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Basic Greetings

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

Merhaba! Hello! Herkese merhaba! Hello, everyone!

Nasılsın? How are you? Merhaba, nasılsın? Hello, how are you?

Günaydın. Good morning. Günaydın, iyi uyudun mu? Good morning, have you 
slept well? 

Tünaydın. Good afternoon. Tünaydın, bugünlük bu 
kadar mı?

Good afternoon, are you 
done for the day?

İyi akşamlar. Good evening. İyi akşamlar, eve mi 
gidiyorsun?

Good evening, are you 
heading home?

Kendine iyi bak! Take care! Kendine iyi bak, konuşuruz! Take care and let's talk 
soon!

Görüşürüz! See you! Kendine iyi bak, görüşürüz! Take care, see you!

Hoşçakal! Bye! Görüşürüz, hoşçakal! See you, bye!

İyi geceler. Good night. İyi geceler, görüşürüz! Good night, see you!

Being Polite

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

teşekkür ederim thank you Çok teşekkür ederim. Thank you very much.

bir şey değil you're welcome Bir şey değil, sorun yok. You're welcome, no 
problem. 

lütfen please Bu, lütfen. This, please.

affedersin excuse me Affedersin, istasyon 
nerede?

Excuse me, where is the 
station?

pardon sorry Pardon, bilerek olmadı. Sorry, it wasn't on purpose.

Tanıştığımıza memnun 
oldum. Nice to meet you. Merhaba, tanıştığımıza 

memnun oldum. Hi, nice to meet you.

hoşgeldin welcome Evime hoşgeldin. Welcome to my home.

Personal Pronouns

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

ben I Ben pişiririm. I cook.

sen you Sen şarkı söylersin. You sing.

o he O konuşur. He speaks.

o she O uyur. She sleeps.

o it O masada. It's on the table.
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biz we Biz yeriz. We eat.

siz you (plural) Siz gezersiniz. You travel. (plural)

onlar they Onlar çalışırlar. They study.

benim my O benim babam. He is my father.

senin your O senin annen. She is your mother.

onun his O onun erkek kardeşi. He is his brother.

onun her O onun kız kardeşi. She is her sister.

onun its Onun (arabanın) tekerlekleri 
kayıp.

The car is missing its 
wheels.

bizim our O bizim evimiz. That is our house.

sizin your (plural) Sizin anneniz kızgın. Your mother is angry. 
(plural)

onların their Onların anneleri doktor. Their mother is a doctor.

Expressing Well-being

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

iyi good Ben iyiyim. I am good.

harika great O harika. He is great.

şöyle böyle so-so O şöyle böyle. She is so-so.

yorgun tired Biz yorgunuz. We are tired.

uykulu sleepy Onlar uykulular. They are sleepy.

mutlu happy Ben mutluyum. I am happy.

üzgün sad Sen üzgünsün. You are sad.

sıkkın bored O sıkkın. He is bored.

kızgın angry Onlar kızgınlar. They are angry.

yalnız lonely Biz yalnızız. We are lonely.

-im/ım/um/üm I am Ben yorgunum. I am tired.

-sin/sın/sun/sün you are Sen kızgınsın. You are angry.

-dır/dir/tır/tir he is O mutlu(dur). He is happy.

-dır/dir/tır/tir she is O utangaç(tır). She is embarrassed.



LEARN WHILE SLEEPING 3

-dır/dir/tır/tir it is O güzel(dir). It is beautiful.

-iz/ız/uz/üz we are Biz gururluyuz. We are proud.

-siniz/sınız/sunuz/sünüz you are (plural) Siz sıkkınsınız. You are bored. (plural)

-lar/ler they are Onlar üzgünler. They are sad.

Making Simple sentences

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

bu this Bu benim. This is mine.

o that O, lütfen. That, please.

bu(nlar) these Bu kediler tatlı. These cats are cute.

o(nlar) those O kediler tatlı. Those cats are cute.

burada here Benim evim burada. My house is here.

orada there Benim okulum orada. My school is there.

ileride over there Annem ileride. My mother is over there.

ve and Bu ve o. This and that.

-dan/den from Tokyo'danım. I'm from Tokyo.
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Numbers

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

bir one bir portakal one orange

iki two iki kedi two cats

üç three saat üç three o'clock

dört four dört beşlik four fifths

beş five beş gün five days

altı six altı ay six months

yedi seven yedi yıl seven years

sekiz eight sekiz seçenek eight options

dokuz nine dokuz yaşam nine lives

on ten on çarpı on ten times ten

on bir 11 on bir defa eleven times

on iki 12 on iki kat twelve floors

on üç 13 on üç taç thirteen crowns

on dört 14 on dört dolar fourteen dollars

on beş 15 on beş deneme fifteen attempts

on altı 16 on altı arkadaş sixteen friends

on yedi 17 on yedi ağaç seventeen trees

on sekiz 18 on sekiz doğum günü 
partisi eighteenth birthday party

on dokuz 19 on dokuz yıl almost nineteen years

yirmi 20 yirmi hafta twenty weeks

yirmi beş 25 yirmi beş saniye twenty-five seconds

otuz 30 otuz yaş thirty years old

otuz üç 33 otuz üç çilek thirty-three strawberries

kırk 40 kırk dakika forty minutes

elli 50 elli saat fifty hours

altmış 60 altmış bozuk para sixty coins

yetmiş 70 yetmiş koyun seventy sheep

seksen 80 seksen öğrenci eighty students

doksan 90 doksan yıl ninety years old 

yüz 100 yüz kelime hundred words
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Family Members

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

baba father Bu benim babam. This is my father.

anne mother Babam ve annem. My father and my mother.

ağabey brother Ağabeyim benden daha 
uzun.

My older brother is taller 
than me.

kız kardeş sister Kız kardeşim tatlı. My younger sister is cute.

oğul son Oğlum var. I have a son.

kız daughter Kızım büyüdü. My daughter is grown up.

karım my wife Karım benden büyük. My wife is older than me.

kocam my husband Kocam seyahat ediyor. My husband is traveling.

ebeveyn parents Ebeveynleri boşandı. Her parents are divorced.

aile family Karımı ve ailemi seviyorum. I love my wife and family.

Basic Adjectives

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

sıcak hot Bugün hava sıcak. Today is hot.

soğuk cold Bira soğuk. The beer is cold.

büyük big Büyük bir kedim var. I have a big cat.

küçük small Çanta küçük. The bag is small.

yüksek high Fiyat yüksek! The price is high!

alçak low Bu masa alçak. This table is low.

güçlü strong Akıntı güçlü. The current is strong.

zayıf weak Ellerim zayıf. My hands are weak.

hızlı fast Hızlı bir koşucu. He is a fast runner.

yavaş slow Bilgisayarım yavaş. My computer is slow.

ağır heavy Postacı ağır bir paket 
getirdi.

The postal carrier delivered 
a heavy package.

nazik kind O nazik biri. She is a very kind person.
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hafif light Tüy kadar hafifsin. You're light as a feather.

kirli dirty Ev kirli. The house is dirty.

temiz clean Araba temiz. The car is clean.

bekar single Bekarım. I'm single.

evli married O evli. He is married.

Basic Verbs

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

yürümek walk Erkek kardeşim hızlı yürür. My brother walks fast.

konuşmak talk Onlar her gün çok 
konuşurlar. They talk a lot every day.

araba kullanmak drive Her gün işe giderken araba 
kullanırım. I drive to work every day.

yemek yemek eat Soğuk yemek yerim. We are eating a cold meal.

oturmak sit Oturmak ve dinlenmek 
istiyorum. I want to sit and rest.

yüzmek swim Yüzmek isterim. I like to swim.

yazmak write Öğretmenime mektup 
yazıyorum.

I am writing a letter to my 
teacher.

şarkı söylemek sing Sınıfın önünde şarkı söyler. She sings in front of the 
class.

içmek drink Erkek kardeşim sabahları 
kahve içer.

My brother drinks coffee in 
the morning.

öğrenmek learn Uyurken öğren. Learn while sleeping.

dinlemek listen Doktorumun tavsiyesini 
dinlerim.

I listen to my doctor's 
advice.

izlemek watch Kız kardeşi üzücü filmler 
izlemeyi sever.

Her sister likes to watch 
sad movies.

okumak read Üzücü bir hikaye 
okuyorum. I am reading a sad story.

konuşmak speak Öğretmen çok hızlı 
konuşuyor.

The teacher is speaking 
very fast.

Occupations

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

öğretmen teacher Öğretmenimiz sıkı. Our teacher is strict.

öğrenci student Öğrenciler sınıfta. Students are in the class.
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doktor doctor Doktoru görmem gerek. I need to see the doctor.

mühendis engineer Mühendis olmak istiyorum. I want to become an 
engineer.

garson waiter Garson nerede? Where is the waiter?

satış sorumlusu salesperson Satış sorumlusu olarak mı 
çalışıyorsun?

Do you work as a 
salesperson?

avukat lawyer Avukatım çok iyi. My lawyer is very good.

kuaför hairdresser Kuaför saç kesiyor. The hairdresser is cutting 
the hair.

çiftçi farmer Çiftçi buğday tarlasında 
çalışıyor.

The farmer is in the wheat 
field.

sanatçı artist Çok farklı tarzda sanatçılar 
var.

There are many different 
kinds of artists.

sporcu athlete Sporcular sağlıklı 
beslenmeliler.

Athletes have to eat a 
healthy diet.

polis police officer Polis arabayı durdurdu. The police officer stopped 
the car.

şarkıcı singer Favori bir şarkıcın var mı? Do you have a favorite 
singer?

aktör actor Pek çok ünlü aktör bu 
filmde.

Many famous actors are in 
this movie.

postacı postal carrier Postacı postayı getiriyor. The postal carrier is 
delivering the mail.

tamirci mechanic Tamirci arabama bakıyor. The mechanic is looking at 
my car.

dişçi dentist Dişçiyi görmem gerekiyor. I have to see the dentist.

bilim insanı scientist Bilim insanı olmak için 
çalışıyorum.

I study to become a 
scientist.

gazeteci journalist Gazeteci ilginç bir makale 
yazdı.

This journalist wrote an 
interesting article.

yazar writer O ünlü bir çocuk kitapları 
yazarı.

She is a famous kid's book 
writer.
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Countries and Cities

Turkish English Sample Sentence Sample Sentence English

Avustralya Australia Avustralya bir ülke ve 
kıtadır.

Australia is a country and 
continent.

Sidney Sydney Sindey Avustralya en 
büyük şehridir.

Sydney is the largest city in 
Australia.

Brezilya Brazil
Brezilya Güney 
Amerika'daki en büyük 
ülkedir.

Brazil is the largest country 
in South America.

Rio de Janerio Rio de Janeiro Rio de Janerio çok sıcak. Rio de Janeiro is very hot.

Kanada Canada Kanada haritası map of Canada

Vancouver Vancouver Vancouver Kanada'nın 
şehridir.

Vancouver is a city in 
Canada.

Çin China Çin'denim. I'm from China.

Pekin Beijing Pekin'e gitmek istiyorum. I want to go to Beijing.

Mısır Egypt antik Mısır ancient Egypt

Kahire Cairo Kahire'de piramitler var. There are pyramids in 
Cairo.

İngiltere England İngiltere kraliçesi Queen of England

Londra London
Bir sonraki Londra 
treni otuz dakika içinde 
kalkacak.

The next train to London 
will arrive in thirty minutes.

Fransa France Yarın Fransa'ya gideceğim. I’ll go to France tomorrow.

Paris Paris Paris'e de gitmek 
istiyorum. I also want to go to Paris.

Almanya Germany Ekim'in üçü Almanya'nın 
ulusal bayramıdır.

The third of October is 
Germany's national holiday.

Berlin Berlin Almanya'nın başkenti 
Berlin'dir.

The capital city of Germany 
is Berlin.

Hindistan India Hindistan'ın başkanı Prime Minister of India

Yeni Delhi New Delhi Yeni Delhi büyük bir 
şehirdir. New Delhi is a big city.

İtalya Italy Ne zaman İtalya'ya 
gidiyorsun?

When are you going to 
Italy?

Roma Rome Ailem seneye Roma'yı 
ziyaret edecek.

My family will visit Rome 
next year.

Japonya Japan Hiç Japonya'ya gitmedim. I've never been to Japan 
before.

Tokyo Tokyo Tokyo harika. Tokyo is great.



LEARN WHILE SLEEPING 9

Meksika Mexico
Amerika Birleşik 
Devletleri'nin güneyi 
Meksika'dır.

To the south of the United 
States is the country of 
Mexico.

Kankun Cancun Kankun'da çok kumsal var. Cancun has many 
beaches.

Rusya Russia Rusya dünyanın en büyük 
ülkesidir.

Russia is the world's 
largest country.

Moskova Moscow Moskova çok soğuk. It's very cold in Moscow.

İsviçre Sweden İsviçre'ye hiç gittin mi? Have you been to 
Sweden?

Stockholm Stockholm Ailem Stockholm'da 
yaşıyor.

My family lives in 
Stockholm.

Amerika Birleşik Devletleri United States Seneye Amerika Birlieşik 
Devletleri'ne gideceğim.

I am going to the United 
States next year.

New York New York New York'ta küçük bir 
dairem var.

I have a small apartment in 
New York.
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Basic questions and answers

Turkish English

Adın ne? What's your name?

Adım Aslı. My name is Asli.

Adım Peter. My name is Peter.

Adım Ken. My name is Ken.

Adım Alice. My name is Alice.

Neredensin? Where are you from?

Türkiye'denim. I'm from Turkey.

Amerika'danım. I'm from the United States.

Japonya'danım. I'm from Japan.

Fransa'danım. I'm from France.

Kaç yaşındasın? How old are you?

Yirmi yedi yaşındayım. I'm twenty-seven years old.

Elli iki yaşındayım. I'm fifty-two years old.

On beş yaşındayım. I'm fifteen years old.

Otuz yaşındayım. I'm thirty years old.

Nerede yaşıyorsun? Where do you live?

İstanbul'da yaşıyorum. I live in Istanbul.

New York'ta yaşıyorum. I live in New York.

Kyoto'da yaşıyorum. I live in Kyoto.

Paris'de yaşıyorum. I live in Paris.

Ne yapıyorsun? What do you do?

Mühendisim. I'm an engineer.

Öğretmenim. I'm a teacher.

Öğrenciyim. I'm a student.

Kuaförüm. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Turkish English

Merhaba! Hello!

Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you.

Adım Aslı. My name is Asli.

Türkiye'denim. I'm from Turkey.

İstanbul'da yaşıyorum. I live in Istanbul.

Yirmi yedi yaşındayım. I'm twenty-seven years old.

Mühendisim. I'm an engineer.

Bekarım. I am single.

Köpeğim var. I have a dog.

İki erkek kardeşim var. I have two brothers.

Tünaydın! Good afternoon!

Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you.

Adım Peter. My name is Peter.

Amerika'danım. I'm from the United States.

New York'ta yaşıyorum. I live in New York.

Elli iki yaşındayım. I'm fifty-two years old.

Öğretmenim. I'm a teacher.

Evliyim. I am married.

Bir kedim ve iki köpeğim var. I have a cat and two dogs.

Bir erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. I have a brother and a sister.

Adım Ken. My name is Ken.

Japonya'danım. I'm from Japan.

Kyoto'da yaşıyorum. I live in Kyoto.

Öğrenciyim. I'm a student.

İki küçük kız kardeşim var. I have two younger sisters.

Adım Alice. My name is Alice.

Fransa'danım. I'm from France.

Otuz yaşındayım. I'm thirty years old.

Kocam ve iki oğlum var. I have a husband and two sons.


