
Pratix English 
Speaking

Ekrem UZBAY

ISBN: 978 - 975 - 8675 - 39 - 5

TASARIM
Nisan Grafik Tasarım

BASKI
Sözkesen Matbaacılık Sanayi Tic. A.Ş. - ANKARA

Tel: (0312) 395 21 10 - 395 59 07
Faks: (0312) 395 61 07

YAYIN HAKLARI ©
Eserin her hakkı Yazarına aittir. Kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 
sayılı yasanın hükümlerine göre, yazarının ve yayıncısının önceden 
izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da her hangi bir kayıt 
sistemiyle  çoğaltılamaz, yayımlanamaz, depolanamaz.

Nisan Kitabevi
İsmet İnönü 1 Cad. (Doktorlar Cad.) No: 69   Eskişehir

T: 0 222 221 21 90 – 0 222 221 07 05 
www.nisankitabevi.com



Önsöz / Preface

Bu kitap ne amaçla yazıldı?

İngilizce dört temel aşamada öğretilir: 1) Okuma (reading); 2) Yazma (writing); 3) Dinleme (listening); 
4) Konuşma (speaking). Bu aşamaların en zorlayıcı olanı “konuşma”dır. Konuşma becerisinin 
zorlayıcı olmasının iki temel nedeni, kelime eksikliği ve cümle altyapılarını bilmemektir. Bu kitap, 
bu iki nedeni ortadan kaldırmak ve size konuşma becerisi kazandırmak için yazıldı.

Kitap hangi yöntemi kullanıyor?

Kitapta “simultane” tercümanların kullandığı yöntem kullanılmıştır. Siz simultane tercüman 
olacaksınız ve kitaptaki Türkçe cümleleri yanınızdaki hayalî yabancıya anında sözlü olarak 
çevireceksiniz.

Kitabın içeriğinde ne var?

Kitapta, konuşma için gerekli olan 6000’e yakın cümle ve binlerce kelime var. Kelimeler, hem 
günlük dilden hem de iş İngilizcesinden özenle seçildi. Bu cümle ve kelimeler 30 ünitede toplandı. 

Cümlelerde bilmediğimiz kelime olursa ne yapacağız?

Gerekli kelimeler önceden verilmiştir. Kelimelerin hem yazılı hem de sesli hâllerini çalıştıktan sonra 
cümleleri söylemeye başlamalısınız. Kelimelerden bazılarının farklı ünitelerde tekrarlandığını 
göreceksiniz. Çünkü dil öğrenmenin olmazsa olmazı tekrardır.

Cümlelerdeki fiiller düzensiz (irregular) ise ne yapacağız?

Gerekli ünitelerde düzensiz fiillerin geçmiş (past) hâlleri verilmiştir. Bazı yerlerde de düzensiz fiillerin 
yanına * işareti konulmuştur. Bu durumda, kitabın sonundaki düzensiz fiiller listesine bakmalısınız.

Kitaptaki bütün cümleler ve kelimeler seslendirildi mi?

Evet, hepsi seslendirildi. Cümlelere başlamadan önce, kelimelerin olduğu bölümlerin yanındaki 
karekodu telefonunuza okutun. Böylece, kelimelerin önce Türkçelerini ve ardından İngilizce 
telaffuzlarını duyacaksınız. Bunları iyice öğrendikten sonra, bu sefer cümlelerin Türkçelerini ve 
İngilizcelerini duyacaksınız. Ayrıca, kitabın arkasında yazılı cevap anahtarı da mevcuttur. 

Kitapta tekrar ünitesi var mı?

Evet, son ünite olan 30. ünite tekrar ünitesidir. 29 ünitede öğrendikleriniz karışık olarak tekrar 
sorulmuştur. 

Konuların gramer açıklamaları var mı?

Bu kitap gramer kitabı olmadığından, gramer açıklamaları çok özlü anlatılmıştır. Eğer bu anlatımlar 
size yetmezse www.konusmaingilizcesi.com adresimden ve Youtube’daki “Ekrem Uzbay” 
kanalımdan ücretsiz yararlanabilirsiniz. 



IV Önsöz / Preface

Dikkat etmemiz gereken yerler var mı?

a)  Cümlelerde geçen “o” kelimesini ister he ister she olarak söyleyebilirsiniz. “Onun” dendiğinde 
ister his ister her deyin. “Onu, ona” dendiğinde ister him ister her deyin, farketmez. Anahtarda 
bunlardan birini bulacaksınız.

b)  Kelime bölümlerinde geçen one’s ifadesi, cümlenin öznesine göre, my, your, his, her, its, our ya 
da their kelimelerinden biri olmalıdır. 

c)  Kelime bölümlerinde geçen oneself ifadesi de, cümlenin öznesine göre, myself, yourself, himself, 
herself, itself, yourselves, ourselves ya da themselves kelimelerinden biri olmalıdır.

d)  Türkçe cümleyi duyduktan sonra kaydı durdurup cümlenin İngilizcesini söyleyin. Daha sonra 
kaydı devam ettirip cevabınızı kontrol edin.

e)  Kelime ezberleme bölümlerindeki bazı kelimelerin İngilizceleri sizi şaşırtabilir. Mesela, “bakmak” 
fiilinin İngilizce karşılığını bazı yerlerde look, bazı yerlerde look after bazı yerlerde ise overlook 
olarak göreceksiniz. Eğer “bakmak” fiili “gözleriyle bakmak” anlamındaysa look, “hastaya, yaşlıya, 
çocuğa bakmak” anlamında ise look after, “Oda bahçeye bakıyor.” gibi bir anlamsa overlook 
olarak kullanılmalıdır. 

Kitabı nasıl çalışmalıyım?

a)  Ünitede anlatılan konu ile ilgili olan gramer açıklamaları sizin için yeterli değilse yukarıdaki 
adreslerimden yararlanın ve altyapınızı güçlendirin. Ayrıca, isterseniz My English Mate kitabımı 
da alabilirsiniz.

b)  Önce kelime bölümlerini çalışın. Kelimelerin hem Türkçesini hem de İngilizcesini ezberleyin. 
Karekod ile ses dosyalarını dinleyin ve kelimeleri yüksek sesle tekrar edin. Kelimeleri ve 
cümleleri İngiliz bir hoca okudu. Telaffuzları onun gibi söylemeye çalışın.

c)  Daha sonra, cümlelerin İngilizcelerini yüksek sesle söyleyin. Takıldığınız yerlerde, kitabın 
arkasındaki cevap anahtarına bakın. Ardından aynı cümleleri dinleyin. Yabancı hoca, cümleleri 
özellikle doğal biçimde okumuştur. Kelimelerin kaynaştırmalarını doğal biçimde yapmıştır. 
Yabancı hocanın telaffuzunu gerekirse defalarca dinleyin ve onun gibi söylemeye çalışın. 
Yabancı hocanın cümleleri okuması size başta hızlı gelebilir ama çok tekrarla kulağınız 
alışacaktır. Böylece, “Yabancılar cümleleri ağızlarında yutuyor, biz ne dediklerini anlamıyoruz.” 
sorunu da yavaş yavaş ortadan kalkmış olur.

Kitaptaki kelimeleri ezberleyip cümleleri bol bol tekrar ettiğinizde, İngilizce konuşmak için 
size lazım olan altyapıyı kazanmış olacaksınız. Alanında ilk olan bu kitabın size yararlı olacağını 
umuyorum.

Başarı ve esenlik dileklerimle,

Ekrem Uzbay    



Katkılarından dolayı
Sayın Tina ÖZTÜRK’e
teşekkürü bir borç biliriz.
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1 Abc

➲  Aşağıdaki kelimeleri harf harf kodlayın.
• M-A-R-Y

• G-E-O-R-G-E

• J-E-N-N-I-F-E-R

• M-I-K-E

• G-O-R-D-O-N

• S-A-L-L-Y

• E-M-A-I-L

• B-A-G

• K-E-Y

• C-A-M-E-R-A

• T-I-C-K-E-T

• P-H-O-N-E

• S-U-I-T-C-A-S-E

• A-P-P-L-E

• O-R-A-N-G-E

• D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y

• N-E-W-S-P-A-P-E-R

• M-A-G-A-Z-I-N-E

➲  Numbers / Sayılar
1 (one) 2 (two)

3 (three) 4 (four)

5 (five) 6 (six)

7 (seven) 8 (eight) 

9 (nine) 10 (ten)

11 (eleven) 12 (twelve)

13 (thirteen) 14 (fourteen)

15 (fifteen) 16 (sixteen)

17 (seventeen) 18 (eighteen)

19 (nineteen) 20 (twenty)

30 (thirty) 40 (forty)

50 (fifty) 60 (sixty)

70 (seventy) 80 (eighty)

90 (ninety) 100 (a/one hundred)

1.000 (a/one thousand) 1.000.000 (a/one million)

a suitcase 
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3  ................................................................................ 38  ....................................................................................

8  ................................................................................ 403  ....................................................................................

93  ................................................................................ 2478  ....................................................................................

82  ................................................................................ 1518  ....................................................................................

41  ................................................................................ 992  ....................................................................................

55  ................................................................................ 65  ....................................................................................

72  ................................................................................ 6510  ....................................................................................

❘❙❚ İsimlerin çoğul yapılması
1.  İngilizcede isimleri çoğul yapmanın en yaygın biçimi, kelimenin sonuna -s koymaktır:

door, doors table, tables garden, gardens

2.  Ancak, isimler s, ss, sh, ch, x, o, zz harfleriyle bitiyorsa, kelimenin sonuna -es eklenir ve “-iz” sesiyle oku-
nur. Bu kurala o ile bitenler dâhil değildir:

bus, buses kiss, kisses brush, brushes

beach, beaches box, boxes tomato, tomatoes

Ancak okunuşu “s, c” sesiyle biten isimler de “ ‐iz” sesiyle okunur:

horse, horses orange, oranges village, villages

3.  Sonu y harfi ile biten isimlerde, y kaldırılıp yerine -ies konur. Ancak y’den önceki harf sesli harf ise, keli-
menin sonuna sadece -s konur:
country, countries lady, ladies
baby, babies story, stories

day, days boy, boys
play, plays toy, toys 

4.  Sonu f ya da fe ile biten isimlerde, bunlar kaldırılıp yerine -ves getirilir:
life, lives leaf, leaves knife, knives
thief, thieves wife, wives wolf, wolves

5.  Bunların dışında, hiçbir kuralı olmayan ve ezberlenmesi gereken isimler de vardır:
child, children person, people man, men
woman, women penny, pence tooth, teeth
foot, feet goose, geese mouse, mice

1.1 Aşağıdaki sayıları yazın.

baby = babies
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book ........................................................................ teacher ........................................................................

pen ........................................................................ boy ........................................................................

fly ........................................................................ man ........................................................................

woman ........................................................................ wife ........................................................................

number ........................................................................ child ........................................................................

fork ........................................................................ horse ........................................................................

knife ........................................................................ foot ........................................................................

match ........................................................................ city ........................................................................

tooth ........................................................................ dish ........................................................................

secretary ........................................................................ pilot ........................................................................

family ........................................................................ day ........................................................................

address ........................................................................ person ........................................................................

beach ........................................................................ brush ........................................................................

❘❙❚ A / an

Hangi kelimenin önüne a, hangisine an gelmesi gerektiği, doğrudan doğruya seslere dayanır. Yani söz konusu keli-

menin ilk sesinin sesli ya da sessiz harf olmasına bağlıdır:

I want to buy a book. (Bir kitap almak istiyorum.) → Book kelimesinin okunuşunun ilk sesi ‘b’dir ve ‘b’ sessiz bir harf-

tir. Bu yüzden a kullanılmıştır.

Can I have an orange, please? (Bir portakal alabilir miyim, lütfen?)  → Bu örnekte ise orange kelimesinin okunuşu-

nun ilk sesi ‘o’dur ve ‘o’ sesli bir harftir. Bu yüzden an kullanılmıştır. Bu kurala ne kadar dikkat edilirse bizi yanıltacak 

kelimelerde de o derece az hata yapılır:

The   exam   lasted an  hour. (Sınav bir saat sürdü.) → Hour kelimesinin ilk harfi her ne kadar sessiz gibi gözükse de 

okunuşunun (aur) ilk harfine baktığımızda ‘a’ seslidir ve bu yüzden an kullanılmıştır.

He is a university lecturer. (Üniversitede okutmandır.) → Bu örnekte ise tam tersine university kelimesinin ilk harfi 

her ne kadar sesli gibi gözükse de okunuşunun (yunivö:sıti) ilk harfine baktığımızda ‘y’ sessizdir ve bu yüzden a 

kullanılmıştır.

1.2 Çoğul hâllerini yazın.
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❘❙❚ A / an’in kullanıldığı yerler

1.  A / an, bir kişi ya da şeyden ilk kez söz edileceği zaman ya da karşımızdaki kişinin söz konusu kişi ya da şeyi daha 

önceden bilmediği durumlarda kullanılır:

 There is a concert next week. (Haftaya bir konser var.)

 I have an idea. (Bir fikrim var.)

2.  A/an, “herhangi bir” anlamında kullanılır. Bu durumda Türkçede her zaman “bir” denmeyebilir. Çünkü kastedilen, 

sayısal anlamda “bir” değildir:

 I wish I had enough money to buy a new house. (Yeni bir ev almak için keşke yeterince param olsa.)

 They haven’t got a car. (Arabaları yok.)

3.  A / an, bir kişi ya da şeyin hangi sınıf, tür ya da gruba ait olduğunu söylerken, özellikle de kişilerin mesleklerinden 

söz ederken kullanılır:

 My father is a doctor. (Babam doktor.)

 Peter is a liar and a cheat. (Peter, yalancı ve üçkâğıtçı.)

  
 a car  an apple

1.3 Boşluklara a ya da an koyun

....................................  house  .....................................  bank  .............................. ice- ‐cream  ........................................  fish

............................. mountain  ................................. ashtray  ....................................  horse  ........................................  key

 .................................. airport  ..............................  example  .................................  dentist  ........................................ pen

 .................................... onion  ..............................  accident  ................................ student  ........................................  zoo

❘❙❚ This, that, these & those

1.  Yakınımızdaki şeyler için this (bu), uzağımızdakiler için that (o, şu) kullanılır:

 This is a bookcase. (Bu bir kitaplık.) 

 That is a bookcase. (Şu/o bir kitaplık.)

2.  This ve that, özne durumunda tek başlarına kullanılabilecekleri gibi, kendilerinden sonra tekil bir isimle de kul-

lanılabilirler:

 This bookcase is cheap. (Bu kitaplık ucuz.)
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3.  This kelimesi, aynı zamanda kişileri tanıştırırken kullanılır:

 This is Lucy. (Bu, Lucy.)

4.  Telefon konuşmalarında “Ben ...”, demek için This is ... yapısı kullanılır:

 This is Edward. (Ben Edward.)

5.  This, yerlerle kullanıldığında ‘bu’ değil, ‘burası’ anlamına gelir:

 This is Istanbul. (Burası İstanbul.)

 This is my room. (Burası benim odam.)

6.  This’in çoğul hâli these, that’in çoğul hâli ise those’dur:

 These bookcases are cheap. (Bu kitaplıklar ucuz.) 

 Those bookcases are cheap. (Şu / o kitaplıklar ucuz.)

These ve those kelimeleri çoğul oldukları için, kendilerinden sonra gelen isimlerin de çoğul 
olması ve dolayısıyla cümlenin fiilinin de çoğul olması gerektiğine dikkat edin.

NOT

defter notebook sözlük dictionary
perde curtain anahtar key
çakmak lighter dergi magazine
yüzük ring kanepe sofa
sigorta şirketi insurance company asma köprü suspension bridge
makul fiyat reasonable price çok uluslu şirket multinational company
uzaktan kumanda remote control satış departmanı sales department

Aşağıdaki Kelimeleri
Ezberleyin.

   
 ring  remote control  sofa  
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1.4 Aşağıdaki cümlelerin İngilizcesini söyleyin.

1. Bu bir masa.

2. Bu bir sandalye.

3. Şu bir kitap.

4. Bu bir defter.

5. Şu bir sözlük. 

6. Şu bir resim.

7. Bu bir sayfa.

8. Bu bir bilgisayar.

9. Bu bir mektup.

10. Bu bir gazete.

11. Şu bir kalem.

12. Şu bir pencere.

13. Bu bir kapı.

14. Burası bir kale.

15. Bu bir perde.

16. Bu bir halı.

17. Burası bir oda.

18. Şu bir anahtar.

19. Şu bir saat.

20. Bu bir sigara.

21. Şu bir çakmak.

22. Bu bir kibrit.

23. Şu bir araba.

24. Burası bir otel.

25. Bu bir duvar.

26. Şu bir dergi.

27. Bu bir cep telefonu.

28. Şu bir kartpostal.

29. Bu bir zarf.

30. Bu bir yüzük.

31. Şu bir kanepe.

32. Burası bir sigorta şirketi.

33. Şu bir asma köprü.

34. Bu pahalı bir oyuncak.

35. Bu bir doğum günü armağanı.

36. Bu makul bir fiyat.

37. Burası çok uluslu bir şirket.

38. Bu bir şirket politikası.

39. Bu bir şirket arabası.

40. Bu bir uzaktan kumanda.

41. Burası satış departmanı.

 This ve that kelimelerinden sonra tekil bir isim gelebilir. Bu durumda fiil de tekil olur:

 This bicycle is expensive. (Bu bisiklet pahalı.)

 That bicycle is cheap. (Şu / O bisiklet ucuz.)

ılık warm olgun ripe
geniş wide sağır deaf
dar narrow satılık for sale
zeki intelligent kiralık to let / for rent
kravat tie riskli risky
pahalı expensive uygulama application
ucuz cheap işlem process

Aşağıdaki Kelimeleri
Ezberleyin.

   
 intelligent  tie  deaf
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Aşağıdaki cümlelerin İngilizcesini söyleyin.

42. Bu oda ılık.

43. Şu oda soğuk.

44. Bu tren yavaş.

45. Şu tren hızlı.

46. Şu çocuk uzun boylu.

47. Bu çocuk kısa boylu.

48. Şu kadın yaşlı.

49. Bu kadın genç.

50. Şu çocuk güçlü.

51. Bu çocuk güçsüz.

52. Şu yol geniş.

53. Bu yol dar.

54. Bu alıştırma kolay.

55. Şu alıştırma zor. 

56. Şu kız zeki.

57. Bu kız aptal.

58. Bu kravat pahalı.

59. Şu kravat ucuz.

60. Şu cevap doğru.

61. Bu cevap yanlış.

62. Bu bisiklet pahalı.

63. Şu bisiklet ucuz.

64. Bu elma olgun.

65. Bu adam sağır.

66. Bu ev satılık.

67. Şu ev kiralık.

68. Bu uygulama çok riskli.

69. Şu işlem yeni.

70. Bu işlem yavaş.

 This kelimesinin çoğulu these, that kelimesinin çoğulu those’dur. Bu kelimelerden sonra isim gelirse çoğul olarak 
gelmelidir:

 These are books. (Bunlar kitap.) These books are new. (Bu kitaplar yeni.)

 These aren’t books. (Bunlar kitap değil.) These books aren’t new. (Bu kitaplar yeni değil.)

 Are these books? (Bunlar kitap mı?) Are these books new? (Bu kitaplar yeni mi?)

 Aren’t these books? (Bunlar kitap değil mi?) Aren’t these books new? (Bu kitaplar yeni değil mi?)

hazır perde ready-made curtain taraftar supporter
bıçak knife kaşık spoon
tabak plate koli parcel
boş empty dolu full
hafif light ağır heavy
kibar polite kaba rude
rakam figure doğru right

Aşağıdaki Kelimeleri
Ezberleyin.

   
 knife  plate  parcel
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 Aşağıdaki cümlelerin İngilizcesini söyleyin.

71. Bunlar kitap. 

72. Şunlar mektup.

73. Bunlar hazır perde.

74. Bunlar Barcelona taraftarları.

75. Bunlar dergi mi? 

76. Bunlar sözlük mü?

77. Bunlar bıçak mı?

78. Bunlar kaşık mı?

79. Şunlar tabak mı?

80. Bunlar fincan değil mi?

81. Bunlar anahtar değil mi?

82. Şunlar koli mi?

83. Bu şişeler boş.

84. Şu şişeler dolu. 

85. Bu ayakkabılar temiz.

86. Şu ayakkabılar kirli.

87. Şu evler eski.

88. Bu evler yeni.

89. Bu pastalar büyük.

90. Şu pastalar küçük.

91. Şu kızlar geç kalmış.

92. Bu kızlar erkenci.

93. Şu bavullar hafif.

94. Bu bavullar ağır.

95. Bu kadınlar güzel.

96. Şu kadınlar çirkin.

97. Şu insanlar kibar.

98. Bu insanlar kaba.

99. Bu rakamlar doğru mu?

100. Şu arabalar pahalı mı?



2 This is my computer.

my  benim my computer [(benim) bilgisayarım]

your  senin/sizin your car [(senin) araban/(sizin) arabanız]

our  bizim our house [(bizim) evimiz]

their  onların their dog [onların köpeği]

his  onun (eril) his ring [(onun) yüzüğü]

her  onun (dişil) her bag [(onun) çantası]

its onun (cansız, hayvan) its tail [(onun) kuyruğu]

Bu kelimelerden sonra mutlaka bir isim gelmelidir.NOT

kravat tie etek skirt
gömlek shirt çatal fork
dolap cupboard battaniye blanket
silgi rubber kazak sweater
bardak glass şişe bottle
koltuk seat bilet ticket
çanta bag hata mistake

Aşağıdaki Kelimeleri
Ezberleyin.

   
 shirt  fork  sweater




