
SELAMLAMA 

• Hello – Merhaba (Resmi) 

• Hi –Selam (En çık kullanılan gayri resmi selamlaşma türüdür) 

• Hi there – Selamlar 

• Hey –Selam 

• Yo - Selam  

• Hiya -Selam 

• Howdy-Selam 

 

 

Gün içinde sıkça kullanılan diğer resmi selamlaşma türleri 

• Good Morning – Günaydın 

• Good Afternoon –Tünaydın 

• Good day – İyi günler 

• Good Evening – İyi akşamlar 

• Good Night – İyi geceler  

 

Not: Hello –Aynı zamanda telefonda Alo demek için kullanılır. 

 

Vedalaşma - Farewells  

Vedalaşmada da Türkçede olduğu gibi genelde aynı kelime ile cevap veririz. Good-bye – Hoşçakal 

diyen birine yine bizde “Good-bye- Hoşçakal” diyerek cevap veririz. Bunun istisnası “ Have” ,”Take” 

VB. ile başlayan vadelaşma cümleleridir. Bu tür cümlelerde uygun cevap vermek için ilgili cevap 

cümlenin yanında belirtilmiştir. 

 

• Good-bye – Güle güle/Hoşçakal 

• Bye-bye  - Güle güle/Hoşçakal 

• See you – Görüşürüz 

• See you later – Sonra görüşürüz 

• See you tomorrow – Yarın görüşürüz 

• Have a nice day – İyi günler  ( Thank you, You,too ) şeklinde karşılık veririz. 

• Have a nice evening – İyi akşamlar ( Thank you, You,too ) şeklinde karşılık veririz. 

• Take care of yourself  - Kendine iyi bak ( Thank you, You,too ) şeklinde karşılık veririz. 

• Take care- Kendine iyi bak ( Thank you, You,too ) şeklinde karşılık veririz. 

HAFTANIN GÜNLERİ 

İngilizce Günler Türkçesi 

Sunday Pazar 

Monday Pazartesi 

Tuesday Salı 

Wednesday Çarşamba 

Thursday Perşembe 

Friday Cuma 

Saturday Cumartesi 

 

COLORS 

Red (Kırmızı)  

Blue (Mavi) 

 Green (Yeşil)  
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Yellow (Sarı)  

Black (Siyah)  

White (Beyaz)  

Brown (Kahverengi) 

 Orange (Portakal Rengi)  

Purple (Mor) 

 Pink (Pembe) 

 Gold (Altın Sarısı)  

Gray (Gri)  

Silver (Gümüş) 

 Peach (Şeftali Rengi) 

Olive (Zeytin Yeşili) Beige (Bej Rengi) 

 Turquoise (Turkuaz) 

 Navy Blue (Lacivert) 

MEVSİMLER 

 

Mevsimler Türkçe Anlamı 

Spring İlkbahar 

Summer Yaz 

Autumn Sonbahar 

Winter Kış 

 

AYLAR 

 

İngilizce Aylar Türkçe Anlamı Aylar Türkçe Anlamı 

January Ocak July Temmuz 

February Şubat August Ağustos 

March Mart September Eylül 

April Nisan October Ekim 

May Mayıs November Kasım 

June Haziran December Aralık 

 

SINIF EŞYALARI 

 

Book- 

Chair 

Desk 

Pencil Case 

Pen 

Ruler 

Eraser 



Clock 

Crayon 

Scissors 

Pencil Sharpener 

Stapler 

Teacher 

Students 

Chalk 

whiteboard 

Scholbag 

Calculator 

Notebook 

Glue 

Pencil Sharpener 

Folder 

Computer 

Blackboard 

Globe 

 

HAYVANLAR 

Ahtapot -> Octopus 

Arı -> Bee  

Aslan -> Lion  

At -> Horse  

Ayı -> Bear  

Balık -> Fish  

Balina -> Whale  

Çekirge -> Grassopher  

Çıta -> Cheetah  

Civciv -> Chick  

Crow -> Karga  

Deve -> Camel  

Domuz -> Pig  

Eşşek -> Donkey  

Fare -> Mouse  

Fil -> Elephant  

Güvercin -> Pigeon  

İnek -> Cow  

Kaplan -> Tiger  

Kaplumbağa -> Turtle  

Karınca - Ant  

Kartal -> Eagle  

Keçi -> Goat  

Kedi -> Cat  

Kelebek -> Butterfly  

Koyun -> Sheep  

Köpek -> Dog  



Köpek Balığı -> Shark  

Kurbağa -> Frog  

Kurt -> Wolf  

Kuş -> Bird  

Maymun -> Monkey  

Örümcek -> Spider  

Penguen -> Penguin  

Serçe -> Sparrow  

Şahin -> Falcon  

Tavşan -> Rabbit  

Tavuk -> Chicken  

Tilki -> Fox  

Timsah -> Crocodile  

Yarasa -> Bat  

Yılan -> Snake  

Yunus -> Dolphin  

Zebra -> Zebra  

Zürafa -> Giraffe  

 

EV EŞYALARI 

 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

front door ön kapı hall koridor 

staircase merdiven dining-room yemek odası 

living-room oturma odası study çalışma odası 

kitchen mutfak landing sahanlık 

bedroom yatak odası balcony balkon 

spare room misafir odası toilet klozet 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

armchair koltuk curtain perde 

lampshade abajur sofa kanepe 

bookcase kitaplık cushion yastık 

mantelpiece şömine rafı stereo stereo 

carpet halı fire ocak 

painting tablo television/TV televizyon 

ceiling tavan fireplace şömine 

plant bitki wallpaper duvar kağıdı 

coffee table sehpa lamp lamba 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

cooker/stove fırın fork çatal 

knife bıçak sink lavabo 

cupboard dolap freezer buzluk 

oven fırın spoon kaşık 

cup fincan fridge buzdolabı 

plate tabak tap musluk 

dishwasher bulaşık makinesi frying pan tava 



saucepan uzun saplı tencere tea towel kurulama havlusu 

drawer çekmece glass bardak 

shelf raf wastebin çöp kutusu 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

alarm clock çalar saat brush fırça 

bed yatak chest of drawers şifoniyer, sandık 

bedside table yatakbaşı masası coat hanger elbise askısı 

bedspread yatak örtüsü dressing-table tuvalet masası 

blanket battaniye duvet yorgan 

hair dryer saç kurutucusu radiator radyatör 

mattress şilte rug halı 

pillow yastık sheet çarşaf 

pillowcase yastık yüzü wardrobe gardırop 

Kelime Türkçesi 

ashtray kül tablası 

screwdriver tornavida 

bottle opener şişe açacağı 

spanner ingiliz anahtarı 

bucket kova 

tape measure mezura 

cassette recorder kaset kaydedici 

tin opener konserve açacağı 

corkscrew tirbuşon 

toaster ekmek kızartıcısı 

electric iron elektrikli ütü 

torch el feneri 

hammer çekiç 

tray tepsi 

key anahtar 

vacuum cleaner elektrik süpürgesi 

pair of scissors makas 

vase vazo 

radio radyo 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

bar of soap sabun kalıbı floor zemin 

shampoo şampuan toothbrush diş fırçası 

bath banyo light switch lamba anahtarı 

shower duş towel havlu 

bath mat pas pas mirror ayna 

tile fayans tube of toothpaste diş macunu 

bathroom cabinet banyo kabinesi plug tıpa 

comb tarak toilet paper tuvalet kağıdı 

Kelime Türkçesi 

bake a cake kek pişirmek 

do the gardening bahçe işleriyle uğraşmak 



do the washing-up bulaşıkları yıkamak 

clean the windows pencereleri silmek 

do the hoovering süpürgeyle evi silmek 

lay the table masayı hazırlamak 

decorate süslemek 

do the ironing ütü yapmak 

make the bed(s) yatakları yapmak 

do the cooking yemek pişirmek 

sweep the floor yerleri temizlemek 

do the dusting toz almak 

tidy up ortalığı toparlamak 

 



HISLER 

 

VÜCUDUMUZUN KISIMLARI 

 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

cheek yanak eyebrow kaş 

jaw çene nose burun 

chin çene eyelashes kirpik 

lip dudak teeth diş 

ear kulak forehead alın 

mouth ağız throat boğaz 

eye göz hair saç 

neck boyun tongue dil 



ÜLKELER 

 

İngilizce Ülkeler Türkçe Adı Plaka Kodu 

AFGHANISTAN Afkanistan AF 

ALBANIA Arnavutluk AL 

ALGERIA Cezayir DZ 

ANTARCTICA Antartika AQ 

ARGENTINA Arjantin AR 

ARMENIA Ermenistan AM 

AUSTRALIA Avustralya AU 

AUSTRIA Avusturya AT 

AZERBAIJAN Azerbaycan AJ 

BELGIUM Belçika BE 

BOSNIA AND HERZEGOVINA Bosna Hersek BA 

BRAZIL Brezilya BR 

BULGARIA Bulgaristan BG 

CAMEROON Kamerun CM 

CANADA Kanada CA 

CHILE Şili CE 

CHINA Çin CN 

COSTA RICA Kosta Rika CR 

CROATIA Hırvatistan HR 

CUBA Küba CU 

CZECH REPUBLIC Çek Cumhuriyeti CZ 

DENMARK Danimarka DK 

EGYPT Mısır EG 

ESTONIA Estonya EE 

FINLAND Finlandiya FI 

FRANCE Fransa FR 

GEORGIA Gürcistan GE 

GERMANY Almanya DE 

GREECE Yunanistan GR 

HONG KONG Hong Kong HK 

HUNGARY Macaristan HU 

INDIA Hindistan IN 

INDONESIA Endonesya ID 

IRAN İran IR 

IRAQ Irak IQ 

IRELAND İrlanda IR 

ITALY İtalya IT 

JAPAN Japonya JP 

JORDAN Ürdün JO 



KAZAKHSTAN Kazakistan KZ 

KYRGYZSTAN Kırgızistan KG 

LEBANON Lübnan LB 

LUXEMBOURG Lüksemburg LU 

MACEDONIA Makedonya MK 

MALAYSIA Malezya MY 

MEXICO Meksika MX 

MOLDOVA Moldova MD 

MONGOLIA Moğolistan MN 

MONTENEGRO Karadağ ME 

MOROCCO Fas MA 

NETHERLANDS Hollanda NL 

NEW ZEALAND Yeni Zellanda NZ 

NIGERIA Nijerya NG 

NORWAY Norveç NO 

PAKISTAN Pakistan PK 

PALESTINIAN Filistin PS 

PARAGUAY Paraguay PY 

POLAND Polonya PL 

PORTUGAL Portekiz PT 

ROMANIA Romanya RO 

RUSSIAN FEDERATION Rusya RU 

SAUDI ARABIA Sudi Arabistan SA 

SERBIA Sırbistan RS 

SPAIN İspanya ES 

SWEDEN İsveç SE 

SWITZERLAND İsviçre CH 

TURKEY Türkiye TR 

UNITED KINGDOM İngiltere GB 

UNITED STATES Amerika US 

 
MİLLETLER 

 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

American Amerikalı Chinese Çinli 

Turkish Türk Greek Yunanlı 

Scottish İskoç Australian Avustralyalı 

Dutch Hollandalı Italian İtalyan 

Spanish İspanyol Belgian Belçikalı 

English İngiliz Japanese Japon 

Swedish İsveçli Brazilian Brezilyalı 

French Fransız Russian Rus 

Swiss İsviçreli Canadian Kanadalı 

German Alman Saudi Arabian Suudi Arabistanlı 
 

  



 

İNSANLARI TANIMLAMA 

 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

beautiful güzel happy mutlu 

lazy tembel polite kibar 

generous cömert hard-working çalışkan 

mean cimri rude kaba 

handsome yakışıklı intelligent akıllı 

miserable sefil stupid aptal 

 

MEYVELER VE SEBZELER 

 

Meyve Türkçesi Meyve Türkçesi 

apple elma coconut hindistancevizi 

pineapple ananas nuts ceviz 

plum erik avocado amerikaarmudu 

grapefruit greyfurt orange portakal 

rhubarb ışgın,ravent banana muz 

grapes üzüm peach şeftali 

strawberry çilek blackberry böğürtlen 

lemon limon pear armut 

 

Sebze Türkçesi Sebze Türkçesi 

milk süt sausages sosis 

biscuits bisküvi cornflakes mısır gevreği 

mineral water madensuyu soup çorba 

bread ekmek crisps gevrek 

pie turta spaghetti makarna 

butter tereyağı eggs yumurta 

rice pirinç sweets tatlı 

cakes pasta fish balık 

roast chicken tavuk kızartma tea-bags çay poşeti 

chips kizarmis patates meat et 

rolls rulo köfte yoghurt yoğurt 

 

Alet Türkçesi Alet Türkçesi 

apron önlük grater rende 

microwave mikrodalga scales kefe 

bottle opener şişe açacagı grill tava 



bowl kase jug testi 

rolling pin merdane toaster ekmek kizarticisi 

frying pan tava kettle çaydanlik 

saucepan uzun sapli tencere ladle kepçe 

 

Bina, Dükkan Türkçesi Bina, Dükkan Türkçesi 

baker's fırıncı fishmonger's balıkçı 

dry cleaner's kuru temizleyici bank banka 

post office postane barber's berber 

furniture shop mobilyacı launderette çamasirhane 

butcher's kasap greengrocer's manav 

shoe shop ayakkabı dükkanı cafe küçük lokanta 

hairdresser's kadin kuaförü supermarket süpermarket 

department store büyük magaza ironmonger's nalbur 

newsagent's gazete bayii chemist's eczacı 

jeweller's kuyumcu toy shop oyuncakçı dükkânı 

 

AİLE BİREYLERİ 

 

aunt-hala, teyze granddaughter-kız torun nephew-erkek yeğen 

brother-erkek kardeş grandfather-dede niece-kız yeğen 

children-çocuk grandmother-büyükanne parents-anne,baba 

cousin-kuzen grandparents-dede,nine sister-kız kardeş 

daughter-kız evlat grandson-erkek torun son-erkek evlat 

father-baba husband-koca uncle-amca,dayı 

grandchildren-torunlar mother-anne wife-eş 

 

KIYAFET-GİYSİ İSİMLERİ 

 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

boxer shorts boxer külot pyjamas pijama 

suit takım elbise briefs slip 

raincoat yağmurluk swimming trunks erkek mayosu 

umbrella şemsiye vest yelek 

jacket ceket shoe ayakkabı 

T-shirt gömlek waistcoat yelek 

jeans kot slipper terlik 

tie kravat jumper süveter 

sock çorap tracksuit eşofman 



KİŞİLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

fat şişman short kısa 

grey gri saçlı slim zayıf 

has a good figure iyi görünümlü tall uzun 

adult yetişkin has freckles çilli 

teenager genç baby bebek 

in his twenties yirmisinde thin sıska 

bald dazlak wavy dalgalı saçlı 

blonde, fair sarışın long uzun 

short kısa wears glasses gözlüklü 

child evlat middle-aged orta yaşlı 

well-built boyu posu yerinde curly kıvırcık 

average height orta boylu well-dressed iyi giyimli 

dark esmer elderly oldukça yaşlı 

old yaşlı young genç 

 

KİŞİ KARAKTERİNİ TANIMLAMA 

 

Kelime Türkçesi Kelime Türkçesi 

beautiful güzel happy mutlu 

lazy tembel polite kibar 

generous cömert hard-working çalışkan 

mean cimri rude kaba 

handsome yakışıklı intelligent akıllı 

miserable sefil stupid aptal 

MESLEKLER 

 

Meslek Türkçesi Meslek Türkçesi 

actor erkek oyuncu actress kadın oyuncu 

architect mimar nurse kadın oyuncu 

bricklayer duvarcı optician gözlükçü 

butcher kasap dustman çöpçü 

policeman erkek polis policewoman kadınpolis 

postman postacı estate agent emlakçı 

shop assistant tezgahtar fireman itfaiyeci 

traffic warden park görevlisi lawyer avukat 

travel agent seyahat acentesi vet veteriner 

lorry driver kamyon şoförü librarian kütüphaneci 

waiter erkek garson waitress kadın garson 



HANGİ MESLEK HANGİ ALETİ KULLANIR? 

 

Meslek Alet 

baker-fırıncı oven-fırın 

businessman-işadamı briefcase-evrak çantası 

cleaner-temizlikçi vacuum cleaner-eletrik süpürgesi 

cook-ahçı frying pan-tava 

doctor-doktor stethoscope-stetoskop 

farmer-çiftçi tractor-traktör 

musician-müzisyen musical instrument-müzik aleti 

pilot-pilot joystick 

secretary-sekreter typewriter-daktilo 

surgeon-cerrah scalpel-neşter 

barber-berber comb-tarak 

carpenter-marangoz saw-testere 

teacher-öğretmen blackboard-kara tahta 

soldier-asker gun-silah 

plumber-tesisatçı spanner-ingilizanahtari 

photographer-fotoğrafçı camera-fotograf makinesi 

journalist-gazeteci notebook-not defteri 

electrician-elektrikçi screwdriver-tornavida 

dentist-dişçi drill-matkap 

 

OFİSTE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER 

 

Alet Türkçesi Alet Türkçesi 

drawing pin raptiye printer yazıcı 

calculator hesap makinesi rubber silgi 

fax machine faks makinesi calendar takvim 

file klasör stapler tel zımba 

chair sandalye filing cabinet dosya dolabı 

telephone telefon computer/PC bilgisayar 

hole punch delgeç typewriter daktilo 

desk yazı masası paper clip tel raptiye 

wastepaper basket çöp sepeti diary günlük 

photocopier fotokopi makinesi blind güneşlik 

waiter erkek garson waitress kadın garson 

 

POPÜLER SPORLAR 

 

Alet Türkçesi Alet Türkçesi 

drawing pin raptiye printer yazıcı 



calculator hesap makinesi rubber silgi 

fax machine faks makinesi calendar takvim 

file klasör stapler tel zımba 

chair sandalye filing cabinet dosya dolabı 

telephone telefon computer/PC bilgisayar 

hole punch delgeç typewriter daktilo 

desk yazı masası paper clip tel raptiye 

wastepaper basket çöp sepeti diary günlük 

photocopier fotokopi makinesi blind güneşlik 

waiter erkek garson waitress kadın garson 

 

SPOR YAPILAN YERLER 

 

 

 

 

 

 

HOBİLER VE BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

HASTALIKLAR 

Alerji -> Allergy 

Astım -> Asthma 

Ateş -> Fever 

Baş Ağrısı -> Headache 

Spor Nerede Oynanır? 

boks boxing ring 

futbol football pitch 

golf golf course 

buz hokeyi ice rink 

koşu running track 

kayak ski slope 

yüzme swimming pool 

tenis tennis court 

Aktivite Türkçesi Spor Türkçesi 

aerobics aerobik fishing balık avlama 

playing cards iskambil kâğıtları bird-watching kuş gözleme 

gardening bahçe işleri playing chess satranç oynama 

capming kamp yapma playing the piano piyano çalma 

cooking yemek pişirme pottery çömlekçilik 

cycling bisiklet sürme jogging yavaş koşma 

reading okuma dancing dans etme 

knitting örgü stamp collecting pul toplama 

dressmaking terzilik photography fotografçılık 



Bel ağrısı -> Backache 

Boğaz ağrıs -> Sore throat 

Böbrek taşı -> Kidney stone 

Bronşit -> Bronchitis 

Çiçek hastalığı -> Smallpox 

Çil -> Freckle 

Deri kanseri -> Skin cancer 

Diş ağrısı -> Toothache 

sivilce - Acne 

Felç -> Stroke 

Fıtık -> Hernia 

Grip -> Flu 

Guatr -> Goiter 

ishal -> Diarrhea  

kabakulak -> Mumps  

Katarakt -> Cataract 

Kızamık -> Rubeola 

Kuduz -> Mad 

Kulak iltihabı -> Otitis 

Lösemi -> Leucemia 

Migren - Migraine 

Miyopluk - Myopy 

Nasır -> Keratoma 

Nezle -> Cold 

Romatizma -> Rheumatics 

Sağırlık -> Deafness  

Sara Hastalığı -> Epilepsy 

Sıtma -> Malaria 

Sinüzit -> Sinusitis 

Şeker Hastalığı -> Diabetes 

Tansiyon -> Tension 

Tifo -> Spotted fever 

Verem -> Tubercular 

Zatürree -> Pneumonia 

 

HAVA DURUMU 

Ingilizce Hava Durumu - Weather Forecast 

Hava Durumunu Anlatan Kelimeler 

Sunny -> Güneşli hava 

Windy -> Rüzgarlı hava 

Showers -> Kısa süreli yağmur 

Rain -> Yağmur 

Drizzle -> Yağmur çiselemesi,serpiştirmesi 

Frost -> Ayaz, Don. Yerlerdeki suların donması 

Fog -> Sis 



Mist -> Sis,buğulanmak 

Smog -> (Smoke Fog-Duman Sisi) Kirli ve dumanlı hava 

Thunderstorms -> Gök gürültüsü 

Tornado -> Kasırga,hortum 

Blizzard -> Tipi,Kar Fırtınası 

Cloud Cover (Gökteki Bulut Durumu) 

Clear -> Bulut veya sis yok 

Sunny -> Güneş bulutlar tarafından örtülmüyor 

Partly Cloudy -> Bulutlar bazen güneşi örtüyor 

Cloudy -> Bulutlar sık sık güneşi örtüyor 

Overcast -> Gökyüzü tamamen bulutlar tarafından örtülmüş 

Temperature (Sıcaklık Seviyeleri) 

Very hot -> Çok Sıcak 

Hot -> Sıcak 

Warm -> Hafif Sıcak 

Mild Ilımlı 

Cool -> Serin 

Cold 20 Soğuk 

 


