to İhsan)
Boş bardaği kaldir! (Take the empty bottle from the table!)
Things that are to be passed, given and taken are (salt, pencil and bottle) are the direct
objects of the commands. They are the things upon which the actions (passing, giving
and taking) are carried out.
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5-The Equivalent of the the

In the case of the direct object of a verb, Turkish makes distinction:
For direct objects, the Turkish equivalent of the is the ending -i ( or –yi if the noun
ends in a vowel) The equivalent of a is either bir or nothing. For example:
Masadan kalem al. (take a pencil from the table)
Masadan kalemi al. (take the pencil from the table)
Kahve iç (have a coffe)
Kahveyi iç. (drink the coffe)
Siyah gömlekgiy! (wear a black shirt)
Siyah gömleği giy! (wear the black shirt)
Araba al. (buy a car)
Sana gosterdigim arabayı al ( buy the car that I showed you)
Film seyret (watch a film)
Filmi seyret (watch the film)
-i ending is used if the direct object is a specific item.

6-Endings and Personal Pronouns
You can add the endings –i, -de and –den on to personal pronouns.
Öp ben-i (kiss me)
Sende para var mı? (have you got any money?)
Benden size (from me to you)
Onları masaya koy! (put tghem on the table)
When a personal pronoun is the direct object of a verb, you give it an -i ending . This
is because personal pronouns stand for specific things or people.
Here is a table of personal pronouns with their different endings:
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normal
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

-i
Beni
Seni
Onu
Bizi
Sizi
Onları

-e
Bana
Sana
Ona
Bize
Size
Onlara

-de
Bende
Sende
Onda
Bizde
Sizde
Onlarda

-den
Benden
Senden
Ondan
Bizden
Sizden
Onlardan

When add –e to –ben it is bana instead of bene and sana istead of sene. When add
endings to o, you need an –n between the o and the endings.
(the –n after –o acting like a buffer consonant especially for th –I and –e endings.
However you also need it with the –de and –den endings, even though there would be
no vowel clash without it!)
Some Examples:
-ı, -i
Neyi? (What)
Ali, neyi arıyorsun?
Muzik kutumu arıyorum.
Neyi istiyorsun?
Kalemi istiyorum.
Neyi arıyorsun?
Anahtarımı arıyorum.
Neyi kapatıyorsun?
Pencereyi kapatıyorum.

Nereyi (Where)

Nereyi daha çok seviyorsun?
Antalya’yı çok seviyorum.
Nereyi boyuyorsun?
Odamı boyuyorum.
Nereyi görmek istiyorsun?
İtalya’yı görmek istiyorum.
Kimi (Who)
Seni dinliyorum.
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Beni arıyorlar (They are calling me)
Beni seviyor musun? (Do you love me?)
Seni özlüyorum. (I am missing you)
Onları bekliyorum. (I am waıting for them)
Ben
Sen
O

Beni
Seni
Onu

Biz
Siz
Onlar

Bizi
Sizi
Onları

-e
tip: to remember a particular ending you can ask specific questions. For example if
you see this suffix with a place name you can ask this question: Eve gidiyorum (I am
going home) Nereye (Where) gidiyorsun? : Eve gidiyorum.
-Nouns that end with vowel do not have the suffix –a, -e (to) directly. After third
person there is –n buffer consonant between the last letter of the noun and –e, -a.
All other persons get ‘y’ buffer consonant.
Examples:
Ali’nin doğum günü partisine gidiyorum
Babamın yanına gidiyorum.
Otobüs durağına gidiyorum.
Kapıya bakıyorum.
Masaya koydum.

Kime (to who)
Kime bakıyorsun? (Who are you looking at?)
Ali’ye bakıyorum.
Ona bak boğuluyor.
Bana soru sormayın.
Sana inanmıyorum.
Bize gelmeyin!
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Rule: 1. ve 2. person singular have –instead of –a when (to) applied to them:

Ben
Sen
O

Bana (to me)
Sana (to you)
Ona (to him/her)

Biz
Siz
Onlar

Bize
Size
Onlara

-de
We saw that –de, -da meant at, in or on.
If there is ‘a.ı.o.u’ vauls before the last sylable of the noun they get –da but if there is
one of ‘–e, -i, -ö, -ü ‘ thet get –de.
Evde (at home)
Okulda (at school)
If the noun ends with one of the folowing: ‘f,ş,t,k,ç.ş.h.p’ d will become t.
Sınıfta, sepette.
Nerede (Where)
Nerede ders çalışıyorsun?
Kütüphanede ders çalışıyorum.
Nerede otobüs bekliyor?
Otobüs durağında otobüs bekliyor.
Kimde (Whom)
generally used as a possessive.
Kimde kalem var? (Who has a pencil?)
Bende var. (I have)
Onlarda televizyon yok.
Bende saat var.
Bende telefon var.

Ben
Sen
O

Bende
Sende
Onda

Biz
Siz
Onlar

Bizde
Sizde
Onlarda

-dan, -den (from)
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-dan : after a, ı, o, u
-den: after e,i,ö,ü
If the noun ends with one of the folowing: ‘f,ş,t,k,ç.ş.h.p’ d will become t.
Sınıftan (from the classroom)
sepetten (from the basket)
Nereden (Where from)
Nereden geliyorsun?
Okuldan geliyorum.
Nerden geliyorsun?
Evden geliyorum.
Ben
Sen
O

Benden
Senden
Ondan

Biz
Siz
Onlar

Bizden
Sizden
Onlardan

Kimden (From Who-Whom)
Kimden korkuyorsun? (Who are you scared {from} ?)
Senden hiç hoşlanmıyorum.
Benden nefret ediyor.
Sınıfta Ali‘den başka kimse yok.

7- Proper Nouns
Names of actual places or people are called proper nouns. In Turkish when you add
endings to proper nound , you put an apostrophe before the ending. For example:
Türkiye’de (in Turkey)
İstanbul’dan İzmir’e. (Form İistanbul to İzmir)

- 64 -

8-Consonant Changes
d→t
When you add the endings –de or -den to nouns , sometimes the d in these endings
becomes t. For example:
Maçta (at the football match)
Dolapta (in the cupboard)
Saat beşte (at five o’clock)
Sokata (on the road0
Rafta (on the shelf)
All these words end in a ‘whispery (unvoiced) consonants’ (-ç, -p, -ş, -k, -f) The d in
the ending becomes t in order to be whispery too. This is similar to vowel harmony
but with consonants!
k→ ğ
Watch out for nouns which end in k and have a vowel before the k. When you give
them an ending which begins with (or is) a vowel, you change the k to ğ. For
example:
Kazak (coat)
Kazağı giy! (Put the coat on)
Mutfak (kitchen)
Mutfağa git! (Go to the kitchen)
Sucuk (garlic sausage)
Sucuğu ye! (eat the sausage)
Sokak (street)
Sokağa bak! (look at the street)
Exception : parka git (go to the park!)
-k in park does not become ğ because the letter before the k is not a vowel.
Voiced (vibrated)
b, c, d, g, j, l, m, n, v, y, z

Unvoiced(unvibrated)
ç, f, h, k, p, r, s, ş, t
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Voiced partners of unvoiced consonants:
ş–j
ç- c
f- v
k-g
p-b
s-z
t-d

9-Shopping

(sound file19: shopping)
Lets start with some vocabulary about Shopping:
Bugün : today
Yapmak: to do
Hediye:present
Almak: to buy
İstemek: to want
Deri: leather
Ceket: jacket
Ayakkabı: shoes
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Bluz: blouse
Çanta : bag
Baharat: spices
Hediyelik şeyler: presents
Nereye gidelim: where shall we go?

Fruits:
Kayısı: apricot
Muz: banana
Domates: tomatoes
Karpuz: watermelon
Elma: apple
Havuç: carrot
Patates: potato
Çilek: strawberry
Şeftali: peach
Vişne: cherry
Portakal: orange
Limon: lemon
Soğan: onion
Kavun: melon
Üzüm: grape
Armut: pear

- 67 -

Dialog

(sound file20: manavda)

Manavda (At the Fruit-Vegetable Seller)
Manav (Fruit-vegetable seller): Buyrun beyefendi (Hello Sir What would you like?)
Alıcı: (Buyer)
Manav: Meyvelerim ve sebzelerim çok taze. Yeni geldi. Meyvelerden ne almak
istiyorsunuz?
Alıcı: Bir kilo muz, iki kilo üzüm ve üç kilo şeftali almak istiyorum. Fiyatları
nekadar?
Manav: Şeftali ve üzüm 50 kuruş muz ise bir lira/YTL (New Turkish Lira- Valid
from 01.01.2005)
Alıcı:Muz kalsın. Çünkü muz çok pahalı. Peki patates ve fasulyenin kilosu kaç para?
Manav:Patates yirmi kuruş fasulye ise 50 kuruş.
Alıcı: İki kilo üzüm, üç kilo şeftali, iki kilo patates ve bir kilo fasulye verin lütfen.
Manav: Buyrun efendim (Here you go!)
Alıcı:Teşekkür ederim, iyi günler.

10-Exercises:
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1-Write the commands below in formal and very formal way:

-yaz ! (write)
-bak! (look)
-sev! (love!)
-öğren! (learn)
-koş! (run)
-yürü ! (walk)

2- Make the commands below negative!

-yaz ! (write)
-bak! (look)
-sev! (love!)
-öğren! (learn)
-koş! (run)
-yürü ! (walk)

3- Fill in the gaps in the sentences below with the endings given in brackets. Make the
changes required for vowel or consonant harmony, and insert buffer letters or
apostrophes where necessary .
1-Bu tren (train) Paris …………mi? (-den)
2-Ben……………..para var.(-de)
3-Yemek………..tuz var.(-de)
4-Güneş…………durmayın! (-de)
5-Restoran………..erken gitme!n(-e)
6-Hotel……….plaja git.(-den)
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7-Ben………….ver.(-e)
8-Bu……………gel (-e)
9-Kalem…………..ver.(-i)
10-Araba…………..in (get out) (-den)

4- Can you write down which fruits are they?
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5- Fill the gaps with –ı, and –i (indicative suffıx)

12345-

Sen Türkçe ....................seviyor musun?
Şu kalem...........istiyorum.
Pencere...............aç.
Tahta.....................sil.
Tatlı........................sevmiyorum.

6-Fill the gaps with –a,-e (to)
1-Ali bugün tiyatro..................gidiyor.
2-Ayşe resimler................... bakıyor.
3-Otobüs.................biniyorlar.
4-Öğretmen sınıf...............giriyor.
5-Hırsız ev.................giriyor.
7-Fill the gaps with –a,-e (to).
1-.............................çok kızıyor(sen).
2-........................para veriyor musun?(o)
3-.................yemek yapmıyor (biz)
4-...................izin vermiyor (biz)
5-........................bir sürprizim var (siz)
8- Fill the gaps with –da, -de.
1-Ağaç............kuşlar var.
2-Ev.....................babam yok.
3-Okul.................kantin yok.
4-Ali durak................. otobüs bekliyor.
5-Sekreter ofis...................çalışıyor.
9- Fill the gaps with –da, -de.
1-Yasemin............. tiyatro bileti var.
2-Erol....................silgi var mı?
3-Ali.................cep telefonu yok.
4-Siz................ders çalışalım mı?
5-Biz.................bugün misafir var.
10- Fill the gaps with –dan, -den.
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1-Nere.........................geliyorsun?
2-O Amerika ..................geliyor.
3-Çocuk yatak..................kalkıyor.
4-O pencere......................bakıyor.
5-Çantası..............bir şeyler alıyor.
6-Ben sen................hiç korkmuyorum.
7-Fatih ben......................hoşlanmıyor.
8-Şu adam biz...............yardım istiyor.
9-Onlar.......................nefret ediyorum.
10-Siz................hiç haber alamıyoruz.

Lesson 6
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1-Ben de (Me too)
It means me too. The words de and da mean too or also. Do not confuse them with
the endings –de and –da which mean in, on or at.
-Merhaba
-Benim adım Ali.
-Memnum oldum.
-Ben de. (Meaning me too-written separately)

-Merhaba
-Kalemimi gördün mü?
(1)-Evet, bende. (Meaning yes I have got your pencıl)
(2)-Evet odada. (Meaning yes it is in the room)

2- Possessives
The possessor ending –in
In Turkish the possessor ending is –in, (or –nin after a noun ending in a vowel):

singular
Kızın (the girls)
Annenin (the mother’s)
Müdürün (the director’s)
Firmanın (the firm’s)

plural
Kızların
Annelerin
Müdürlerin
Firmaların
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3- The possessed ending –i or -si

In English, in the phrase the doctor’ş house, we only add an ending on the possessor –
the doctor. In Turkish you also put an ending on the thing which is possessed- the
house.
The possessed ending is –i, (or -si after the noun ending in a vowel).
For example:
Doktorun evi. Doctor’s house.
Kızların annesi. The girl’s mother.
Firmanın müdürü. The firm’s director.
Futbolcunun babası. The footballer’s father.
The word su (water) is exception. Its possessed ending is –yu rather than –su..
Bu benim suyum. (This is my water)
Şu Ali’nin suyu. (That is Ali’s water)

4- Possessives and personal Pronouns

The Possessor ending
You can add the possessor ending -in to personal pronouns.

Benim : my/ Mine
Senin : your/Yours
Onun : His or Hers
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Bizim: Our/Ours
Sizin : Your/Yours
Onların : Their/Theirs

The possessed ending:
Noun ending in a consonant
Benim ev-im
Senin ev-in
-Onun ev-i

Noun ending in a vowel
Benim anne-m
Senin anne-n
-Onun anne-si

Bizim ev-imiz
Sizin ev-iniz
-Onların ev-i

Bizim anne-miz
Sizin anne-niz
-Onların anne-si

In a sentence you can usually leave out the personal pronouns. However it is probably
best if you do not leave out onların . This will avoid confusion between his and their.

5- Saying what you have got:
To say the equivalent of I have got a daughter, in Turkish you say ‘there is my
daughter’:
Kızım var. (I have got a daughter)
Araban var ( You have got a car)
Odanın banyosu var mı? (Has the room got a bath?)
Duşumuz yok. (We have not got a shower)
Onların arabası yok. (They have not got a car)

6- -li and –siz
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The endings –li and –siz mean with and without.
Balkonlu (with a balcony)
Şekersiz ( without a sugar)
Sütlü (with milk)
Yagsız (without oil, fat free)

You have already seen words constructed using these endings:
Uzun ömürlü (long life- literally with long life)
Etsiz (without meat)
Note: How –li follows –i type vowel harmony. These words ending in –li and –siz
are adjectives.
You can add –li on to the name of a country to give the nationality:
Kanada ( Canada)→ Kanadalı (Canadian)
Çin→ Çinli
Irak→ Iraklı
-Note: not all nationalities are formed in this way. Here are some exceptions:
Japonya (Japan) Japon (Japanese)
Macaristan ( Hungary) Macar ( Hungarian)
Rusya (Russia) Rus (Russian)
You can also add –li onto the end of city or town names:
Londralı (Londoner)
Istanbullu (a person from İistanbul)
Nereli?
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( what nationality?, where from?)

7-İstemek

you can use the verb istemek with a noun or personal pronoun, for example:
Bir kilo domates istiyorum. ( I want a kilo of tomatos)
Seni istiyorum. (I want you)
You can also use it with the infinitive of a verb, for eample:
Gitmek istiyorum. ( I want to go)
Seni görmek istiyorum. ( I want to see you)

Dialog
At The Airport ‘Arriving’
Words

(Sound File21: Airport-arriving)
(Do not click on the words below but listen to the sound file!)
airport

1. hava alanı
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2. hava limanı
arrivals

geliş

baggage reclaim

bagaj isteme

boarding card

biniş kartı

boarding gate

biniş kapısı

car park

araba parkı

customs control

gümrük kontrol

departing

1. hareket
2. gidiş

departures

gidiş

entrance

giriş

exit

çıkış

land (v.)
(plane/aircraft)

inmek (uçak)

passport control

pasaport kontrol

plane

uçak

shuttle bus

dahili servis

take off (v.)
(plane/aircraft)

1. havalanmak (uçak)
2. kalkmak (uçak)

(sound file22: dialog-arriving)

dialog
Q: Where is the luggage for the flight from Paris?
Paris uçağının bagajları nerede?
Q: Where can I get my luggage?
Bagajlarımı nereden alabilirim?
A: Go straight ahead and turn right please.
Doğru gidin ve sağa dönün lütfen.
Q: Is there an airport bus to the city centre?
Şehir merkezine otobüs var mı?
A: Yes. There are airport buses departing hourly.
Evet. Saat başı kalkan hava alanı otobüsleri var.
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Q: Can we get into the bus now?
Otobüse şimdiden binebilir miyiz?
A: Sure. Please go to the exit.
Elbette. Lütfen çıkışa gidin.
Q: How much does it cost to take a taxi to town to the Marmara
hotel?
Şehir merkezindeki Marmara Otele taxi ne kadar tutar?
A: There are taximeters in front of taxi drivers.You can check the
price.
Taksi şoförlerinin önünde taksimetreler vardır. Fiyatı kontrol
edebilirsiniz.
Q: Is the town very far from the airport?
Şehir havaalanından çok uzakta mı?
A: Not really. It takes half an hour by taxi.
Pek değil. Taksi ile yarım saat sürer.
Q: How do I get to İzmir by bus?
İzmir'e otobüsle nasıl gidebilirim?
A: You have to go central garage.
Otobüs garajına gitmek zorundasınız.
Q: Where can I change some money?
Nerede döviz bozdurabilirim?
A: There are two banks near the exit for change.
Çıkışın yanında döviz bozdurabileceğiniz iki banka var.
A: Porter please, get my luggage. Take my baggage to a taxi.
Hamal, lütfen bagajlarımı al. Bagajlarımı taksiye taşı.
A: Driver, please take me to The Marmara Hotel.
Şoför bey lütfen beni Marmara Oteli'ne götür.

Dialog
At The Airport ‘Departing’

(Sound file23: dialog-departing)
Q: What is the latest time I can check in?
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En geç ne zaman "check in" yaptırabilirim?
A: Oh you are late! Go immediately to the counter A.
Oh geç kaldınız! Hemen A kontuarına gidin.
Q: Where do I check in for the flight to Antalya?
Antalya uçağı için nerede "check in" yaptıracağım?
Q: Which is the departure gate for the flight to İzmir?
İzmir uçağının bekleme salonu hangisi?
A: Boarding will take place at gate number 240.
Uçağa biniş 240 (iki yüz kırk) numaralı bekleme salonunda
olacak.
A: It is up there.
O şurada.
A: Your flight is delayed.
Sizin uçağınız ertelendi.
A: Oh no! I am going to be late again for my meeting.
Ah hayır! Yine toplantıma geç kalacağım.
*

*

*

*

*

*

Q: Can I help you?
Yardım edebilir miyim?
A: I'd like to reconfirm my flight to Ankara.
Ankara uçağına ayırttığım yeri yeniden onaylamak
istiyorum.
Q: What is the matter?
Sorun nedir?
A: I want to change my booking.
Ben ayırttığım bileti değiştirmek istiyorum.
A: I want to cancel my booking.
Ayırttığım bileti iptal etmek istiyorum.
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8-Directions
Yukarı (Up)

Sağ (Right)

Sol (Left)

Aşağı (Down)

Words

(Sound File24:directions)

Hastahane: hospital
tarif etmek: to describe
kolay: easy
çok: very
banka: bank
dönmek: to turn
görmek: to see
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arka: behind
yakın: near
ama: but
eczahane: pharmacy
ileri: further
yardım: help
rica ederim: you welcome or (Do not thank, I have not done anything!)
önemli değil: not important.

dialog
at the hospital

(sound file25: where is the hospital)
Mehmet: Affedersiniz buralarda hastahane var mı?
Leyla: Evet var.
Mehmet: Nasıl gidebilirim tarif eder misiniz?
Leyla: Çok kolay. Bu caddeden doğru yürüyün. Bankadan sağa dönün. Az ileride
Ufuk Kolejini görüceksiniz. Hastahane Kolejin arkasında.
Mehmet: Peki yakınlarda eczahane var mı?
Leyla: Eczahane çok. Ama en yakın eczahane 300 metre ileride. Menekşe Pasajının
altında.
Mehmet: Yardımınız için teşekkürler.
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Leyla:Rica ederim. Önemli değil.

9-Exercises

1-Fill the gaps in the below conversation:
A-Merhaba. Benim adım Ali.
B-……………………………
A-Nereden geliyorsunuz?
B-istanbul’dan ya siz?
A-Ne tesadüf !( What a coincidence)……………………
B-Arabanız nerede ? ( Where is your car?)
A-Hemen şurada, sokağın arkasındaki (Right there, behind that street,…)
………………………………
A-Peki şimdi nereye gidiyorsunuz?
B- Beyoğlu’na.
A- Ne tesadüf ………………………………

2- Fill the gaps in the sentences below by using the nouns in the brackests, with
correct personal pronouns and endings.
1-……………………bulamıyorum (bulmak: to find) – (uçurtma –kite)
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2-Bu kimin elması ? (Whose apple is this?)
……………………….(Ali)
3-Fikret Bey…………………….yıkıyormusun? (Araba) (Are you washing mr
Fikret’s car?)

3- Fill in the gaps with possessive endings, and remember to make any necessary
changes to the spellings of the words.
1- David……………kedisi geldi.
2- Benim yemek…………….bitti.
3-Turkiye……………başkenti Ankara.
4- Ahmet gelmiyor… Anne………….hasta.
5-Sizin araba……………….çalışıyor mu?

4-Tell me what the arrows indicate?

1-

2-

3-
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4-

5-Cpmplete the dialog below!

Mehmet: Affedersiniz buralarda hastahane var mı?
Leyla: ……………………………………
Mehmet: Nasıl gidebilirim …………. eder misiniz?
Leyla: Çok ………….. Bu caddeden doğru yürüyün. Bankadan sağa dönün. Az ileride
Ufuk Kolejini görüceksiniz. Hastahane Kolejin arkasında.
Mehmet: Peki ……………… eczahane ……………..?
Leyla: Eczahane …………... Ama en yakın eczahane 300 metre ……………..
Menekşe Pasajının …………………
Mehmet: Yardımınız için ……………………….
Leyla:Rica ederim………………………………
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6-

1- Eczahane nerede?
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2-Pastahane bankanin yaninda mi?

3-Berber okulun sağında mı?

7-Answer the questions by looking at the plan below.

1- Benzin istasyonundan taksi durağına nasıl gidebilirim?
2- Parktan pastahaneye nasıl gidebilirim?
3- Tiyatrodan benzin istasyonuna nasıl gidebilirim?
4- Otobüs treminalinden otele nasıl gidebilirim?
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8-Match the syllables below!
1- Du

a- ba

2-Oto

b-raj

3-Ga

c-rak

4-Ara

d-gar

9-Translate the sentences below!
-

Nasıl gidebilirim?
Sağında
Solunda

10-Put the approprıate endings to the nouns below. (li, siz)
-Evimiz üç oda.......................
-Şeker................çay lütfen.
-Üzüm..................kek.
-Sevgi...................çocuk.
-Kapı......................ev.
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Lesson 7

1-The Past Tense
You can spot the past tense by an ending which includes –di. Here is the past form of
the verb to be.
Present
Zenginim (I am rich)
Zenginsin
Zengin
Zenginiz
Zenginsiniz
Zenginler

Past
Zengindim (I was rich)
Zengindin
Zengindi
Zengindik
Zengindiniz
Zengindiler (or zenginlerdi)

If you put these endings on aword which ends in avowel, add a –y as well, for
example:
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İyiydim. (I was good)
Satıcıydı. (He was a salesperson)
You say was not by using the word değil with the above endings. For example:
Mutlu değildim. (I was not happy)
Soğuk değildi. (It was not cold)
Hazır degillerdi. (They were not ready)
The past form of verbs.
To make the simple past tense of a verb you take the following steps:
Action
Take the stem of the verb
Add the past form of the verb to be

Ben
Sen
O
Biz
Siz
onlar

Example
gel
Geldim (I came)

Geldim
Geldin
Geldi
Geldik
Geldiniz
geldiler

Some more examples:
Güldün: (you smiled)
Seyretti: (he watched)
Gittik : (we went)
Başladınız: (you started)
Beklediler (they waited)
To make a past verb negative, add -me onto the stem of the verb.
Here are some negative and question forms:
I did not come
Gelmedim
Gelmedin
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Did I come?
Geldim mi?
Geldin mi?

Didn’t I come?
Gelmedim mi?
Gelmedin mi?

Gelmedi
Gelmedik
Gelmediniz
gelmediler

Geldi mi?
Geldik mi?
Geldiniz mi?
Geldiler mi?

Gelmedi mi?
Gelmedik mi?
Gelmediniz mi?
Gelmediler mi?

2-Using the Past Tense
Turkish does not have an equivalent of the English tense have done Instead you often
use the past tense:
Hiç rakı içtin mi? (Have you ever drunk rakı?)
Türkiye’ye gitmedim. (I have never been to Turkey)
Yemeğinizi bitirdiniz mi? (Have you finished your meal?)
In some cases you use the Turkish –iyor tense to translate the English have done
tense.

Note: Turks sometimes use the past tense where English uses the present tense. In
conversation you are likely to hear the following:
phrase
Geç kaldım
Anladım
Bunu çok sevdim
Anladınız mı?
Geldim

Literal translation
I was late
I understood
I liked this a lot
Did you understand?
I came!

Meaning
I am late
I understand
I like this a lot
Do you understand?
I am coming. I’ll be right
there.

More Examples:
Dün akşam iki saat ders çalıştım.
Çocuklar teneffüste futbol oynadılar.
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Babam işe gitti.
Kardeşim yemekten sonra uyudu.
Akşam yemeğinde tavuklu pilav yedik.
Bu sabah kahvaltı yapmadım.
Ahmet ödevlerini yazmadı.
Babam eve erken gelmedi.
Dün gece hiç uyumadık.
Futbolcular sahaya çıkmadılar.
Televizyonu açmadık.
Akşam ders çalıştın mı?
Çocuk ağladı mı?
Baban maça gitmedi mi?
Saat beş oldu mu?

Little Story

(Sound file26: one day of Erkan Bey)

-Erkan Bey sabah erken kalktı. Önce elini ve yüzünü yıkadı.
-Sonra güzel bir kahvaltı yaptı. Kahvaltıda peynir, rafadan yumurta, bal ve tereyağı
vardı.
-Erkan Bey kahvaltıdan sonra işe gştmek için evden çıktı.
-Öğle yemeği için arkadaşı Halil Beyle yemeğe gitti. yemeği Erkan Bey ısmarladı.
Döner ve salata yediler.
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-Erkan Bey akşam işten eve geç döndü. Hanımı akşam yemeği için tavuk çorbası,
balık, salata ve makarna hazırladı.
-Erkan bey yemekten sonra çay içti ve ailesi ile televizyon seyretti.

3- Telling the Time (Repeat)
In this unit we will learn how to tell the time by the hour and half-hour.
Saat kaç? (What is the time?)
Saat üç. (Three o’clock.)

Saat kaçta? (At what time?)
Saat üçte (At three o’clock)
Kaç saat? (How many hours?)
Üç saat. (Three hours)
Saat dört buçuk. (It is half past four)
Dört buçukta.

(At half past four)

Dört buçuk saat. (Four and a half hours)
Half past twelve is yarım.
Yarımda gel.

(Come at half past twelve)

4- Compound Nouns
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In English you can describe a noun using another noun (for example, cheese
sandwich, mountain bike, beer garden). When you use two nouns like this, the result
is called a compound noun.
In Turkish, when you make compound nouns, the second noun takes the possessed
ending –i or –si. For example:
Pizza evi (Pizza restaurant)
Aile salonu (family section –found in restaurants-)
Yatak odası ( bedroom)
İş adamı (businessman)
Ataturk Havalimanı (Atatürk Airport)
Odeon Sineması (The Odeon Cinema)
Remember that the possessed form of su is suyu:
Maden suyu (mineral water)
Portakal suyu (orange juice)

5- Verbs which need –I, -e, and –den.

Look at these sentences:
Melek arabayı gördü. (Melek sw the car)
Melek arabayı aldı. (Melek bought the car)
Melek arabauyı sürdü. (Melek drove the car)
The car is the thing which was found, bought and driven. It is the object of the verbs.
As you might expect, it has the direct object ending –i (in this case –ı)
Now look at these sentences:
Melek arabaya baktı. (Melek look at the car)
Melek arabaya aşık oldu. (Melek fell in love with the car)
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Melek arabaya bindi. (Melek got into the car)

In these sentences the car is again the object of the verb. However, it does not have
the direct object ending –i butn has to ending -e (in this case –a) instead.
Why is this?
Because some verbs, including bakmak, aşik olmak and binmek, insist on their object
taking the – e ending instead of –i ending.
Now look at these sentences:
Melek arabadan bıktı. (Melek got fed up with the car)
Melek arabadan indi. (Melek got out of the car)
Melek arabadan nefret etti. (Melek hated the car)
In these sentences the car is again the object of the verbs. However, it has the from
ending -den (in this case –dan) instead.
Some verbs including bıkmak, inmek and nefret etmek, insist on their objects taking
the –den ending.

6- For
İçin means for, for the sake of or because of.
When için refers to a personal pronoun, give the pronoun a possessive ending:
Benim için (for me, for my sake)
Senin için aldım (I bought it for you)
Onun için (for him/her, because of that, that’s why)
Bunun için (because of this, this is why)
When için refers to a noun, you do not give the noun an ending:
Bu bira Ahmet için. (This beer is for Ahmet)
Bebek için hediye aldım. (I bought a present for the baby)
An alternative way of saying for is to use ending –e :
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Bu bira Ahmet’e. (This beer is for Ahmet)
Bunu bebeğe aldım. ((I bought a present for the baby)
Bana bir bira. (A beer for me)
Beş milyona. (For five million Turkish Lira)

7- Question Words

You can add various endings or the word için onto question words such as ne or kim.
Here are some examples of the resulting meanings:

Ne
kim

-i
Neyi
(what)
Kimi
(whom)

-e
Niye
(why)
Kime (to
whom
,who for)

-de
Nerede
(where)
Kimde
(on
whom)

-den
Neden
(why)
Kimden
(who
from)

-in
Neyin
(of what)
Kimin
(whose)

-için
Niçin
(why)
Kim için
(who for)

8- Word Order
You place the words mi and de (meaning also) directly after the words they refer to.
Bana bira getiriyor musun? (Are you bringing me a beer?
Bana mı bira getiriyorsun? (Is that me you are bringing a beer for?
Bana bira mı getiriyorsun? (Is it a beer that you are bringing me?)

Bana da bir bira getirin. (Bring me a beer too)
Bana bir bira da getirin (Bring me a beer as well)
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9-Exercises

1-Fill in the gaps below using words from the list in order to make meaningful
compound nouns. Add or alter endings where necessary.
Çorba (soup), durak (stop) kaset (tape cassette), makine (machine), otel (hotel)
-domates…….
-Hilton………
-Otobüs……..
-Fotoğraf……
-Müzik………

2- Fill in the gaps with possessive endings, and remember to make any necessary
changes to the spellings of the words.
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-David………….kedisi geldi.
-Benim yemek………..bitti.
-Irlanda………….başkenti Dublin.
-Ali gelmiyor. Anne……….hasta.
-Sizin araba………………çalışıyor mu?

3- Answer the following questions using the figures shown in brackets. The first one
has been done already.
-saat kaçta kalkıyor? (8.00)
Saat sekizde.
-Otobüs ne zaman geliyor? (5.00)
-Ankara’da saat kaç? (3.00)
-Film kaçta başlıyor? (9.00)
4- Answer the questions below according to the story ‘One Day Of Erkan Bey’
1-Erkan Bey sabah kahvaltısı yaptı mı?
2-sabah kahvaltısında neler var dı?
3-Erkan Bey öğle yemeği için nereye gitti?
4-Erkan Bey öğle yemeğine kiminle gitti?
5-Erkan Bey’in hanımı akşam yemeği için neler hazırladı?

5-Make sentences by using words below as in the example!
Bugün

Kahvaltı
Öğle yemeği

Dün

Tavuk Çorbası

Yedim

Peynir
İçtim
Akşam Yemeği

Zeytin
Tereyağı
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Pilav
Makarna
Taze Fasulye
Balık
Ispanak
Ayran
Kola
Maden Suyuy
Limonata

Example: Bugün kahvaltıda zeytin yedim.
6-Complete the sentences below with past tense (-dı, -di)
1-Pazar günü futbol oyna………….(Biz)
2-Kim gel…………………?
3-Kahvaltı yap……………….(siz)
4-Ali dün bir araba satın al……………
5-Dün okula git…………….(Ben)
7-Make the sentences below in to past tense:
1-Annem çamaşır yıkıyor.
2-Babam işten geliyor.
3-Biz film izlemeye gidiyoruz.
4-ben otobüse biniyorum.
5-Kardeşim okula gidiyor.

8-Complete the sentences below with negative form of past tense!
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1-Ben dün akşam pastahaneye gittim.
2-Babam kardeşime para Verdi.
3-Öğretmen öğrencilere ödev Verdi.
4-Ahmet dün bize geldi.
5-Doktor hastayı ameliyat etti.

9-Complete the sentences below with question form of past tense!
1-Ben dün akşam pastahaneye gittim.
2-Babam kardeşime para Verdi.
3-Öğretmen öğrencilere ödev Verdi.
4-Ahmet dün bize geldi.
5-Doktor hastayı ameliyat etti.

10- Complete the table below with past tense forms:
Sulamak (Olumlu)
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar
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Kapatmak
(Olumsuz)

Taşımak (Soru)

Lesson 8

1-Simple Present Tense
Simple Present tense in Turkish is equivalent of ‘do’ in English. It generally
indicates that an action taken regularly as in ‘Ben hergün okula giderim ( I go to
school everyday)’.
The suffix for simple present tense is: -r, -ar, -er, -ir, -ir, -ur, -ür. This are all apllied
according to the ‘vowel harmony’
How To Make İt
For example take the verb gelmek
get rid of the –mek
apply the simple present suffix and the personal pronoun suffix:
gel + ir + im
p.c. p.p.
-in here the suffix is –ir because of the vowel harmony: e→i
-Verbs that end with vaul get the suffix “-r”
Examples:
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söyler
okur
yürür
bekler
-Verbs only consist of one syllable get ‘-ar, -er’
examples:
bakar
yazar
çizer
gezer

But there are 13 exeptional verbs out of this rule:
gelir
alır
bilir
varır
görür
kalır
bulur
verir
ölür
vurur
olur
sanır
durur
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-Verbs that end with a vowel and consist of more than one syllable get ‘-ır, -ir, -ur, ür’
examples:
çalışır
konuşur
öğrenir
götürür
sevinir
Verb + Simple Present. Ten. Suf. + Personal P. Suf.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar
Examples

Yazmak
yazarım
yazarsın
yazar
yazarız
yazarsınız
yazarlar

Bilmek
bilirim
bilirsin
bilir
biliriz
bilirsiniz
bilirler

Okumak
okurum
okursun
okur
okuruz
okursunuz
okurlar

Bilmek
Bilmem
Bilmezsin
Bilmez
Bilmeyiz
Bilmezsiniz
Bilmezler

Okumak
Okurum
Okursun
Okur
Okuruz
Okursunuz
Okurlar

Her yemekten sonra dişlerimi fırçalarım.
Babam her sabah saat yedide işe gider.
Ahmet çok güzel şrkı söyler.
Emre çok güzel futbol oynar.
Biz her hafta sonu tiyatroya gideriz.

Negative Form:
Verb + Negative Suf. + P.P. Suf.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Yazmak
Yazmam
Yazmazsın
Yazmaz
Yazmayız
Yazmazsınız
Yazmazlar
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Mehmet hiç kitap okumaz.
Kış mevsiminde üzüm olmaz.
Babam sigara içmez.
Kardeşim hiç ağlamaz.
Bizim öğrencilerimiz yalan söylemezler.

Question Form:
Verb + Simple Present suf. + Question Suf. + Pers. Pr. Suf.
Yazmak
Ben
Yazar mıyım?
Sen
Yazar mısın ?
O
Yazar mı?
Biz
Yazar mıyız?
Siz
Yazar mısınız?
Onlar
Yazarlar mı?
Annen hafta sonu kek yapar mı?

Bilmek
Bilir miyim?
Bilir misin?
Bilir mi?
Bilir miyiz?
Bilir misiniz?
Bilirler mi?

Akşamları parka gider misin?
Çocuklar sabahları erken kalkarlar mı?
Çiçekleri sevmez misin?
Öğle yemeğini lokantada yemez misiniz?

Little Story

(Sound File27: Birgunum)
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Okumak
Okur muyum?
Okur musun?
Okur mu?
Okur muyuz?
Okur musunuz?
Okurlar mı ?

Ben her sabah saat altıda kalkarım. Elimi ve yüzümü yıkarım. Annem güzel bir
kahvaltı hazırlar. Saat yedide kahvaltı yaparım. Daha sonra okula giderim. Okuldan
saat on iki buçukta çıkarım ve eve gelirim. Evde biraz dinlenirim. Dışarı çıkar ve
arkadaşlarımla futbol oynarım. Futboldan sonra eve gelir, ders çalışırım. Akşam vakti
kardeşlerimle oyun oynar ve televizyon seyrederim. Saat onda yatarım.

Dialog

(sound file:28 spare time)
Ali: Boş zamanlarında ne yaparsın Ayşe ?
Ayşe: Boş zamanlarımda kitap okur, müzik dinlerim. Peki ya sen?
Ali: Bende futbol oynar ve yüzmeye giderim.
Ayşe: Ne güzel benim sporla aram pek iyi değildir.
Ali: Öylemi ben sporu çok severim.
Ayşe: Hangi takımı tutuyorsun peki?
Ali: Galatasaray. Ya sen?
Ayşe: Ben takım tutmam!

2-Accommodation (1)
(Words)

(Sound file29: accommodation-words1)
Kalacak yer: accommodation
Liste: list
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Otel: Hotel
Pansiyon: Guest house:
Veya: Or
Kamp: camp site:
Hangi: which
Yakın: near
Nasıl yazılır: how do you spell it?
İşte: here
harita: map
danışma: information
ve: and
harika: wonderful
bina: building
acaba: I wonder
galiba: I think

Accommodation 1
(Dialog1)

(Sound file30: accommodation-dialog)
Allan is at the tourist information desk in Antalya:
Allan (to the officer: memur): Merhaba
Memur: Merhaba. nasıl yardımcı olabilirim ? (How can I help?)
Allan: Kalacak bir yer arıyorum. Sizde otel listesi var mı? (I am looking for
accommodation do you have a list of hotels?)
Memur: Otel, pansiyon yada kamp nasıl birşsey bakıyorsunuz?
Allan: Otel lütfen.
Memur: İşte buyrun!
Allan: Çok teşekkürler. Hangi otel daha yakın? (Thanks a lot which hotel is closer?)
Memur: Otel Kaleiçi bayağı yakın. (Kaleiçi Hotel quite close)
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Allan: Peki nasıl yazılır? (How do you write it?)
Memur: K-A-L-E-İ-Ç-İ
Allan: Yardımlarınız icin çok teşekkürler. İyi günler.
Memur: Birşey değil. İyi günler.,

Accommodation 2
(Words)

(Sound file31: accommodation-words2)
Boş: Vacant
Oda: Room
Kaç kişi: How many people?
Tek kişilik: A single
Ayrı: Separate
Maalesef: Unfortunately
Ama: But
Tek yataklı: a single bed
Büyük: big
Balkonlu: with a balcony
deniz: sea
manzaralı: with a view
banyo: bathroom
sıcak: hot
hem hem de…: both …and
küvet: bath
duş: shower
her zaman: always
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ne kadar: how much?
kahvaltı : breakfast
dahil / dahil mi?: included/ is it included
tamam: okay
pasaport: passport
doğum yeri: place of birth
doğum tarihi: date of birth
milliyet: nationality
numara: number
anahtar: key
valiz: suitcase

Accommodation 2
(Dialog2)

(Sound file32: accommodation-dialog2)
Allan is on the street trying to find the hotel:
To a passer by: Affedersiniz Kaleiçi Otel nerede biliyor musunuz? (Excuse me do you
know where is the Kaleiçi Otel?
Passer by: Evet hemen şurada karşıda, işte şu bina. (Yes it is just there across the
road, that building)
Allan: Tamam görüyorum. Çok teşekkürler.
Passer by: Birşey değil.
Allan is now in the hotel:
Allan: İyi akşamlar
Receptionist: İyi akşamlar
Allan: Boş ada var mı? (Is there a vacancy?)
Receptionist: Kaç kişilik ? (For how many people?)
Allan:Ben ve kardeşim için tek kişilik iki ayrı oda. (For me and my sibling two single
rooms)
Receptionist: Maalesef tek kisşilik iki ayrı odamız yok. Ama iki tek yataklı büyük bir
oda var. (Unfortunately we do not have two separate single rooms but we have one
big double room)
Allan: Bilmiyorum (I don’t know)
Receptionist: Balkonlu ve deniz manzaralı. (With balcony and sea view)
Allan: Banyo ve sıcak su var mı?
Receptionist: Evet hem küvet hemde duş var. Ayrıca devamlı sıcak su da bulunuyor.
(There is both bath and a shower also constant hot water)
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Allan: Peki fiyatı nekadar? (How much?)
Receptionist: £ 50 gecelik / geceliği £ 50 (£50 per night)
Allan: Kahvaltı dahil mi? (Is breakfast included?)
Receptionist: Evet.
Allan: Tamam.
Rec.: Kaç gece kalacaksınız? (How long are you going to stay?)
Allan: Beş gece.
Rec.: Pasaportlarınızı görebilir miyim? (Can ı see your passports?)
Allan: Tabi. Buyrun
Rec.: Teşekkürler. (After completing the registration)
Buyrun anhatarlarınız (Here your keys) and than turns to the porter: Mehmet!
misafirlerimizin valizlerini ta;sir misin? ( Mehmet can you carry our guests luggage
?)

3-Exercises:
By using mixed words below, make sentences as in the example:
Example:
ile / gel / eve / araba / her ak;am / o
O her akşam eve araba ile gelir.
1-yat / genellikle / siz / saat kaçta?
2-arkadaşlarını / ziyaret et- / sık sık
3-Balık tut / boş zamanlarımda
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4-Git / genellikle / okula / yürüyerek.
2- Complete the sentences below. (Present Continues Tense –Negative)
1-Yaz mevsiminde kar………………. (yağmak)
2-Babam sigara ……………… (içmek)
3-Kardeşim futbol ……………………….(oynamak)
4-Köpekler denizde ………………….(yaşamak)
5-Ben sabahları geç ………………………..(kalkmak)

3-Make sentences below negative.
Example: Onlar her akşam sinemaya giderler.
Onlar her akşam sinemaya gitmezler.
1-Ahmet çok yalan söyler.
2-Kardeşim futbolu çok sever.
3-Ben hergün gazette okurum.
4-Sınıfta yüksek sesle konuşurum.
5-Öğretmenimiz herzaman bağırır.
4- Answer the questions below with ‘evet and hayır’ as in the example.
Example:
Akşamları televizyon seyreder misin ?
Evet seyrederim.
Hayır seyretmem.
1-Öğle yemeğini lokantada mı yersin?

2-Mehmet sabahları erken kalkar mı*
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3-Kışın hava çok soğuk olur mu?

4-Gülü sever misiniz?

5-Bu duraktan 32 numaralı otobüs geçer mi?

5-Make the sentences below in to present continues tense (they are in future tense)
Example:
Yarın seninle parka gideceğiz.
Yarın seninle parka gideriz.
1-Babam yarın akşam gelecek.
2-Kış mevsiminde kalın elbiseler giyeceğim.
3-Sonbahar mevsiminde kuşlar göç edecek.

4-Baba bana para verecek misin :
5-Çocuklar hafta sonu kursa gidecekler mi?

6-Answer the questions below!
1-Dişlerini günde kaç defa fırçalarsın?
2-Sinemaya gidermisin?
3-Kitap okumaktan hoşlanır mısın*
4-Sabahları erken kalkar mısın?
5-Arkadaşlarınla kavga eder misin*

7- Answer the questions below!
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1-A……………………………………………?
B Hayır hiç yalan söylemem.
2-A……………………………………………?
B Evet futbol oynamaktan hoşlanırım.
3-A………………………………………………?
B Hayır müzik dinlemez.
4-A………………………………………………..?
B Hayır karanlıktan korkmayız.

8- Match the words below!
1- Ders çalışmaktan

a-yardım ederim

2-Sabahları çok

b-hoşlanırım

3-Haftada birkere

c-Hiç hoşlanmam

4-Yürğmekten çok

d-erken kalkarım

5-Yürğmeketen çok

e-tiyatroya giderim

9- Complete the gaps in the story below:
Mehmet Bey Ve Ailesi
Mehmet bey ve Ailesi İstanbul’da büyük bir evde yaşa.........Mehmet Bey her sabah
çocuklarını arabayla okula bırak..............Sonra işe git...................Mehmet Bey’in eşi
Ayla ev hanımıdır. Herkes gittikten sonra o ev işlerini yap...................Genellikle saat
on ikide öğle yemeğini yap..................................Bazen öğleden sonra arkadaşlarıyla
buluş............Birlikte çay iç.ve sohbet et............Akşam çocuklar okuldan
dön..........Mehmet Bey eve her akşam geç dön.......Akşam yemeğinden sonra çocuklar
ders çalış.............Mehmet Bey ve Eşi televizyon seyret............Bazen de kitap
oku..................Onlar saat onbirde yat................................

10-Complete the table below!
Durmak (Positiv)
Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar
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Yürümek
(Negative)

Koşmak (Question)

Lesson 9

1-Future Tense

How To Make it
Verb + future tense suffix + personal pronoun suffix
example:
from gelmek (to come)
gel + ecek + misin
If the verb ends with a vowel there will be buffer consonant “y” between the verb and
the suffix.
for example
yürüyecek
okuyacağım
-Because of changes in consonants (consonant harmony) wıth the first person ‘k’ will
become ‘ğ’
for example:
çalışacağım
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yüzeceğim

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Yürümek
Yürüyeceğim
Yürüyeceksin
Yürüyecek
Yürüyeceğiz
Yürüyeceksiniz
Yürüyecekler

Çalışmak
Çalışacağım
Çalışacaksın
Çalışacak
Çalışacağız
Çalışacaksınız
Çalışacaklar

Yüzmek
Yüzeceğim
Yüzeceksin
Yüzecek
Yüzeceğiz
Yüzeceksiniz
Yüzecekler

Çalışmak
Çalışamayacağım
Çalışmayacaksın
Çalışmayacak
Çalışmayacağız
Çalışmayacaksınız
Çalışmayacaklar

Yüzmek
Yüzmyeceğim
Yüzmeyeceksin
Yüzmeyecek
Yüzmeyeceğiz
Yüzmeyeceksiniz
Yüzmeyecekler

Çalışmak

Yüzmek

Yarın akşam parka gideceğim.
Çocuklar dersten sonra sahile gidecekler
Babam yemekten sonra gazete okuyacak.
Onlar hafta sonu müzeye gidecekler.
O, Pazartesi günü Ankara’ya gidecek.

Negative Form:

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Yürümek
Yürümeyeceğim
Yürümeyeceksin
Yürümeyecek
Yürümeyeceğiz
Yürümeyeceksiniz
Yürümeyecekler

Yarın pazara gitmeyeceğim.
Ahmet’e mektup yazmayacağım.
Bu sene tembel olmayacağım.
Ahmet yarın akşam sınemaya gitmeyecek.
Yarın kar yağmayacak.

Question Form:
Yürümek
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Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Yürüyecek miyim
Yürüyecek misin
Yürüyecek mi
Yürüyecek miyiz
Yürüyecek misiniz
Yürüyecekler mi

Çalışacak mıyım
Çalışacak mısın
Çalışacak mı
Çalışack mıyız
Çalışacak mısınız
Çalışacaklar mı

Yüzecek miyim
Yüzecek misin
Yüzecek mi
Yüzecek miyiz
Yüzecek misiniz
Yüzecekler mi

Babanız hastahaneden çıkacak mı?
Onlar denize gitmeyecekler mi*
Doktor bey gelecek mi?
Tatilde kitap okuyacak mısın?

Dialog

(sound file33: gelecek zaman)
Selen: Merhaba Ahmet nasılsın?
Ahmet: Teşekkür ederim.
Selen: Yarın öğleden sonra ne yapacaksın?
Ahmet. Sinemaya gideceğim ya sen?
Selen: Bende ailemle pikniğe gideceğim.
Ahmet: Sana iyi eğlenceler!
Selen: Sanada!
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2-Time Indicators

(sound file34: time indicaters)

yarın (tomorrow), ertesi gün (day after tomorrow)
sabah (morning), öğle (afternoon), öğleden sonra (after the afternoon), akşam
(evening), gece (night), gece yarısı (midnight)
yarın sabah (tomorrow morning) yarın öğle (tomorrow afternoon), yarın akşam (tom.
evening), yarın gece (tom. night)
sonra (later), biraz sonra (little later), birazdan (shortly)
gelecek hafta (next week), gelecek ay (next month), gelecek sene (next year)
önümüzdeki gün (coming day), önümüzdeki hafta (coming week), önümüzdeki ay
(coming month), önümüzdeki yıl (coming year)
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3-Eating Out
(Breakfast)
Words

(Sound File35: - breakfast- words)
Türk Kahvaltısı: Turkish breakfast
Tereyağı: Butter
Bal: Honey
Marmelat: marmalade
Reçel: Jam
Peynir: cheese
Zeytin: Olives
Sosis: Sausage
Sucuk: Turkish sausage
salam: salami
salatalık: cucember
biber: peper
taze:fresh
ekmek: bread
yumurta: egg
bana : for me
rafadan: soft-boiled egg
da: also, too
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Eating Out
(Breakfast)

Dialog

(Sound File36: - breakfast- dialog)

Garson: Günaydın efendim ne arzu edersiniz? (What do you wish to have?)
Allan:Kahvaltıda neler var?
Garson: Herşey var. (There is everything) Tereyağı, bal, marmelat, reçel, peynir,
zeytin, sosis, salam.
Jane: Sucuk yok mu? (Is there no sucuk?)
Garson: Olmaz olur mu? Tabi var. (How is it possible that we would not have any ! of
course we do)
Jane: Çok güzel! (Very good!) Peki başka? (And what else?)
Garson: Domates., biber, salatalık, yumurta ve taze ekmek.
Allan: Tamam hepsinden biraz alalım lütfen. (Okay lets have some form all!)
Garson: Tamam efendim. İçecek ne alırsınız?
Jane: Ben çay alayım.
Allan: Bende çay lütfen.
Garson: Peki yumurtalarınız nasıl osun efendim?
Jane: Benimki rafadan olsun lütfen.
Allan: Benimkide lütfen.
Garson: Tamam efendim.
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4-Exercises
1-Complete the sentences below!
example: Bugün ona telefon edeceğim.
1-Seni durakta bekle....................
2-Seni herzaman hatırla...............
3-Ali Bey’le gelecek hafta görüş.........
4-Yarın futbol oyna.................
5-Yarın denize git...............

2-Comlete the sentences below!
example:
Seni affetmeyeceğim.
1-Sizinle sinemaya git........................
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2-Babam yarın gel.....................
3-Yarın yağmur yağ..................
4-Sana yardım et............
5-Yemek yap.................

3- Comlete the sentences below!
1-Beni dinle .............................. (siz)
2-Bana yardım et.............................(sen)
3-Misafirler...............................(onlar)
4-Alış veriş yap.....................(siz)
5-Bana para ver........................(o)

4- Comlete the sentences below!
1-Yemek ye................(sen)
2-Beni dinle ......................(siz)
3-Bana yardım et.................(sen)
4-Uyu ...........................(o)
5-Onlar buraya gel.....................(onlar)

5- Comlete the sentences below1
1-Yarın yağmur yağ.......................(negative)
2-Ahmet Hüseyin’i bekle..............(olumlu)
3-Annem kahvaltı hazır.........................(olumlu)
4-Ben bu akşam sinemaya git..............(olumlu)
5-Onlar bu akşam parka git ...................................(olumlu)

6-Make sentences from the mixed words below1
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1-Ahmet – öğrenecek – bilgisayar – tatilde
2-Babam – dikecek – baharda – ağaç – gelecek
3- Pişirecek – annem – kek – haftasonu

7-Make the sentences in to future tense!
1-Babam Ankara’ya gitti.
2-Futbolcular sahaya çıktılar.
3-Ali saçını kestirdi.

8- Make the sentences in to future tense!
1-İstanbul’a trenle gidiyorum.
2- Bebek uyuyor.
3-Arkadaşlarla sinemaya gidiyoruz.
9-Answer the questions below!
1-Bu yaz Amerika’ya gidecek misin ?
2-Bana borç para verecek misin?
3-Yarın akşam dışarı çıkacak mısın?

10- Complete the table below.

Götürmek

Konuşmak
(negative)

Yazmak (Question)

Ben
Sen
o
Biz
Siz
Onlar
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Lesson 10

1-Ability Suffix –abilmek, -ebilmek (Can)
As well as expressing an ability “Gitar çalabilirim (I can play a gitar)’ it also
expresess meaning of politeness ‘Taksi çağırabilir misin? (Can you call a taxi?)’
and possibility: ‘Yarın yağmur yağabilir (It might rain tomorrow).
How To Make It
Verb + ability suffix + present continues tense suffix + personal pronoun suffix
example:
gelebilirim

Ben
Sen
O
Biz
Şiz
Onlar

Bakmak
Bakabilirim
Bakabilirsin
Bakabilir
Bakabiliriz
Bakabilirsiniz
Bakabililrler

Giymek
Giyebilirim
Giyebilirsin
Giyebilir
Giyebiliriz
Giyebilirsiniz
Giyebilirler

Öğleden sonra süpermarkate gidebilirirm.
Ahmet dersten sonra basketbol oynayabilir.
Babam akşam eve geç gelebilir.
Öğretmen yarın İmtihan yapabilir.
Arkadaşlarım haftasonu pikniğe gidebilirler.
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Çalmak
Çalabilirim
Çalabilirsin
Çalabilir
Çalabiliriz
Çalabilirsiniz
Çalabilirler

Dialog

(sound fıle37 : ability)
Sekreter:Buyrun beyefendi
Ali Bey: Bu şirkette çalışmak istiyorum.
Sekreter: Bilgisayar kullanabilir misiniz?
Ali Bey: Evet kullanabilirim.
Sekreter: Peki, İngilizce konuşabilir misiniz?
Ali Bay: Hayır , konuşamam.
Sekrerter: Sonucu biz size daha sonra bildiririz.
Negative Form:
Verb + Present Continues Tense Negative suffix + personal pronoun suffix

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Bakmak
Bakamam
Bakamazsın
Bakamaz
Bakamayız
Bakamazsınız
Bakamazlar

Giymek
Giyemem
Giyemezsin
Giyemez
Giyemeyiz
Giyemezsiniz
Giyemezler

Çalmak
Çalamam
Çalamazsın
Çalamaz
Çalamayız
Çalamazsınız
Çalamazlar

Arkadaşım denizde yüzemez.
Ahmet derste sessiz oturamaz.
Kardeşim hiç uslu duramaz.
Babam ütü yapamaz.
Onlar basketbol oynayamazlar.
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Question Form
Verb + ability suffix + question suffix + Personal pronoun suffix

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Bakmak
Bakabilir miyim?
Bakabilir misin?
Bakabilir mi?
Bakabilir miyiz?
Bakabilir misiniz?
Bakabilirler mi?

Giymek
Giyebilir miyim?
Giyebilir misin?
Giyebilir mi?
Giyebilir miyiz?
Giyebilir misiniz?
Giyebilirler mi?

Çalmak
Çalabilir miyim?
Çalabilir misin?
Çalabilir mi?
Çalabilir miyiz?
Çalabilir misiniz?
Çalabilirler mi?

Baba, dışarı çıkabilir miyim ?
Ali , valeybol oynayabilir mi?
Anneniz tatlı yapabilir mi?
Haftasonu benimle kayak yapmaya gelebilir misin?
O baskaetbol oynayamaz mı?
Köpek kediyi yakalayamaz mı?

2-Ability Suffix With Different Tenses
Verb + ability suffix + tense suffix (-yor, -di, -ecek) + personal pronoun suffix

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Simple Present
Tense – YazmakYazabiliyorum
Yazabiliyorsun
Yazabiliyor
Yazabiliyoruz
yazabiliyorsunuz
Yazabiliyorlar

Sabahtan akşama kadar kitap okuyabilirim.
Papağanlar insan gibi konuşabilirler.
Kurtlar koyunları yiyebilirler.
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Past Tense –
YazmakYazabildim
Yazabildin
Yazabildi
Yazabildik
Yazabildiniz
Yazabildiler

Future Tense YazmakYazabileceğim
Yazabileceksin
Yazabilecek
Yazabileceğiz
Yazabileceksiniz
Yazabilecekler

Ödevleri iki saatte ancak bitirebildim.
Ahmet bilgisayarda on parmağı ile yazı yazabiliyor.
Gelecek seneye yeni binada ders yapabileceğiz.

Negative Form:
Verb + -e + negative suffix + tense suffix (-yor, -di, -ecek) + personal pronoun suffix

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

Simple Present
Tense – YazmakYazamıyorum
Yazamıyorsun
Yazamıyor
Yazamıyoruz
Yazamıyorsunuz
Yazamıyorlar

Past Tense –
YazmakYazamadım
Yazamadın
Yazamadı
Yazamadık
Yazamadınız
Yazamadılar

Future Tense YazmakYazamayacağım
Yazamayacaksın
Yazamayacak
Yazamayacağız
Yazamayacaksınız
Yazamayacaklar

Hüseyin amca iyi göremiyor.
Dün akşam elektrikler gitti. Ödevlerimi bitiremedim.
Hafta sonu yağmur yağacak. Pikniğe gidemeyeceğiz.
Başım ağrıyor. Ders çalışamıyorum.
Bundan sonra arkadşlarına bağıramayacaksın.
Ayşe üniversiteyi bitiremedi.

Question Form:
Verb + ability suffix + tense suffix (-yor, -di, -ecek) + question suffix + personal
pronoun suffix

Ben
Sen
O
Biz

Simple Present
Tense – YazmakYazabiliyor
muyum?
Yazabiliyor
musun?
Yazabiliyor mu?
Yazabiliyor
muyuz?

Past Tense –
YazmakYazabildim mi?
Yazabildin mi?
Yazabildi mi?
Yazabildik mi?

Future Tense YazmakYazabilecek
miyim?
Yazabilecek misin?
Yazabilecek mi?
Yazabilecek miyiz
?
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Siz
Onlar

Yazabiliyor
musunuz?
Yazabiliyorlar mi?

Yazabildiniz mi?
Yazabildiler mi?

Dün öğleden sonra pazara gidemedin mi?
Televizyondaki maçcı izleyebildiniz mi?
Çocuk yemeği sağ eliyle yiyemiyor mu?
Tahtadaki soruları ceveplayamayacak mısın?
Denizde yüzemez misin?
Güzel resim çizebiliyor muyum?
Ahmet sınavda başarılı olabildi mi?
Yarın akşam maça gelebilecemisin ?
Dersten sonra beni bekleyebilir misin?

3-Drinks

Words

(sound fıle38: drinks-words)
bardak: glass
çay: tea
Şişe: bottle
yok: there is none / we have not got any
içecek: drink
ne: what
var: ther is
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Yazabilecek
misiniz?
Yazabilecekler mi?

mönü: menu
teşekkür: thank you
süt: milk
sütlü: with milk
tamam : OK
şeker: sugar
afiyet olsun: enjoy your meal
garson: waiter, waitress
buyrun: yes, sir
hesap: the bill
üstü kalsın: keep the change
sağ olun: thanks

Dialog

(sound fıle: dialog-drinks)

Garson: Buyrun efendim ?
Emel: Bir çay lütfen. (A tea please)
Garson: Siz ne alırsınız efendim ? (What would you like madam ? – efendim: if it’s to
a woman : madam , if it’s to a man : sir(
Selin: Bende bir meyve suyu alabilir miyim? (Can I have a fruit juice please)
Garson: Tabi. Hangisinden olsun? (Which one?)
Selin: Vişne lütfen. (Cheery please)
Garson: Tabi efendim şimdi getiriyorum. (Of course madam I am bringing it
immediately)
(Waiter comes back with the drinks)
Garson: Buyrun efendim içecekleriniz. (Here your drinks ladies)
Selin-Emel: Teşekkürler ! (Thanks)
Garson: Rica ederim. (It is not important)
Selin (to the waiter): Hesabı alabilir miyiz lütfen? (Can we have the bill?)
Garson: Tabi. Borcunuz 3 YTL (Yeni Türk Lirası – New Turkis Lira)
Emel: Selin bir dakika ben ödeyebilir miyim? (One moment Selin, Can I pay it
please)
Selin: Hayır olmaz! Buyrun 3 YTL. (No it is not possible, here 3 YTL)
Garson: Teşekkürler.
Selin-Emel: Bizde teşekkür ederiz. İyi günler! (We thank you too, have a nice day!)
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Garson: Yine bekleriz. Güle güle. (Bye)

4-Exercises
1-Mark the statements below as false or true!
1-İnsan konuşabilir:
2-Tavşan uçamaz:
3-Bebek yemek yapabilir.
4-Balık yüzebilir.
5-Aslan hızlı koşabilir.

2-Match the sentences below?
1- Onlar çok ağır

a- çok işim var

2-Ahmet çok meşgul

b-Pikniğe gidebiliriz

3-Bugün hava çok güzel

c- O koşamaz

4-Ali Bey çok yaşlı

d-Ayşe onları kaldıramaz

5-İngilizce çok zor

e-O pikniğe gelemez

6-Sana yardım edemem

f-yemek yiyemem

7-Dişimi çektirdim

8-Ben konuşamam
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3- Make the sentences in to nagtive form of ability suffix.
example:
Ressam bu resmi çizebilir.
Ressam bu remi çizemez.
1-Öğleden sonra eve gidebilirsiniz.

2-Türkçe’yi öğrenebiliyor musunuz?

3-Akşamları kitap okuyabiliyor musun?

4-Make the sentences below in to ability sentences.

example:
Hafta sonu Uludağ’a çıkacağım
Hafta sonu Uludağ’a çıkabilirim.
1-Salih’e para vermeyeceğim.
2-Yaz tatilinde Palandöken’e gideceğiz.
3-Gelecek yıl araba alacağım.

5-Complete the table below with abilty suffixes fr different tenses.

-İçmekSimple Present
tense

-GörmekPast Tense

-SilmekFuture Tense

-SürmekPresent
Continues
Tense

Ben
Sen
O
Biz
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Siz
Onlar

In preparing this book references made to publications below:
-Teach Yourself Beginners Turkish, Asuman Celen Polard, 2003
-www.onlineturkish.com
-Adim Adim Turkce Book 1

Additional Materials
You can get all of these materials from the Language Store.org :
http://www.thelanguagestore.org

What Can you find on Heybe:
•
•
•
•
•
•
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Pocket sized and large Turkish-English, English-Turkish dictionaries,
Phrase Books,
Specially designed story books for elementary and advanced learners of
Turkish,
Study Books for different levels,
Travel guides and maps,
Other things about Turkey,

Useful Websites
1-Online Turkish-English, English-Turkish Dictionary
http://www.seslisozluk.com

2-Free Online Turkish Language Resource
http://www.turkishclass.com/basic_introduction.htm

3-Online Turkish Lessons and a lot of free resources like pronunciation guides and
phrases.
http://www.onlineturkish.com
4-Online and free Turkish lessons
http://cali.arizona.edu/maxnet/tur/

- 133 -

MAP OF TURKEY
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