ZITLIK: ..E-RAĞMEN

KAYNAK GÖSTERME

ÖRNEKLEME

1.

in spite of -e rağmen

1.

according to -e göre

1.

such as

2.

despite

2.

in accordance with -e paralel

2.

like ... gibi

3.

for all

olarak

3.

for example örneğin Bağlaç

4.

notwithstanding

3.

as to e dair, -ile ilgili

4.

for instance örneğin Bağlaç

4.

as for -e gelince

5.

to illustrate örneğin Bağlaç

5.

with regard to ile ilgili

AKSİNE

... gibi

BENZERLİK

1.

in contrast to -ın aksine

6.

as regards gelince, ile ilgili

2.

contrary to -ın aksine

7.

related to ile ilgili

1.

like ..gibi

3.

opposed to -e karşı

8.

about hakkında

2.

just like... tıpkı ...gibi

9.

concerning ile ilgili

3.

similar to / akin to -e benzer

4.

the same ... as –ile aynı

...YERİNE
1.

instead of -ın yerine

2.

in place of -ın yerine

3.

rather than -den ziyade

SEBEP :..DEN DOLAYI / SAYESİNDE
1.

because of -den dolayı

2.

due to -den dolayı

3.

on account of -den dolayı

4.

owing to -den dolayı
YAKIN Anlamlılar

5.

with the help of -ın yardımıyla

6.

with the aid of -ın yardımıyla

7.

thanks to -ın sayesinde

8.

by means of sayesinde

9.

in view of -den dolayı, göz
önüne alarak

AMAÇ / SONUÇ

10. in reference to /
with reference to -e dair,

5.

too-de , -da

11. pertaining to ile ilgili

6.

as well -de , -da

12. with respect to ile ilgili, -e göre

7.

along with ile birlikte

13. regarding -ile ilgili Preposition

8.

as in... –de olduğu gibi

14. in terms of -e dayanarak,
açısından
15. in response to -e karşılık
olarak
16. in connection with ile ilgili

-IN DURUMUNDA
1.

in case of -ın durumunda

2.

in the event of -ın durumunda

olarak
17. on behalf of .. adına/ temsilen

EK OLARAK / -DEN BAŞKA
1.

in addition to -e ilaveten

2.

also ayrıca, -de, -da

3.

as well as ve de, yanısıra

4.

besides -e ilaveten ( ayrıca)

-E BAKILMAKSIZIN
1.

regardless of -e bakılmaksızın

2.

irrespective of -e
bakılmaksızın

3.

no matter who/where/when/
how/ how much/...

VURGULAMA - ÖZELLİKLE

1.

so as to + VERB -mek için

5.

as well as ve de, yanısıra

1.

in particular

2.

in order to + VERB -mek için

6.

along with ile birlikte

2.

especially

3.

to + VERB -mek için

7.

apart from -den başka

3.

particularly

4.

so that +cümle

8.

other than –den başka

4.

specifically

5.

in order that +cümle

9.

another aynısından bir tane

5.

notably / remarkably

6.

with a view to -mek amacıyla

daha

*We bought the house with a

10. other diğer

view to retiring there.

11. including dahil

7.

for the sake of ..uğruna

8.

at the expense of pahasına

9.

in return for karşılığında

10. in exchange for karşılığında
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KIYASLAMA: -den az / çok
1.

less than -den az

2.

less...than / fewer.... than -den az

3.

more than -den fazla

4.

in excess of -den fazla

5.

at least / minimum en azından, hiç olmazsa

6.

at most / maximum ..en çok, en fazla

7.

compared with / to ile karşılaştırılırsa

8.

up to -e kadar
...YERİNE

1.

instead of -ın yerine

2.

in place of -ın yerine

3.

rather than -den ziyade

ÇOK MİKTARDA

3.

with/ along with yanında

4.

sided with yanında

MUHALİF/ KARŞIT
1.

against -e karşı

2.

opposite - karşısında

3.

(as) opposed to.. –ın aksine

4.

in contrast to -ın aksine

5.

contrary to -ın aksine

ZAMAN
-DEN SONRA / -DEN İTİBAREN
1.

as of -den sonra / -den itibaren

2.

as from -den sonra / -den itibaren

3.

since + başlangıç noktası/ cümle

4.

after + başlangıç noktası/ cümle

1.

a large amount / quantity of

5.

following - ın ardından

2.

a great/good deal of çok, bir hayli

6.

subsequent to - ın ardından

3.

a large number of çok sayıda

7.

(only)second to -ın (hemen) ardından ikinci

4.

many birçok, bir hayli

5.

plenty bol, çok

6.

a number of birkaç, bir çok

7.

a( wide) range of bir dizi

8.

a diversity of birçok farklı

9.

a variety of bir çok farklı

10. an array of bir çok farklı
11. at least en azından, hiç olmazsa
12. at most ..en çok, en fazla
Dikkat: ** the number of - ın sayısı
HARİÇ/ İSTİSNA
1.

except for ..hariç/ istisna

2.

with exception of istisnasıyla

3.

apart from -den başka

4.

other than -den başka

5.

but - hariç

TARAFTAR / DESTEKÇİ
1.

in favour of -ın lehinde

2.

for ...-lehinde

-DEN ÖNCE
1.

prior to -den önce

2.

before -den once

3.

ahead of ilerisinde, önünde

ŞİMDİYE KADAR/ ŞU ANA KADAR
1.

as yet şimdiye kadar, henüz

2.

to date

3.

so far

4.

thus far

5.

up to now

6.

till now

7.

until now

8.

hitherto

1.

for a long time now şu an itibariyle uzun zamandır

2.

for a while bir süredir

3.

for hours / days / years/ages uzun zamandır

4.

over the years / decades / centuries / millennia
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VOCABULARY IN SENTENCES

GÖBEKLİ TEPE

IDOMS & VOCABULARY

RELIGION

The Fertile Crescent

Bereketli hilal, Mezopotamya ve
doğu Akdeniz'i kapsayan coğrafi
bölge

Sacrifice

Kurban etmek

The cradle of civilization

Medeniyetin beşiği, genellikle
Mezopotamya'ya bir atıf.

Religious rites

Dini ayinler

Date back

Tarihine dayanmak

A burial site

Gömü alanı (mezarlık)

Pristine

Mükemmel

Corpse

Ceset

With the advent of agriculture

Tarımın gelişmesiyle birlikte

Ritual

Tören, ayin

Twinkling of modern civilization

Modern medeniyetin göz
kırpması, başlangıcı

Sanctuary

Manastır, tapınak

A turning point

Bir dönüm noktası

Worship

Tapmak

Vulture

Akbaba

Gods and spirits

Tanrılar ve ruhlar

Elongated mountain ridge

İnsan eliyle uzatılmış dağ sırtı

Priest

Rahip

Sedentary living

Yerleşik yaşam

Bury

Gömmek

Reminiscent of

Andıran, benzer

AGRICULTURE

Metallurgy

Madencilik, metalcilik bilimi

Plant and harvest

Ekmek ve hasat etmek

Generation

Kuşak

Yield

Ürün

So-called

Sözde, mecazi

Crop

Tahıl

Never seen hitherto

Şimdiye dek görülmemiş

Pottery

Çömlekçilik

Raise a question

Sorun doğurmak

Wheat

Buğday

Dedicated

Adanmış

Animal husbandry

Havan bakıcılığı

Augment

Geliştirmek, desteklemek

Fauna

Tüm hayvanlar

Depict

Tasvir etmek

Bands of hunter-gatherers

Avcı toplayıcı grubu

Enigma

Muamma, belirsizlik

Hunter-gatherer

Avcı toplayıcı

Exquisite

Harikulade, muhteşem

Nomadic living

Göçebe yaşam

The conventional understanding

Geleneksel anlayış

Mesolithic

orta taş çağı

Insight into

Bakış

An archeological site

Kazı alanı

Stunning discovery

Şaşırtıcı buluş

Roam

Başı boş gezinmek

An astonishing discovery

Çarpıcı keşif

Wander

Başı boş gezinmek

Carbon dating method

Karbon miktarı ölçümüyle madde
yaşının tespiti

PHYSICAL PROPERTIES

Secular structures

Devasa yapılar

Carving

Oyma, el oymaları, kabartma

A novel theory of civilization

Medeniyetle ilgili yeni bir teori

Carve out

Oymak

Fragments of bones

Kemik parçaları

Relief

Rölyef, kabartma

Hill

Tepe

Stone masonry

Taş işçiliği

An intriguing question

Kışkırtıcı soru

Monoliths

Yekpare sütün, anıt

Usher a change

Değişikliğe yol açmak

Megalith

Devasa sütün, anıt

Upend / topple

Altüst etmek

Artificial

Yapay

Glimpse into

Bakış

Pillar

Sütün , bölüm parça, payandası

Monument

Anıt

Temple

Tapınak

Layer

Katman

Stratum

Katman , tabaka

1
AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ
Atatürk Bulvarı No: 169 Kızılay ANKARA - 417 07 20
YDS. NET - WWW.AKINDIL.COM

