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SUNUŞ ve TEŞEKKÜR 

Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce Konuşuyorum, o halde Varım) 

olarak seçtiğim, bu küçük İngilizce Konuşma Kılavuzu; Erasmus ve benzeri eğitim hareketliliğinden 

yararlanmak isteyen ve orta düzeyde İngilizce bilgisine haiz gerek akademik gerekse idari 

personelimiz yanında yurtdışına eğitime gidecek öğrencilerimiz için 2008 yılında yurtdışı 

deneyimlerimden hareketle kaleme aldığım NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! başlıklı kısaca 

yazılmış olan İngilizce Konuşma Kılavuzunun devamı niteliğinde bir İngilizce konuşma rehberidir. 

Amacı İngilizce öğretmek değildir; tam tersine İngilizce bilenlerin dağarcığına, yurtdışında ya da 

ülkemizde yabancılarla konuşurken bir parça da olsa farklı söyleyiş ve deyişler kazandırmaktır. Bu 

nedenle, 2008’deki ilk küçük denememde olduğu gibi bu çalışmada da İngilizce telafuzları öğrenmek 

okuyucunun ilgisine ve merakına bırakılmıştır. Son beş yılda yurtdışına çeşitli toplantı ve konferanslar 

için çıktığımda oralarda rastladığım öğrencilerimizin kısm-i azamisinin yabancı dil konusunda 

karşılaştığı güçlükleri aşmalarına bir nebze de olsa katkı sağlayacağını düşündüğüm bu küçük 

rehberden kullanıcıların en iyi şekilde yararlanması en büyük dileğimdir. Günümüzde artık GLOBISH 

(küresel dil) olarak adlandırılan İngilizce gerçekten de neredeyse insanın varlık sebebi haline gelmiştir. 

Çoktandır kafamda tasarladığım bu kılavuzun yazılmasına ivme kazandıran ana etken Rektör 

Hocamız Prof. Dr. Sayın Mustafa Birincioğlu’nun beni üniversitemiz Farabi ve Mevlana 

Koordinatörlüğü’ne görevlendirmesi olmuştur. Kendisine teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bu 

küçük çalışma konusunda yardım ve desteklerini esirgemeyen Rektör Yardımcılarımız; Prof.Dr. 

Mustafa Çetin’e, Prof. Dr. Ali Belge’ye ve Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu’na da müteşekkirim. Ayrıca 

kendilerine verilen işleri gerek etik sorumlulukla gerekse en iyi şekilde yaptıkları için Farabi 

Koordinatörlüğü personeli Emine ve Hayriye hanım’a ve Mevlana Koordinatörlüğü çalışanı Soner 

bey’e de teşekkürü borç bilirim. Bu arkadaşlarımın özverili çalışmaları olmasaydı, akademik 

çalışmalarımdan zaman bulup bu küçük konuşma kılavuzunu yazmam çok daha uzun zaman alırdı. 

Soner bey, bu Kılavuz’daki bazı ifade ve deyişlerin Türkçeye çevrilmesine çok katkı sağlamıştır. 

Erasmus/Dış İlişkiler Ofisi Uzmanı Öncel bey’e de çok teşekkür ediyorum, zira yoğun işleri arasında 

vakit bularak elinizdeki Kılavuzu baştan sona okuyup gerekli tavsiye ve önerilerde bulunmaktan 

kaçınmamıştır. Sevgiyle, dostlukla; sağlıcakla ve İngilizceyle kalın. Baki selam. 

 

Prof. Dr. Talip KABADAYI 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ  

FARABİ VE MEVLANA KOORDİNATÖRÜ    

 



SELAMLAŞMA 

Hi! ( Selam) 

Hello! (Merhaba) 

Hello there!  (Merhabalar) 

Howdy! (Selam, Naber) 

Hey! (Selamlar) 

Yo! Hey… (Merhaba) 

 

How are you? (Nasılsınız?) 

How’s it going? (Nasıl gidiyor?) 

How’s it been? (Hayat nasıl gidiyor?.) 

How is everything? (Durumlar nasıl? Ne var ne yok?) 

How’s tricks? (İşler nasıl?) 

What’s new? (Ne var ne yok?) 

What’s happening? (Ne işler çeviriyorsun?) 

What’s going on? (Ne dümenler çeviriyorsun?) 

What’s up? (Ne iş?) 

 

Good morning. (Hayırlı sabahlar) 

Morning. (Günaydın) 

How are you this bright morning? (Bu sabah kendini nasıl hissediyorsun bakalım?) 

Good afternoon. (İyi günler) 

Afternoon. (Tünaydın) 

Good evening. (Hayırlı akşamlar) 

Evening. (İyi akşamlar)  

Good night. (İyi geceler) 

 



I haven’t seen you in years! (Görüşmeyeli yıllar oldu!) 

I haven’t seen you in an age! (Asırlar oldu seni görmeyeli!) 

Welcome back stranger! (Kendini özlettin yahu; tekrar hoş geldin!) 

Long time no see! (Görüşmeyeli epey oldu!) 

Where did you go? (Nereye kayboldun?) 

 

What a surprise to meet you here! (Seni burada görmek harika!) 

Imagine meeting you here! (Seni burada göreceğimi kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi!) 

What are you doing in this part of town? (Şehrin bu yanında ne işin var senin?) 

Where’ve you been hiding yourself? (Hangi delikte saklanıyordun bunca zaman?) 

Have you been keeping busy? (Galiba işlerden başını kaldıramıyordun, öyle değil mi?) 

Been keeping busy? (Başını kaşıyacak vaktin yoktu sanırım, değil mi?) 

 

Haven’t we met before? (Sizinle daha önce tanışmamış mıydık?) 

Didn’t we run into each other at the meting last week? (Geçen haftaki toplantıda 

karşılaşmamış mıydık?) 

I’m sorry; I’ve forgotten your name. (Kusura bakmayın, adınızı unutmuşum) 

I’ve been meaning to call you. (Uzun zamandır seni aramak istiyordum) 

We missed you. (Burnumuzda tüttün, seni çok özledik) 

We’ve missed you around here. (Gözlerimiz buralarda hep seni aradı) 

It just wasn’t the same without you. (Sensiz hiçbir şeyin tadı tuzu yoktu) 

 

 

 

 

 

 



SOHBET 

 

I am cool. (Bana uyar/Benim için hava hoş) 

Fine. (İyiyim) 

Keeping cool. (Sakin kal/ol./ Soğukkanlılığını koru.) 

Great. (Şahaneyim) 

Couldn’t be better. (Bundan iyisi can sağlığı) 

Happy as a clam. (Şen şakrak, çok mesudum) 

I can’t complain. (Şükürler olsun iyiyim) 

No complaints. (Her şey yolunda) 

I have nothing to complain about. (İşler tıkırında) 

 

Keeping out of trouble. (Burnumu her işe sokmuyorum) 

Been keeping my nose clean. (Etliye sütlüye karışmıyorum) 

 

Getting by. (İdare ediyorum) 

Been getting by. (Yuvarlanıp gidiyoruz işte) 

Fair to middling.  (İyi diyelim iyi olsun) 

So-so. (Eh! İşte, İç güveyisinden hallice) 

I am just plugging along. (İdare ediyorum, yuvarlanıp gidiyorum) 

Could be worse. (Fena değil) 

Could be better. (Daha iyi olabilirdim) 

Same as always. (Her zamanki gibiyim) 

Same as usual. (Değişen bir şey yok, her zaman olduğu gibiyim) 

 

Not good. (Çok iyi değilim) 

Not so good. (İyidir/İdare eder) 



Not too good. (İyi sayılırım) 

Not well. (Pek iyi değilim) 

Not very well. (Fena sayılmam) 

Not so well. (İyi sayılmam) 

Crummy. (Berbat) 

Kind of crummy. (Kötüyüm) 

Lousy. (Dandik) 

I have seen better days. (Daha iyi günler yaşadım) 

I have had better days. (Daha iyi günlerim oldu) 

I have been under the weather. (Biraz rahatsızım) 

 

I am swamped. (İşim başımdan aşkın) 

I am snowed under. (İşlere boğuldum) 

I don’t have time to breath. (Başımı kaşıyacak vaktim yok) 

I don’t have time to think. (Düşünmeye bile vaktim yok) 

There aren’t enough hours in the day. (İşleri bitirmeye günler yetmiyor) 

Not a moment to spare. (Bir an bile boş vaktim yok) 

 

Do you have time for coffee? (Kahve içmeye zamanın var mı?) 

How about a cup of coffee? (Bir kahve içmeye gidelim mi?) 

Let’s go get coffee. Do you have any time? (Zamanın varsa kahve içelim mi?) 

Let’s go for coffee. (Hadi kahve içmeye gidelim) 

Let’s go for a beer. (Hadi bira içmeye gidelim)  

Let’s go for a drink. (Hadi bir şeyler içmeye gidelim) 

 

 

 



TANIŞ(TIR)MA 

 

This is my friend Vincent. (İşte arkadaşım Vincent) 

I’d like you to meet my friend Oliver. (Seni arkadaşım Oliver’la tanıştırmak istiyorum) 

James, shake hands with Jenny. (James, Jenny ile tokalaşın) 

Have you two been introduced?  (Siz ikiniz tanıştırıldınız mı?) 

Oh! I am sorry; how silly of me. This is Beverly. (Tanrım! Kusura bakmayın. Ne akılsızım. 

Tanıştırayım, Beverly.) 

Kate; Steve is the guy I was telling you about. You two have a lot in common. (Kate; sana 

bahsettim adam Steve bu. İkinizin ortak yanları çok) 

 

How nice to meet you. (Sizinle tanışmam iyi oldu)  

Nice meeting you. (Tanıştığımıza memnun oldum) 

Good to meet you. (Sizi tanımak güzeldi) 

What a pleasure to meet you. (Sizinle tanışmak büyük zevk) 

It is a pleasure to have finally met you. (Nihayet tanıştığımıza sevindim) 

I am pleased to make your acquaintance. (Sizinle tanıştığıma memnun oldum) 

Charmed. (Sizinle tanıştığım için çok şanslıyım) 

 

I have been wanting to meet you for some time. (Sizinle tanışmayı uzun zamandır 

bekliyordum) 

Clay has told me all about you. (Clay bana senden çok söz etti) 

Mary has told me so much about you. (Mary senin hakkında bana çok şey anlattı) 

I have heard so much about you I feel I know you already. (Senin hakkında çok şey 

duydum, sanki seni çoktandır tanıyor gibiyim) 

So we finally meet face to face. (Nihayet yüz yüze görüştük) 

We’ve exchanged e-mails; it is nice to meet in person. (Mailleşiyorduk; şahsen tanışmamız 

iyi oldu.) 



I didn’t catch your name. I am terrible at names. I am sorry, what was your name 

again? (İsminizi alamadım, isim hafızam kötü. Affedersiniz, adınız neydi?) 

 

How are things? (Ne haber?) 

How are things with you? (İşler nasıl gidiyor?) 

How is the family? (Ailen/çoluk çocuk nasıl?) 

How are things going? (Ne var ne yok?/ Nasıl gidiyor?) 

How is with you? (Durumlar nasıl?) 

How is by you? (İşler nasıl?) 

How is it shaking? (İyi misin?/ Hoş musun?) 

How are you getting on? (Ne alemdesin?) 

How’s the world been treating you? (İşler yolunda mı?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİR KONUŞMAYI SONA ERDİRMEK 

 

It has been fun talking to you. (Seninle konuşmak güzeldi) 

It has been nice chatting with you. (Seninle sohbet etmek iyi geldi) 

Oh, look at the time! It is getting late. (Aman tanrım,  saat kaç olmuş! Zaman su gibi akmış) 

We have to make plans to get together some time. (Bir ara buluşmak için plan yapmalıyız) 

Let’s do lunch sometime. (Bir ara birlikte öğle yemeği yiyelim) 

Well, Kevin, it is really good to see you, but I really must go.( Kevin seni görmek çok 

güzeldi fakat gitmem lazım) 

I’ll let you go now. (Tamam, şimdi yakandan düşüyorum) 

I won’t keep you any longer. (Seni daha fazla tutmayayım) 

Can we continue this later? Something has come up. (Konuşmamıza daha sonra devam 

edelim mi? Bir işim çıktı) 

I really have to go now. We’ll talk sometime. (Hemen çıkmam gerek. Sonra bir ara 

konuşuruz) 

I am going to have to run. (Acele çıkmalıyım)  

Must run. (Hemen gitmem lazım) 

I am all out of time. I will have to say good-bye now. (Hiç zamanım yok. Hoşçakalın demek 

zorundayım) 

Look at the time. I really must go. (Saatler uçmuş. Artık gitme zamanı) 

Sorry but I have to leave now. (Üzgünüm, şimdi çıkmak zorundayım) 

Let’s continue this another time. I gotta go. (Bu konuya başka zaman devam edelim. Benim 

gitmem gerekiyor) 

 

 

 

 

 

 



VEDALAŞMA 

 

Good-bye until later. (Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakal) 

Good-bye until next time. (Şimdilik güle güle) 

Good-bye for now. (Şimdilik hoşçakal) 

I’ll try to catch you later. (Sana sonra ulaşmaya çalışırım) 

I’ll catch you later. (Sonra görüşür arayı kapatırız) 

I will talk to you soon. (Yakında tekrar görüşür, konuşuruz) 

I’ll be seeing you. (Görüşürüz) 

See you in a bit. (Az sonra görüşürüz) 

See you in a little while. (Birazdan görüşürüz) 

Take care. (Kendine iyi bak) 

Nice running into you. (Seninle karşılaşmak güzeldi) 

 

Ready to go. (Ben gitmeye hazırım) 

Ready to roll. (Ben harekete geçmeye/başlamaya hazırım) 

Let’s hit the road. (Hadi yola koyulalım) 

Are we ready to leave? (Yola çıkmaya hazır mıyız?) 

Are we away? (Gidiyor muyuz?) 

Let’s blow. (Hadi gidelim) 

Let’s blow this joint. (Hadi burdan çıkalım/uzaklaşalım) 

Let’s head out. (Hadi yola çıkalım) 

Let’s motor. (Hadi gidekoyalım) 

Let’s split. (Hadi vedalaşalım) 

Exit stage right. (Çıkışlar sağdan) 

Exit stage left. (Çıkışlar soldan) 

Have a safe trip. (Sağlıcakla gidin) 



Have a nice flight. (İyi uçuşlar) 

Drive carefully. (Arabayı dikkatli sür/kullan)  

We’ll miss you. (Seni özleyeceğiz) 

All the best. (Bahtın açık olsun) 

 

I’ll call you when I get home. (Eve varınca seni ararım) 

Call when you get there. (Oraya varınca beni ara) 

Write me. (Bana mektup yaz) 

You’ve got my e-mail address? (Sende e-mail adresim var, değil mi? 

Text me. (Bana mesaj çek) 

Let’s keep in touch. (Bağlantıyı kopartmayalım) 

I’ll be in touch. (Seni ararım) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANLAŞMAK-HEM-FİKİR OLMAK 

 

Sure. (Tabi, kesinlikle) 

Sure thing. (Şüphesiz)  

By all means. (Elbette) 

Yeah. (Tamam) 

Yep. (Evet) 

Right. (Evet, doğru) 

Right on. (Tam isabet-Devam et) 

That’s true. (Doğrudur) 

You got it. (Tam üstüne bastın) 

You bet. (Emin olabilirsin-hayhay) 

Absolutely. (Aynen-Kesinlikle) 

That’s for certain. (Elbette/Kesinlikle) 

That’s for sure. (Adım gibi eminim)  

It works for me. (Bana uyar./İşimi görür) 

Well said. (İyi dedin/Ağzına sağlık) 

I agree. (Bence de/Katılıyorum.) 

I agree with you 100 percent. (Seninle yüzde yüz hemfikirim) 

I couldn’t agree with you more. (Doğru söze ne denir) 

I have no problem with that. (Benim için bir sakıncası yok) 

I couldn’t have said it better. (Başka söze ne hacet) 

You took the words right out of my mouth. (Lafı ağzımdan aldın) 

I’ll drink to that. (İşte buna içerim-Buna kadeh kaldırırım) 

 

This is perfect. (Harika/Mükemmel) 

It couldn’t be better. (Bundan iyisi can sağlığı) 



There is none better. (Daha iyisi yok) 

That suits me fine. (Benim için hava hoş) 

That’s the ticket. (Yapılması gereken tam da bu/gereken şey bu) 

That’s it. (İşte budur/İşte bu kadar) 

That’s just what the doctor ordered. (Çok makbule geçti) 

I’ve never seen anything like it. (Aklım başımdan gitti/çok etkilendim) 

It is good enough. (Benim için yeterli) 

It will serve the purpose. (İşe yarar/ihtiyacı karşılar) 

It is a masterpiece. (Bir şaheser) 

It is fabulous. (Şahane bir fikir) 

I am with you. (Seninle hemfikirim/anlaştık) 

I follow you. (Arkandan geliyorum/Peşindeyim) 

Understood. (Anlaşılmıştır) 

I dig it. (Çaktım-Anladım) 

Copy that. (Anlaşıldı) 

Roger that. (Anlaşıldı, tamam.) 

I see what you are seeing. (Aynı şeyden söz ediyoruz) 

I see what you mean. (Ne demek istediğini anlıyorum) 

Point well taken. (Kabul ediyorum-Doğru buluyorum-Onaylıyorum) 

I know what you are talking about. (Neden bahsettiğini anlıyorum) 

I got you. (Seni anlıyorum) 

I got it. (Anladım) 

Read you loud and clear. (Seni çok net duyuyor ve anlıyorum) 

 

Do you get it? (Anlıyor musun?) 

Get the picture? (Çaktın mı?) 

Get the message? (Mesajı aldın mı?) 



Do you know what I mean? (Ne demek istediğimi anladın mı?) 

Do you know what I am talking about? (Neden söz ettiğimi biliyor musun?) 

 Does that make any sense? (makul ve mantıklı geliyor mu?) 

Are you following me? (Beni anlıyor musunuz? / Söylediklerimi takip ediyor musunuz?) 

Am I making sense? (Sözlerim mantıklı geliyor mu?) 

Do you follow me? (Beni anlıyor musun?) 

Do you see where I am getting at? (Ne demek istediğimi/nereye varmaya çalıştığımı anlıyor 

musunuz?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANLAŞAMAMAK-HEM-FİKİR OLMAMAK 

 

No. (Hayır, olmaz) 

Nope. (Olamaz) 

I don’t think so. (Ben öyle düşünmüyorum) 

Not a chance. (Mümkünü yok olmaz) 

No way. (Asla olmaz) 

 

You are wrong. (Yanılıyorsun) 

You are dead wrong. (Maalesef çok yanılıyorsun) 

You have got it all wrong. (Konuyu tamamen tersten anlamışsın) 

That’s not true. (Bu doğru değil) 

That’s not right. (Bu konuda haksızsın) 

You missed the boat. (Atı alan Üsküdar’ı geçti/iş işten geçti) 

 

 

Bullshit. (Zırva/hava cıva) 

Crap. (Saçma) 

I disagree completely. (Sana bu konuda hiç mi hiç katılmıyorum) 

I couldn’t disagree with you more. (Seninle anlaşamıyoruz/aynı yöne bakmıyoruz) 

Lies! (Üfürüyorsun!) 

That’s a lie. (Palavra)  

 

That doesn’t even merit a response. (Buna cevap vermeye bile değmez) 

That’s insane. (Saçmalık bu) 

That’s unthinkable. (Ne münasebet) 

That’s out of the question. (Söz konusu bile olamaz) 



 

It is not for me. (Bu beni ilgilendirmez) 

It is not for me to say. (Bunu söylemek bana düşmez) 

It is not my style. (Bu benim tarzım değil) 

It sucks. (İğrenç) 

It stinks. (Berbat) 

It is hideous. (Çok çirkin) 

It is gross. (Çok kötü-Kaba) 

I don’t get it. (Anlamadım/Kafam almıyor) 

It is hell on earth. (Burası tam bir bela) 

 

When hell freezes over. ( Balık kavağa çıkınca) 

No way. (Yolu yok/Asla olmaz) 

Nothing doing. (İzin vermeme anlamında, Asla) 

You are out of luck. (Şansına küs) 

Save your breath. (Nefesini boşuna tüketme)  

Not likely. (Olamaz/Olası değil) 

Not in a million years. (Hayatta olmaz) 

Not for a million dollars. (Kesinlikle olmaz) 

Don’t jump to conclusions. (Hemen hüküm verme/Dereyi görmeden paçaları sıvama) 

 

 

 

 

 

 

 



SÖZE BAŞLAMAK/BİRİNİN İLGİSİNİ VE DİKKATİNİ ÇEKMEK 

 

Excuse me. (Affedersiniz) 

Pardon me. (Özür dilerim) 

Are you paying attention? (Dikkatini veriyor musun/konuya odaklanıyor musun?) 

Are you listening to me? (Beni dinliyor musun?) 

Look here. (Buraya bak) 

Listen here. (Dinle burayı) 

Listen up. (Hepiniz dikatle beni dinleyin) 

Hear me out. (Duyduk duymadık demeyin) 

Do I have your ear? (Kulağın bende mi?) 

 

I am all ears. (Can kulağıyla dinliyorum/Dikkatle dinliyorum) 

I am still here. (Hala buradayım/dikkatimi sana veriyorum) 

I am listening. (Dinliyorum) 

I heard you. (Seni duydum/ne demek istediğini anladım) 

I hear you. (Dediğini duyuyorum/Anlıyorum) 

 

Get this. (Şunu anla artık) 

You won’t believe this. (Buna inanmayacaksın) 

You won’t believe what David just told me. (David’in bana anlattıklarına inanmayacaksın) 

 

Let’s talk. (Biraz konuşalım) 

May I have a word with you? (Seninle biraz konuşabilir miyim?) 

Can I talk to you? (Seninle konuşabilir miyim?) 

Can we talk? (Konuşabilir miyiz?) 

I need to talk. (Konuşmamız lazım) 



You got a minute? (Bir dakikan var mı?) 

Got a minute? (Biraz vaktin var mı?) 

 

Let me spell it out for you. (Dur sana bunu açıklayayım) 

Read my lips. (Beni iyi dinle) 

Let me be perfectly clear. (Daha açık söyleyeyim) 

May I be frank? (Açıksözlü olabilir miyim?) 

Here is the bottom line. (İşte meselenin özü budur/işin aslı bu) 

 

Get to the point. (Sadede/ Asıl konuya gel) 

What is the bottom line? (İşin aslı nedir?) 

What are you trying to say? (Ne demeye çalışıyorsun?) 

What are trying to tell me? (Bana ne anlatmaya çalışıyorsun?) 

What is your point? (Ne demek istiyorsun?) 

What is the point? (Konu/mesele ne?) 

 

Give it to me in plain English. (Bunu bana anlayacağım şekilde söyle) 

Give it to me straight. (Lafı dolandırma/lafı ağzında geveleme) 

Tell it to me like a man. (Bunu bana adam gibi söyle) 

Out with it! (Ne demek istiyorsan söyle/söylesene!) 

Say it! (Hadi söylesene!) 

Speak out! (Öt/Konuş bakalım!) 

 

You are getting off the subject. (Konudan sapıyorsun) 

That’s another story. (O ayrı bir şey/O büsbütün başka bir şey) 

That has nothing to the with it. (Onun bununla alakası yok) 



That has nothing to the with what I am talking about. (Bunun benim bahsettiğim konuyla 

bir ilgisi yok) 

That’s irrelevant. (Bu konu dışı/Alakaya çay demle) 

That is not the issue. (Mesele/konu bu değil)  

That is beside the point. (Bunun konuyla alakası yok) 

That’s beside the question. (Bunun konuşulan şeyle hiç ilgisi yok) 

 

Allow me to repeat myself. (Müsaadenizle söylediklerimi tekrarlayayım) 

Let me repeat myself. (Dediğimi tekrar edeyim) 

 

So you said. (Onu söylemiştin zaten) 

You sound like a broken record. (Bozuk plak gibi hep aynı şeyleri tekrarlıyorsun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARKADAŞLIK KURMAK  

We are like brothers. (Kardeş gibiyiz) 

He is like the brother I never had. (Sahip olamadığım kardeşim gibidir) 

She is like a sister to me. (O benim kızkardeşim gibidir) 

She is my best friend. (O benim en iyi dostumdur) 

She is my closest friend. (O benim en yakın arkadaşımdır) 

We are pretty tight. (Oldukça sıkı fıkıyız) 

We are best friends. (Biz çok iyi arkadaşız) 

We are very close. (Biz çok samimiyiz) 

 

Jane is one of a kind. (Jane türünün tek örneğidir) 

He is one of a kind. (Nevi şahsına münhasır biridir/Eşi benzeri olmayan biridir) 

What a character! (O bir alem) 

They don’t make them like him anymore. (Artık bu modellerden üretmiyorlar) 

 

Is this stool taken? (Bu tabure/sandalye boş mu?) 

May I join you? (Size katılabilir miyim?) 

Is this seat taken? (Bu koltuk boş mu?) 

Do you care if I join you? (Size katılmamdan rahatsızlık duyar mısınız?) 

Do you mind if I join you? (Size katılmamın bir sakıncası var mı?) 

Care if I join you? (Aranıza katılmam sorun olur mu?) 

Mind if I join you? (Size katılmamda bir sakınca var mı?) 

Care to join us? (Bize katılmak ister misin?) 

Can I buy you a drink? (Sana bir içki ısmarlayabilir miyim?) 

Could I get you something to drink? (Sana içecek bir şey ısmarlayabilir miyim?) 

What are you drinking? (Ne içiyorsunuz?) 

Do you know who does this song? (Bu şarkıyı kim söylüyor biliyor musun?) 



 

Would you like to dance? (Benimle dans eder misin?) 

Care to dance? (Benimle dans etmek ister misin?) 

You want to dance? (Dans eder misin?) 

Do you come here often? (Buraya sık gelir misin?) 

 

Would you like to go out to dinner with me? (Benimle akşam yemeğine çıkar mısın?) 

Are you free Friday night? (Cuma akşamı boş musun?) 

Are free Saturday evening? (Cumartesi akşamı müsait misin?) 

What are you up to this weekend? (Bu hafta sonu bir planın var mı?) 

What are you doing next weekend? (Önümüzdeki hafta sonu ne yapıyorsun?) 

Are you busy on the 20th? (Ayın yirmisinde ne yapıyorsun/meşgul müsün?) 

 

My calendar is full. (Randevu defterim dolu) 

I have other plans. ( Yapacak başka işlerim/planlarım var.) 

I am seeing someone else. (Biriyle buluşacağım/ başka birisiyle randevum var) 

I am not interested. (İlgilenmiyorum) 

You are not my type. (Tipim değilsin) 

I don’t feel up to it. (Canım istemiyor/çekmiyor) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇEŞİTLİ DURUMLAR 

You can put your faith in me. (Bana inanabilirsin) 

You can put your trust in me. (Bana itimat edebilirsin) 

You can trust me. (Bana güvenebilirsin) 

You can lean on me. (Bana güvenebilirsin) 

You can count on me. (Bana güvenebilirsin)  

I’ll stand by you. (Senin yanındayım) 

I am standing behind you. (Arkanda ben varım/seni destekliyorum) 

I am 100 percent behind you. (Yüzde yüz arkandayım) 

I am with you. (Seninle her şeye varım ben) 

I am on your side. (Senin tarafındayım/senden yanayım) 

You’ve got my vote. (Oyum sana) 

You’ve got my support. (Desteğim sana/Seni destekliyorum) 

You’ve got my backing. (Sana destek veriyorum) 

 

I am here for you. (Senin için buradayım/buraya senin için geldim). 

If you need me, call. (Bana ihtiyacın olursa, araman yeter) 

I am here if you need me. (İhtiyacın olursa ben buradayım) 

If there is anything I can do to help, please let me know. (Yapabileceğim bir şey olursa, 

bana haber ver/bil ki yanındayım) 

Let me know if there is anything I can do. (Yapabileceğim bir şey olursa, bana haber ver) 

 

I have confidence in you. (Sana güveniyorum) 

I have faith in you. (Sana inanıyorum) 

I trust you completely. (Sana tamamen güveniyorum) 

I trust you implicitly. (Sana tamamıyla güveniyorum)  

I have complete faith in you. (Sana kesinlikle inanıyorum)  



Go for it. (Kim tutar seni/Göreyim seni) 

Give it a try. (Şansını bir dene bakalım)  

Give it a shot. (Bir dene bakalım) 

Go on; you can do it! (Hadi ama bunu yapabilirsin!)  

Keep at it. (Denemekten vazgeçme) 

Keep working hard. (Sıkı çalışmaya devam) 

Stay at it. (Vazgeçme/peşini bırakma) 

Stick with it. (Pes etme) 

Hang in there. (Metin ol/Kendini bırakma/Dayan) 

Just one more. (Bir kez daha dene/ha gayret) 

Just a little harder. (Biraz daha zorla) 

Give it your best shot. (Elinden geleni yap) 

Hang tough. (Taviz verme/geri adım atma) 

Stick it out. (Sonuna kadar git) 

 

Take a shot at it. (Bir dene bakalım) 

Take a stab at it. (Bunu bir dene bakalım) 

Have a go at it. (Götür/kim tutar seni) 

Get a move on. (Elini çabuk tut) 

No pain, no gain. (Zahmet olmadan rahmet olmaz/Emeksiz yemek olmaz/Hamama giren 

terler) 

Get moving. (Harekete geç/Kımılda) 

Go on. (Devam et) 

Get going. (Haydi yürü/sallanma) 

Try your luck. (Şansını dene bir) 

Everyone else is doing it. (Çocuk işi) 

Everybody is doing it. (Çocuk oyuncağı) 



I expect to see some results soon. (Kısa zamanda netice alacağımı umuyorum) 

 

There is a time for everything. (Her şeyin bir zamanı var) 

Time will tell. (Zaman her şeyi açığa çıkaracaktır) 

In the long run, everything will be OK. (Uzun vadede, her şey tamam/güzel olacak) 

I am confident, it will all work out. (Eminim, herşey yoluna girecek) 

It isn’t over until the fat lady sings. (Dereyi görmeden paçaları sıvama/Son kozu 

oynamadan her şey bitmiş sayılmaz) 

Take it as it comes. (Bunu olduğu gibi kabul et) 

 

I won’t tell a soul. (Kimseye söylemem) 

It won’t leave this room. (Bu sır aramızda kalacak/bu odadan dışarı çıkmayacak) 

My lips are sealed. (Bunu kimseye söylemem/dudaklarım mühürlü) 

For your ears only. (Bir tek sana söylüyorum) 

This is not to be quoted. (Bunu dillendirme sakın) 

This is not for public knowledge. (Bunu ulu orta herkesle paylaşma/Ortalık yerde herkese 

söyleme) 

It’s slipped my mind. (Ben bunu unutmuşum/aklımdan çıkmış gitmiş) 

It is at the tip of my tongue. (Dilimin ucunda) 

It’s on the tip of my tongue. (Dilimin ucunda) 

I am a little absent-minded. (Biraz dalgınım/unutkanım) 

The thought escapes me. (Aklımdan çıktı gitti/Dikkatim dağıldı) 

It’s left my head. (Aklıma gelmiyor) 

I’ve lost my train of thought. (Söyleyeceklerimi unuttum) 

It went in one ear and out the other. (Bir kulaktan girdi ötekinden çıktı) 

 

My pockets are empty. (Ceplerim bomboş/ hiç param yok) 

I am broke. (Meteliksizim) 



I have empty pockets. (Beş parasızım/Meteliğe kurşun atıyorum) 

All I have is the shirt on my back. (Sahip olduğum tek şey üzerimdeki gömlek) 

I am bankrupt. (İflas ettim) 

My savings are wiped out. (Bütün birikimim gitti) 

 

Control yourself. (Kendini hakim ol) 

Don’t have a cow! (Sakin ol/sinirlerine hakim ol!) 

Calm down. (Sakinleş) 

Don’t trouble yourself! (Kendini sıkıntıya sokma!) 

Don’t be so sensitive! (Bu kadar hassas olma!) 

Hold your horses! (Ağır ol bakalım/kendini dizginle biraz!) 

Don’t get excited! (Heyecanlanma!) 

Pull yourself together. (Kendine çekidüzen ver/kendini topla) 

Don’t lose your cool! (Beyefendiliğini bozma!) 

Chill out. (Sinirlenme/atarlanma) 

Keep cool. (Soğukkanlılığını koru) 

Cool it. (Panik yapma)  

Cool your jets. (Biraz sakinleş de motorların soğusun)  

Cool off. (Öfkeni yatıştır) 

Relax. (Rahat ol) 

Take a deep breath. (Derin bir nefes al) 

Take it easy. (Acele etme/Kafana takma) 

Give it a break. (İşin peşini bırak/Bunlara bir son ver) 

Give it a rest. (İnadı bırak/biraz huzur ver)  

 

Have you no thought for anyone but yourself? (Kendinden başkasını düşünmez misin sen?) 

You are heartless. (Kalpsizin tekisin) 



You’ve got no heart. (Merhametsizsin) 

Think before you speak. (Düşünmeden konuşma) 

Think before you act. (Düşünmeden eylemde bulunma) 

Try putting yourself in my shoes. (Kendini benim yerime koy) 

 

Can I bum a cigarette off you? (Bir sigara otlanabilir miyim?) 

Can I have a drag? (Sigara(n)dan bir nefes çekebilir miyim?/ Bir fırt çekeyim?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇEKİŞME/İHTİLAF 

 

You are out of your mind. (Aklını kaçırmışsın) 

You are nuts. (Sen delisin) 

You are crazy. (Sen çıldırmışsın) 

Have you gone mad? (Çıldırdın mı?) 

Have you lost your senses? (Aklını mı kaçırdın?) 

Have you completely lost touch with reality? (Gerçekle/Hayatla bağını mı kopardın?) 

What planet are you from? ( Sen hangi gezegendensin?) 

Earth to Joe. (Dünyadan Joe’ya 

Get real! (Gerçekçi ol!) 

Get a life! (Düş yakamdan/Beni rahatsız etme!) 

 

How so? (Nasıl yani?/Ne bakımdan?/Hangi açıdan?) 

What is the bottom line? (İşin başı sonu nedir?) 

What do you mean? (Ne demek istiyorsunuz?) 

I didn’t hear you. (Son) dediğini/söylediğini anlamadım (tekrar söyler misin?) 

I didn’t get that. (Son) söylediğini/dediğinianlamadım (tekrarlar mısın?) 

I don’t follow you. (Sana ayak uyduramıyorum/Seni anlayamıyorum?) 

I don’t get it. (Anlamıyorum/ Kafam almıyor) 

I don’t see what you are getting at. (Bu konuyu) nereye bağlayacağını anlamıyorum) 

I am not sure I follow. (Seni anladığımdan emin değilim) 

I am not sure I know what you mean. (Ne demek istediğini anlamıyorum) 

I am not sure I get your point. (Demek istediğini anlamadım) 

 

That’s not what I meant. (Demek istediğim bu değildi) 

I didn’t mean that. (Bunu demek istemedim) 



That’s not what I said. (Ben öyle demedim) 

 

You are not listening to what I am saying. (Dediklerimi dinlemiyorsun) 

You are only hearing what you want to hear. (Sen sadece duymak istediklerini 

duyuyorsun) 

You are missing the point. (Asıl noktayı kaçırıyorsun) 

You have got me wrong. (Beni yanlış anlıyorsun) 

 

Let me clarify that. (Müsaadenle açıklayayım) 

Let me make myself clear. (Dur da açıklayayım) 

Let me rephrase that. (Müsaade edersen başka türlü anlatayım) 

 

You have my word. (Sana sözüm olsun) 

Take my word for it. (sözüm söz) 

I give you my word. (Sana söz veriyorum) 

Believe you me. (Gözüm çıksın ki/inan bana) 

On my honor. (Şerefim, namusum üzerine) 

 

You can’t fool me. (Beni kandıramazsın/bunlara karnım tok benim/yeme beni) 

If you fool me once, shame on you; If you fool me twice, shame on me. (Beni bir kere 

aldatırsan sen utan, ikincide ben kanarsam ben utanayım) 

Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me. (Beni bir kere aldatırsan sen 

utan, ikincide ben kanarsam ben utanayım) 

Excuse me for asking… (… sorduğum için özür dilerim/kusuruma bakma) 

If you don’t mind my asking… (… sormamın sakıncası yoksa/Sakıncası yoksa bir şey 

soracaktım) 

If it is okay with you… (Sana da uyarsa/müsaade ederseniz/izin verirseniz) 

Please be advised that… (Bilgilerinize sunarız/benden söylemesi) 

For your information… (İlginize/bilginize sunulur) 



It is a pleasure to inform you that… (Memnuniyetle bildiririm ki…) 

We regret to inform you that… (Üzülerek belirtmek durumundayım ki…)  

As you know… (Bildiğin gibi…) 

As you may already know… (Bildiğin üzere…/Senin de bildiğin gibi) 

 

To make a long story short… (Uzun lafın kısası…) 

I just wanted to say… (Sadece demek istedim ki/ demem o ki…) 

What I would like to say is… (Söylemek/demek istediğim o ki…) 

 

Could you please repeat yourself? (Tekrar eder misin?/Bir daha söyler misin lütfen?) 

I didn’t quite get that (Dediğini/söylediğini hiç anlamadım (tekrar söyler misin?) 

I am sorry, I missed that (Özür dilerim, dediğini duyamadım/anlamadım) 

Again, (please). (Tekrar söyler misin lütfen) 

 

Please speak more slowly. (Lütfen biraz daha yavaş konuşun) 

Could you please speak slower? (Daha yavaş konuşabilir misiniz?) 

Could you please speak louder? (Yüksek sesle konuşabilir misin?/Sesini yükseltir misin?) 

Could you write it down, please? (Bunu yazabilir misin?/Şuraya yazar mısın lütfen?/Not 

alınız lütfen.) 

I can’t hear you. (Sizi duyamıyorum) 

Please write it out. (Bunu yazın lütfen/bunu doldurun lütfen.) 

Could you spell that? (Heceleyebilir misin?) 

 

 

 

 

 



SAAT-ZAMAN 

 

Could I bother you for the time? (Rahatsız ediyorum,saati öğrenebilir miyim?/Affedersiniz 

saati soracaktım da) 

Do you have the time? (Saatiniz var mı?/Saat kaç?) 

Do you happen to have the time? (Saatin var mı?/Saat kaç?) 

Do you know the time? (Saat kaç acaba?/Saat kaç biliyor musunuz?) 

Could you give me the time? (Saat kaç söyler misiniz?/Bana saati söyler misiniz?) 

Could you tell me what time it is? (Saatin kaç olduğunu bana söyler misin?) 

 

It is twelve noon. (Saat öğlen on iki) 

It is noon. (Saat öğle vakti) 

It is twelve midnight. (Saat gece on iki.) 

It is midnight. (Saat gece yarısı) 

 

It is exactly eight o’clock. (Saat tam sekiz) 

It is four o’clock sharp. (Saat tam dört) 

It is five o’clock on the dot. (Saat dakikası dakikasına beş) 

It is six o’clock on the nose. (Saat tamı tamına altı)  

It is just after nine. (Saat dokuzu biraz geçiyor) 

It is ten fifteen. (Saat on çeyrek) 

It is twenty till eleven. (Saat on bire yirmi var) 

My watch is running fast. (Saatim ileri) 

My watch has been running slow. (Saatim geri kalmış) 

I believe my watch needs a new battery. (Sanırım saate pil takmak lazım/Saatin pili bitmek 

üzere) 

 

 



HOŞBEŞ/HOŞ SÖZ  

 

Could I get by, please? (Geçebilir miyim, lütfen?) 

Coming through. (Yol açın) 

Watch your feet! (Adımlarınıza dikkat edin!) 

After you. (Önden buyurun) 

Ladies first. (Hanımlar önden) 

You first. (Önce siz buyurun) 

Age before beauty. (Yaşlılar önden/Önden yaşlılar) 

Be my guest. (Buyur/Buyurun) 

May I be excused? [(izninizle/müsaadenizle/af edersiniz) Gidebilir miyim/Kalkabilir miyim? 

(masadan, sofradan, toplantıdan vb.)] 

 

 

I am here to see Mr. Walker. (Bay Walker’ı görmeye geldim) 

Could you please tell Dr. Kit I am here? (Lütfen Dr.Kit’ e burada olduğumu/geldiğimi 

söyler misiniz?) 

Mr. Walker to see Dr. Kit. (Bay Walker Dr.Kit’i görecekler/bekliyorlar) 

I have an appointment with Miss. Kelly. (Bayan Kelly ile randevum var) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZÜR DİLEME VE BİR SORUMLULUĞU ÜSTLENME  

 

My apologies. (Özür dilerim/affedersiniz) 

I am terribly sorry. (Gerçekten çok üzgünüm) 

Please accept my apologies. (Lütfen özürümü kabul edin) 

Words cannot describe how sorry I am. (Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam) 

You cannot believe how sorry I am. (Ne kadar üzüldüm bir bilsen/Ne kadar üzgün 

olduğuma inanamazsın) 

It is all my fault. (Hepsi benim hatam/Hepsi benim yüzümden) 

I am fully responsible. (Her şeyin/hepsinin sorumlusu benim) 

I take full responsibility. (Bütün sorumluluğu kabulleniyorum) 

I take the blame. (Suç benim/suçu kabulleniyorum/Sorumluluğu üzerime alıyorum) 

I shouldn’t have said that. (Bunu söylememeliydim/Bunu söylemeseydim iyiydi) 

I shouldn’t have done that. (Bunu yapmamalıydım/Bunu yapmasam iyiydi) 

My mistake. (Benim hatam) 

It will never happen again. (Bir daha olmayacak/Bir daha asla olmaz) 

I won’t do it again. (Bir daha yapmayacağım/Bir daha yapmam) 

I won’t happen again. (Bir daha olmayacak) 

I promise I’ll make it up to you. (Söz veriyorum bunu telafi edeceğim) 

How can I make it up to you? (Bunu nasıl telafi edebilirim?) 

Can you forgive me? (Beni affedebilir misin?) 

I ask for your mercy. (Senden merhamet/af diliyorum) 

I beg your forgiveness. (Affına sığınıyorum) 

 

That’s all right. (Önemi yok/Mühim değil  - özür dileyene söylenir.) 

You are forgiven. (Affedildin/Affettim gitti) 

Don’t worry about it. (Sen orasına karışma/ Darlanma/Merak etme)  



Think on it no more. (Artık endişelenme) 

Think no more of it. (Artık dert etme) 

Don’t give it another thought. (Artık dert etme/Tasalanıp durma) 

To err is human, to forgive divine. (Hatasız kul olmaz/Beşer şaşar) 

I’ll give you another chance. (Sana bir şans daha vereceğim) 

Write it off. (Sil gitsin/Unut gitsin) 

Forget about it. (Boş ver/Unut gitsin) 

It is time to kiss and make up. (Kucaklaşıp, barışma zamanı) 

Let’s bury the hatchet. (Gel barışalım artık/Maziye sünger çekelim/Olanları unutalım artık) 

Let’s drop the subject. (Konuyu kapatalım/Konuyu kapatsak?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEŞEKKÜR/ŞÜKRAN/MİNNET  

 

Thank you so much. (Çok teşekkür ederim) 

You have my gratitude. (Size minnettarım) 

You have my thanks. (Size müteşekkirim) 

I am deeply grateful. (Çok minnettarım) 

I am indebted to you. (Size minnettarım/Size çok şey borçluyum) 

I owe you one. (Minnettarım/Sana borçluyum artık/Sana borçlandım) 

I owe you big. (Sana çok minnettarım/Sana çok borçluyum) 

Thanks a million. (Çok teşekkür ederim/Ne kadar teşekkür etsem az) 

Thanks a bunch. (Çok teşekkürler/Kocaman bir teşekkürü hak ettin) 

 

You’re welcome. (Rica ederim/Önemli değil) 

My pleasure. (Benim için bir zevk) 

It was nothing. (Ne yaptım ki) 

No problem. (Sorun değil) 

No sweat. (Lafı bile olmaz/Bir şey değil) 

No trouble. (Ne zahmeti/Zahmet ne demek) 

Hush! (Sus/Hişt!) 

Hush your mouth! (Ağzını sıkı tut/Çeneni açma/Kapa çeneni!) 

Hold your tongue! (Diline sahip ol!) 

Quiet! (Sessiz ol/Sus!) 

Keep quiet! (Ses çıkarmayın!)  

Be quiet! (Sessiz olun!) 

Silence! (Sessiz olun/Sessizlik lütfen!) 

Not another word! (Tek bir kelime daha etme!) 

Button your lip! (Çeneni kapa/Ağzını sıkı tut!) 



Be still! (Sessiz ol/Sakin ol!) 

Keep still! (Sessiz ol/Sakin ol/Kımıldama!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZİYARET 

 

Would it be all right if I dropped by for a few minutes? (Birkaç dakika uğramamın 

sakıncası var mı?) 

Would it be a problem if I dropped by for a few minutes? (Birkaç dakikalığına uğrasam 

sorun olur mu?) 

When would be a good time for me to come over? (Ne zaman uğrasam iyi olur?) 

Would you mind if I stopped by later? (Sonra uğrasam olur mu?) 

Are you free later today? (Bugün daha sonra müsait misin?) 

Could I come over later today? (Bugün daha sonra uğrayabilir miyim?) 

Can I come over? (Sana uğrayabilir miyim/gelebilir miyim?) 

 

What should I bring? (Ne getireyim?) 

Do I need to bring anything? (Bir şey getirmeme gerek var mı?) 

Would you like me to bring anything? (Bir şey getirmemi ister misiniz?) 

Can I bring anything? (Gelirken bir şeyler getirebilir miyim?) 

Can I bring something? (Bir şeyler getirebilir miyim?) 

Should I bring anything? (Bir şey getireyim mi/Bir şey lazım mı?) 

Shall I bring beer? (Bira getireyim mi?) 

I’ll bring the wine. (Şarabı ben getireceğim/Şarap benden) 

Let me bring dessert. (Tatlıyı ben getireyim) 

 

May I bring a friend? (Arkadaşımı getirebilir miyim/Arkadaşımla gelebilir miyim?) 

Can I bring my kids? (Çocuklarımı getirebilir miyim/Çocuklarla beraber gelebilir miyim?) 

What should I wear? (Ne giyeyim/Ne giysem acaba?) 

How should I dress? (Nasıl giyineyim/Nasıl giyinsem?) 

Is it casual or formal? (Rahat mı resmi mi giyinelim?) 

 



Sorry I am late. ( Üzgünüm/Özür dilerim, geç kaldım/geciktim.) 

I am sorry to have kept you waiting. (Sizleri/Sizi/Seni beklettiğim için özür dilerim?)   

Sorry to have kept you waiting. (Sizleri/Sizi/Seni beklettiğim için üzgünüm?)   

 

My alarm didn’t go off. (Saatimin alarmı ötmedi) 

I lost track of time. (Saatin kaç olduğunu unuttum/saat kaç oldu haberim yok) 

I overslept. (Uyuya kalmışım) 

I misjudged the time. (Saatleri karıştırmışım) 

I couldn’t get a cab. (Taksi bulamadım) 

I couldn’t get a taxi. (Taksi bulamadım) 

I got lost. (Kayboldum) 

I don’t have GPS. (GPS cihazım yok) 

The bus was late. (Otobüs gecikti) 

The train was late. (Tren gecikti) 

I missed the bus. (Otobüsü kaçırdım) 

I missed my ride. (Seferi kaçırdım) 

I ran out of gas. ( Benzinim bitti) 

Traffic was slow. (Trafik yoğundu) 

Traffic was hell.  (Trafik berbattı) 

I was stuck in traffic. (Trafiğe takıldım) 

There was construction. (Yol çalışması vardı)  

There was an accident. (Yolda kaza vardı) 

 

Come in and make yourself at home. (İçeri gel ve kendi evindeymiş gibi rahat ol) 

Come on in. (Gelsene) 

Come right in. (Haydi, içeri gel) 

Do come in. (İçeri gir) 



Please come in. (Gelin/Giriniz/Lütfen içeri buyurun) 

Come in and sit down. (Buyurun oturun) 

Come in and set a spell. (Buyrun oturun.) 

 

What brings you here? (Seni buraya hangi rüzgar attı?) 

To what do I owe this visit? (Bu ziyareti neye borçluyum) 

To what do I owe the pleasure of this unexpected visit? (Bu beklenmedik ziyareti neye 

borçluyum?) 

What a delighted surprise! (Ne sevindirici bir sürpriz!/ Ne güzel bir sürpriz!) 

It is nice to see you again. (Seni tekrar görmek çok güzel) 

I am happy to have you visit. (Ziyaretime gelmene memnun oldum)  

I am delighted to have you here. (Seni burada görmek çok hoş) 

 

Can you have dinner with us? (Akşam yemeğine kalır mısınız?) 

Can you stay and have supper with us? (Akşam yemeğine kalır mısınız?) 

Can you stay for lunch? (Öğle yemeğine kalabilir misin?) 

Would you care to stay for dinner? (Yemeğe kalmaz mısınız?) 

 

Hello, my name is Beverly. (Merhaba, adım Beverly) 

Hello, I am James. (Merhaba, ben James/adım James) 

Mind if I join you? (Size katılabilir miyim?) 

Do you care if I join you. (Size katılmamda bir sakınca var mı?) 

 

The sun is shining. (Güneş parlıyor/Güneş şahane) 

Nice weather we are having. (Ne güzel bir hava var) 

Horrible weather we are having. (Hava ne kadar da kötü) 

It is bright and sunny. (Hava günlük güneşlik) 



It is raining cats and dogs. (Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor) 

What a downpour! (Ne sağanak ama/Sanki gök delindi) 

What a snowstorm! (Ne tipi ama!/Acayip kar fırtınası var!) 

 

Do you have your keys? (Anahtarlarını aldın mı?) 

I can’t find my keys. (Anahtarlarımı bulamıyorum) 

Wait, I forgot my wallet. (Bekler misin, cüzdanımı unutmuşum) 

Did you turn off the TV? (Televizyonu kapattın mı?) 

Did you turn down the heating/AC? (Kaloriferi/Klimayı kapattın mı?) 

Did you turn off the stove? (Ocağı söndürdün mü?) 

Did you leave a light on? (Işığı açık mı bıraktın?) 

Did we forget anything? (Herhangi bir şey unuttuk mu?) 

 

I must be off. (Gitmem gerek) 

I’d better hit the road. (Yola çıkma zamanı geldi/Yola koyulsam iyi olacak) 

I’d better get moving. (Gitsem iyi olacak) 

I am off. (Ben çıkıyorum) 

I am out of here. (Ben çıktım) 

I am history. (Haydi, ben kaçtım) 

Time to go. (Gitme vakti) 

Time to run. (Gitme/Ayrılma vakti) 

Time to split. (Gitme/Ayrılma vakti) 

 

Thank you for having us. (Bizi kabul ettiğiniz/ağırladığınız için teşekkür ederiz) 

Thank you for inviting us. (Davetiniz için teşekkür ederiz) 

Thanks for having me over. (Beni evinize davet ettiğiniz için teşekkür ederim) 



Thank you for a lovely evening/time. ( Bu güzel akşam/Geçirdiğimiz güzel vakit için 

teşekkür ederim)  

 

Thank you for coming. (Geldiğiniz için teşekkür ederim) 

It has been a delightful visit. (Güzel bir ziyaret oldu) 

Thanks for dropping in. (Uğradığınız için teşekkürler) 

Thanks for dropping by. (Geçerken uğradığınız için teşekkür ederim) 

Thanks for stopping over. (Uğradığınız için teşekkür ederim) 

Come back soon. (Yine gelin/Yine beklerim) 

Come back anytime. (Her zaman beklerim) 

Let’s do this again soon. (İlk fırsatta yine görüşelim) 

We have to do this again sometime. (Bir ara yine görüşmeliyiz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇEŞİTLİ DEYİŞLER 

There is no accounting for taste. (Zevkler ve renkler tartışılmaz) 

Tastes differ. (Zevkler kişiden kişiye değişir) 

Will wonders never cease! (Bir yaşıma daha girdim/Bak sen şu işe) 

One man’s meat is another man’s poison. (Birine yarar ötekine zarar) 

One man’s trash is another man’s treasure. (Birinin çöpü öbürünün nimetidir) 

Variety is the spice of life. (Çeşitlilik hayatın tuzu biberidir) 

It takes all kinds. (Çeşit çeşit insan var) 

It takes all kinds to make a world. (Dünyada çeşit çeşit insan var – böyle kabul etmelisin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZEL/ŞAHSİ KONULAR/MESELELER 

 

Are you feeling OK? (İyi misin?/Kendini iyi hissediyor musun?) 

Are you all right? (İyi misin?) 

Are you OK? (İyi misin?/Her şey yolunda mı?) 

What’s the matter? (Bir sorun mu var?/Sorun nedir?) 

Need someone to talk to? I am always available. (Konuşacak birine mi ihtiyacın var? Ben 

her zaman yanındayım) 

Cheer up! (Neşelen biraz!) 

Don’t let it get you down. (Kendini üzme/hemen yılma) 

Things will get better. (Her şey güzel olacak/Her şey yoluna girecek) 

 

I am feeling low. (Karamsarlığım üzerimde) 

I am depressed. (Sıkıldım/Neşem yok/Keyifsizim) 

I am feeling down. (Keyfim yok) 

I am feeling good. (Keyfim yerinde) 

I am feeling fine. (Kendimi iyi hissediyorum) 

I couldn’t be happier. (Daha mutlu olamazdım) 

I am high on life. (Hayatı dolu dolu yaşıyorum) 

I am on top of the world. (Kendimi muhteşem hissediyorum/Havamdayım) 

 

Life has been good to me. (Hayat bana iyi davranıyor) 

Things couldn’t be better. (Bundan iyisi can sağlığı) 

I am content. (Halimden memnunum) 

I am satisfied. (Halimden memnunum/Şükür) 

I am at peace. (Huzur içindeyim) 

 



I am out of my element. (Kendimi kaybettim/Zıvanadan çıktım) 

I feel like a fish out of water. (Sudan çıkmış balık gibiyim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAĞLIK-SIHHAT 

 

He is in the pink. (Turp gibi) 

She is fit as a fiddle. (Çok zinde/Demir gibi/Bomba gibi) 

I feel like a million bucks. (Kendimi harika hissediyorum/Çok mutluyum) 

She is in top form. (Formunun zirvesinde) 

He is at the top of his form. (Formunun zirvesinde) 

 

You don’t look good. (İyi görünmüyorsun) 

You look pale. (Betin benzin atmış/Solgun görünüyorsun) 

You look flushed. (Yüzün kızarmış) 

I can’t breathe. (Nefes alamıyorum) 

My allergies are acting up. (Alerjim başladı/çıktı) 

My sinuses are bothering me. (Sinüslerim beni rahatsız ediyor) 

My sinuses ache. (Sinüslerim sızladı) 

My nose is stuffed up. (Burnum tıkalı) 

I am allergic to dust. (Toza karşı alerjim var) 

I can’t have chocolate. (Çikolata yiyemem) 

I can’t have dairy products. (Süt ve süt ürünleri tüketemem) 

I am lactose intolerant. (Laktoza duyarlıyım) 

I have hay fever. (Bende bahar/saman nezlesi var) 

My eyes itch. (Gözlerim kaşınıyor) 

My eyes are itchy. (Gözlerim kaşınıyor) 

My eyes are swollen. (Gözlerim şiş) 

My skin itches whenever I eat meat. (Ne zaman et yesem cildim kaşınıyor) 

My skin itches whenever I drink beer. (Ne zaman bira içsem kaşıntım oluyor) 

 



I feel ill. (Kendimi kötü hissediyorum/Keyfim yok) 

I feel sick. (Midem bulanıyor/Kusmak üzereyim/Kendimi hasta gibi hissediyorum) 

I am sick. (Hastayım/Midem bulanıyor) 

I feel like hell. (Kendimi berbat hissediyorum) 

I feel like throwing up. (Kusacak gibiyim/Midem kalktı) 

I think I am going to vomit. (Sanırım kusacağım/çıkaracağım) 

 

My head is killing me. (Baş ağrısından öleceğim) 

My head hurts. (Başım çatlıyor) 

I am dizzy. (Başım dönüyor) 

 

I need a nap. (Şekerleme yapacağım/Biraz uzanacağım) 

I need some rest. (Biraz dinlenmem lazım) 

I need to take a day off. (İşten bir günlüğüne izin almam gerek) 

I need a day off. (İşten bir günlüğüne izin almam lazım) 

 

I have a cold. (Nezle oldum/Soğuk algınlığım var) 

I got flu. (Grip oldum) 

Don’t give it to me. (N’olur hastalığı/gribi bana bulaştırma) 

I don’t want to catch it. (Hastalığa/gribe yakalanmak istemiyorum) 

Is it catching? (Bulaşıcı mı?) 

Are you contagious?  (Hastalığın bulaşıcı mı?) 

Have you seen a doctor? (Doktora göründün mü?) 

You need to relax. (Dinlenmen/istirahat etmen gerek) 

Your resistence is down. (Direncin düşmüş) 

 

I am getting better. (İyileşiyorum) 



I am getting over it. (Atlatıyorum) 

I am getting back to normal. (Normale dönüyorum) 

I am on the road to recovery. (İyileşmeye başladım) 

I am better now. (Şimdi daha iyiyim) 

I am well now. (Buna şükür) 

I am all better. (Çok daha iyiyim) 

I am completely over it. (Hastalığı tamamen atlattım) 

I am as good as new. (Yeniden doğmuş gibiyim/Kendimi bambaşka hissediyorum)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AİLE HAYATI-KONULARI-MESELELERİ 

 

Like father, like son. (Babasının oğlu) 

Like mother, like daughter. (Anasının kızı) 

You take after your father. (Babana benziyorsun/çekmişsin) 

You are just like your mother. (Tıpkı annen gibisin) 

She resembles her Aunt Mary. (Mary Teyzesine benziyor) 

He looks like his Uncle Joe. (Joe Amcasına benziyor) 

 

Family always comes first. ( Aile hep önce gelir) 

Blood runs thicker than water. (Et tırnaktan ayrılmaz/Aile her şeyden öncedir) 

  

What is for dinner? (Yemekte ne var?) 

What is to eat? (Ne yiyoruz?) 

When do we eat? (Yemek ne zaman?) 

 

It is almost ready. (Neredeyse hazır) 

Dinner is ready. (Akşam yemeği hazır) 

It is almost done. (Neredeyse pişti) 

It will be on the table in a minute. (Yemek bir dakikaya sofrada!) 

Soup is on! (Çorba geldi!) 

 

Who wants to say grace? (Yemek duasını kim edecek?) 

Mike, would you say grace? (Mike, yemek duasını sen yapar mısın?) 

 

More water, please. (Biraz daha su alabilir miyim lütfen?) 

A drop more wine, please? (Biraz daha şarap alabilir miyim lütfen?) 



Could you pour me some more coffee? (Bana biraz daha kahve koyar mısın?) 

May I have seconds, please? (Tabağımı tekrar doldurabilir miyim, lütfen?) 

Is there any more of this? (Bundan biraz daha var mı?) 

What is for dessert? (Ne tatlısı var/Tatlı olarak ne var?) 

 

Please carry your own dishes to the kitchen. (Herkes kendi tabağını mutfağa 

taşısın/götürsün lütfen) 

Please put your dishes in the sink. (Tabaklarınızı lavaboya bırakabilirsiniz) 

It is your turn to clear the table. (Sofrayı toplama sırası sende) 

It is your turn to do the dishes. (Bulaşıkları yıkama sırası sende) 

I will wash and you dry. (Tabakları ben yıkayayım sen de kurula istersen) 

I will scrape and you load. (Ben bulaşıkları arındırayım sen de bulaşık makinesine koyuver) 

Do you mind if I leave the table? (Sofradan kalkmamın bir mahzuru var mı?/Müsaade 

isteyebilir miyim?) 

I will have to excuse myself. (Müsaadelerinizle) 

May I please leave the table? (Sofradan kalkabilir miyim?) 

May I be excused? (Ben müsaadenizi istesem?) 

Would you excuse me? (Bana müsaade) 

 

You are always on the computer. (Hep bilgisayarın başındasın/başından kalkmıyorsun) 

I need to check my e-mail. (E-postamı kontrol etmem gerek) 

I need to send an e-mail. (E-posta göndermem gerek)  

Are you on facebook? (Facebook hesabın var mı?) 

Look it up online. (Bunu internette arasana/internete baksana) 

I looked it up on Google. (Bunu Google’da aradım) 

I googled it. (Google’da araştırdım) 

I will send you the link. (Sana ilgili bağlantıyı göndereceğim/link atarım) 

It is up on YouTube. (Youtube’da var/Youtube’da görebilirsin) 



What is the password? (Şifre nedir?) 

What is your log-on? (Kullanıcı adın ne?) 

Remember to log off. (Oturumu kapatmayı unutma) 

I have forgotten the password. (Şifreyi unuttum) 

My files are on my laptop. (Dosyalarım dizüstü bilgisayarımda) 

Back up your files. (Dosyalarını yedekle) 

Do you have a flash drive? (Flaş belleğin var mı?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OKUL/EĞİTİM/ÖDEV KONULARI 

 

I need to prep for a big test. (Önemli bir sınava hazırlanmam gerek) 

I have to study. (Ders çalışmak zorundayım) 

Time to hit the books. (İnekleme zamanı geldi) 

Time to crack the books. (Kitaplara gömülmenin zamanı geldi) 

I have a lot of studying to do. (Çalışmam gereken bir sürü şey var) 

I have a midterm tomorrow. (Yarın vizem var) 

I have a final exam tomorrow. (Yarın bitirme sınavım var) 

 

What texts are required? (Hangi metinler/çalışma materyalleri zorunlu?) 

What is the book list for the course? (Bu dersin okuma listesinde hangi kitaplar var?) 

Is a paper required for this course? (Bu ders için ödev zorunlu mu?) 

Is there a final for this course? (Bu ders için bitirme sınavı var mı?) 

Is attendance required in this course? (Bu derse devam zorunluluğu var mı?) 

 

I don’t understand your English. Please speak more plainly. (İngilizce’nizi anlamadım; 

lütfen daha anlaşılır/sade konuşur musunuz?) 

Please go over that part again. (O bölümü bir kez daha gözden geçir lütfen) 

I don’t get it. Please explain. (Anlamadım, lütfen açıklar mısınız?) 

Could you explain that again? (Bunu tekrar açıklar mısınız?) 

I don’t understand. (Anlamıyorum) 

I am having a problem understanding the instructer/lecturer/teaching assistant. (Dersin 

Hocasını (okutman, öğretim görevlisi, arş.gör) anlamakta zorluk çekiyorum.) 

 

What will the test cover? (Sınav neleri kapsıyor?) 

What is on the test? (Sınavda neler çıkacak?) 

When is the final exam? (Bitirme sınavı ne zaman?) 



When is the midterm? (Ara sınav/Vize sınavı ne zaman?) 

Will the test cover the whole book? (Sınav bütün kitabı kapsıyor mu?) 

 

Will there be a quiz? (Quiz olacak mı?) 

What is the assignment for tomorrow? (Yarına ödev ne?) 

How many pages? (Kaç sayfa var?) 

How many pages do we have to read for Friday? (Cuma gününe kadar kaç sayfa okumamız 

gerekiyor?) 

What is the reading assignment for the next week? (Gelecek haftanın okuma ödevi nedir?) 

  

Would you tell me what grade I am getting? (Notumu söyler misiniz?) 

Can you tell me what grade I am getting? (Kaç aldığımı söyler misiniz?) 

Can I talk to you about my grade? (Sizinle notum hakkında konuşabilir miyim?) 

What is the grading curve? (Çan Eğrisi ne olacak?) 

Do you grade on a curve? (Çan Eğrisine göre mi not veriyorsunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YİYECEK-İÇECEK 

 

I have a reservation. (Rezervasyonum var) 

Please a table for two. (İki kişilik bir masa lütfen) 

A table for one, please. (Tek kişilik bir masa lütfen) 

 

We will have a table ready in just a few minutes. (Birkaç dakikaya masanız hazır) 

We have a table ready for Dr. Talip Kabadayı, party of four. (Talip Hoca adına dört 

kişilik bir masamız hazır) 

Please seat me as far as possible from the smoking section. (Sigara içilen kısımdan 

mümkün olduğunca uzak bir yere oturtun beni lütfen) 

My friend will be along shortly. (Arkadaşım birazdan gelecek) 

Sorry to keep you waiting. (Beklettiğim için özür dilerim) 

I am Greg. I am your server. (Adım Greg. Size ben servis yapacağım) 

Enjoy your meal. (Afiyet bal şeker olsun) 

Enjoy. (Afiyet olsun) 

Good evening, would you care for a drink? (İyi geceler, bir içki alır mısınız?) 

Would you like to start with a cocktail? (Bir kokteyl ile başlamak ister misiniz?) 

Would you like something to drink first? (Önce bir şeyler içmek ister misiniz?) 

Would you like to order a drink? (İçki siparişi vermek ister misiniz?) 

Can I get you something to drink? (Size/Sana içecek bir şey getireyim mi?) 

Coffee? (Kahve alır mısın?) 

Cream or sugar? (Şeker ya da süt ister misin?) 

Would you like to see the wine list? (Şarap çeşitlerimizi görmek ister misiniz?) 

Would you like to see a menu? (Mönüye bakmak ister misiniz?) 

Are you ready to order? (Siparişinizi alabilir miyim?) 

How would you like your steak? (Bifteğiniz nasıl olsun?) 

Would you like soup or salad with that? (Yanında çorba ya da salata alır mısınız?) 



The soup of the day is lentil soup. (Günün çorbası mercimek çorbasıdır) 

That comes with a salad. (Salatayla beraber servis edilir/yanında slata veriyoruz) 

Say when! (yiyecek-içecek koyarken tabak veya bardağa/kadehe yetip yetmediğini anlamak 

için hizmet eden kişi “say when” diye kısaca sorar ve özellikle birisinin bardağına bir şeyler 

doldururken, “yeter de” anlamına gelir; kişi bu durumda “when” dediğinde “yeter-kafi” 

anlamına gelir) 

 

I’d like tea, no sugar. (Şekersiz çay alabilir miyim?) 

Coffee, please. (Kahve alabilir miyim?) 

I’d like some coffee. (Biraz kahve alabilir miyim?) 

Can you get me a glass of water, please? (Bana bir bardak su verir misin lütfen?) 

I’d like an espresso. (Bir espresso alabilir miyim?) 

Just coffee for now. (Şimdilik sadece kahve alayım) 

Black coffee. (Sade kahve) 

Dark coffe. (Koyu kahve) 

Coffee with cream. (Kremalı/Sütlü kahve) 

May I have some water, please? (Biraz su alabilir miyim lütfen?) 

 

Could I see a menu, please? (Mönüyü alabilir miyim lütfen?) 

I haven’t figured out what I want yet. (Ne alacağıma daha karar vermedim)  

I am not ready to order yet. (Ne yiyeceğime daha karar veremedim) 

I haven’t decided yet. (Daha karar vermedim) 

 

I am ready to order. (Sipariş verebilirim/Yemek sipariş etmeye hazırım) 

We are ready to order now. (Şimdi siparişimizi verebiliriz) 

Can we order now? (Şimdi sipariş verebilir miyiz?) 

Can you take our orders now? (Siparişlerimizi alır mısınız?) 

What is the special of the day? (Günün yemeği nedir?) 



What are the specials? (Spesiyaliteleriniz neler var?) 

Do you have any specials? (Spesiyaliteleriniz var mı?) 

What would you suggest? (Yemek için ne önerirsiniz?) 

Do you have any recommendations? (Ne tavsiye eder siniz?) 

What is good today? (Bugün ne yiyoruz bakalım) 

What comes with that? (Bunun yanında ne veriyorsunuz?) 

Does that come with a salad? (Bunun yanında salata geliyor mu?) 

Do you have vegetarian dishes? (Vejetaryen yemekleriniz var mı?) 

 

Hold the mayo. (Mayonez olmasın) 

No pickle. (Turşu koymayın) 

Leave off the onion. (Soğan katma) 

More bread, please. (Biraz daha ekmek alabilir miyim, lütfen?) 

 

I would like to order something to carry out. (Paket olarak alabileceğim bir şeyler var mı?) 

Do you have carry out? (Paket yapıyor musunuz?) 

Can I that to go? (Bunu paket yapabilir misiniz?) 

To go, please. (Paket, lütfen) 

To here, please. (Burada yiyeceğim) 

To dine in, please. (İçeride yiyeceğim) 

 

Could you wrap this, please? (Bunu paketler misiniz, lütfen?) 

I’d like to take the rest home. (Kalanını eve götüreceğim) 

 

Check, please. (Hesap lütfen) 

We would like the bill, please. (Hesabı alalım lütfen)  

Can I get the tab? (Hesabı alabir miyim?) 



Could I have the check? (Hesabı alabilir miyim?) 

 Separate check, please. (Heasaplar ayrı olsun lütfen) 

Do you take credit cards? (Kart geçiyor mu?) 

Can I have a receipt, please? (Fiş alabilir miyim, lütfen?) 

 

There seems to be a mistake. (Hesapta yanlışlık var galiba/Sanırım hesapta bir yanlışlık var) 

I did not order this item. (Ben bunu sipariş etmedim) 

Does this include the tip? (Bahşiş dahil mi?) 

Keep the change. (Üstü kalsın) 

 

What will you have? (Ne alırsınız?) 

What is your poison? (Ne içeceksin?) 

Name your poison. (Ne içeceksin/Hangisinden içeceksin?) 

What will it be friend? (Ne içersin dostum?) 

 

What kind of beer do you have? (Biralardan ne var?) 

What beers you got? (Hangi çeşit biralar var?) 

What kinds of wine do you have? (Ne tür şaraplarınız var?) 

Do you have any imported beer? (İthal biranız var mı?) 

 

It is on me. (Ben ısmarlıyorum) 

This is my round. (Ismarlama sırası bende) 

Let me get this one. (Bunlar benden olsun) 

This round is on me. (Bunlar benden) 

The next round is on me. (Sonraki içecekler benden) 

I am buying. (Ben ödüyorum) 

Let’s have a nightcap. (Son bir içki daha içelim/Cila çekelim) 



Last call! (Geç saat ve kapanış yüzünden barda içki için son çağrı-son fırsat-son şans) 

When is last call? (Kapanış ne zaman?) 

When do we have to be out of here? (Ne zaman kapatıyorsunuz/Buradan ne zaman 

ayrılmalıyız?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALIŞVERİŞ 

 

When do you open? (Kaçta açıyorsunuz?) 

When are you open? (Ne zaman açıksınız?) 

Are you open after five? (Beşten sonra açık mısınız?) 

Are you open on Sunday? (Pazar günü açık mısınız?) 

How late are you open? (Saat kaça kadar açıksınız?) 

Where is the shoe department? (Ayakkabı reyonu nerede?) 

Where is ladies’ wear? (Bayan giyimi/kadın giysileri nerede?) 

Where is the men’s shop? (Erkek giyim reyonu nerede?) 

 

I need a belt. (Kemer almam lazım) 

I need some jeans. (Kot pantolon istiyorum) 

I am looking for something for my wife. (Karıma/eşime bir şeyler bakıyorum) 

I am looking for something for my husband. (Kocama bir şeyler bakıyorum) 

I don’t know my size. (Giysi bedenimi bilmiyorum) 

I need a size 44. (Bana 44 beden lazım) 

I need socks. (Çorap istiyorum) 

I need a pair of pants. (Pantolona ihtiyacım var) 

I need a swimsuit. (Mayo istiyorum) 

Do you have anything less expensive? (Daha ucuzu var mı?) 

You got anything cheaper? (Daha ucuzu/uygunu/hesaplısı var mı?) 

Where is the fitting room? (Giysi deneme kabini nerede?) 

Where is the dressing room? (Deneme kabini nerede?) 

I would like to try this on? (Bunu deneyebilir miyim?) 

Will you hold it for me? (Bunu benim için ayırabilir misiniz?)  

 



That’s your color. (Bu renk senin rengin/Yakışmış) 

That looks great on you. (Üzerinizde harika oldu) 

That looks nice on you. (Üzerinizde güzel durdu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TELEFON/CEP TELEFONU 

 

I am being texted. (Mesaj geldi) 

I am being paged. (Beni çağırıyorlar) 

I just need to send a reply. (Mesajı yanıtlamam lazım) 

I need to text her/him back. (Ona cevap atmam lazım) 

 

Who do you want to speak with? (Kiminle konuşmak istiyorsunuz?)  

Who do you wish to speak to? (Kiminle konuşmayı istiyorsunuz?) 

Who do you want to talk to? (Kiminle görüşmek istiyorsunuz?) 

May I ask who is calling? (Kimin aradığını sorabilir miyim?) 

Who shall I say is calling? (Kim arıyor diyeyim?) 

Who is calling? (Kim arıyor?) 

Please hold. (Lütfen hattan ayrılmayın) 

Can you hold? (Hatta kalabilir misiniz?) 

Just a moment. (Bir dakika) 

Hang on a second. (Bir saniye bekleteceğim) 

May I take a message? (Notunuzu/mesajınızı alabilir miyim?) 

She is away from her desk. (Yerinde yoklar) 

He is not in, would you like to call back? (Henüz gelmemiş, sonra tekrar aramak ister 

misiniz?) 

Would you care to talk to her secretary? (Sekreteriyle görüşmek ister misiniz?) 

I would be happy to try to answer your question. (Sorunuza memnuniyetle cevap vermeye 

çalışayım) 


