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accountant:muhasebeci 

actor:erkek oyuncu 

actress: kadın oyuncu 

architect: mimar 

aunt: hala, teyze 

brilliant: muhteşem 

brother: erkek kardeş 

builder:inşaatçı 

carpenter:marangoz 

city map: şehir haritası 

colleague: iş arkadaşı 

country: ülke 

cousin: kuzen 

cross the road: caddeden karşıya geçmek 

crowded: kalabalık 

dangerous: tehlikeli 

daughter: kız evlat 

delicious: lezzetli  

diplomat: dışişleri görevlisi 

disgusting: iğrenç 

doctor: doktor 

earn life: hayatını kazanmak 

empty: boş 

engineer: mühendis 

fascinating: büyüleyici 

fashion designer:moda tasarımcı 

find a job: iş bulmak 

florist:çiçekçi 

footballer:futbolcu 

future job: gelecekteki iş 

get married: evlenmek 

go abroad: yurt dışına gitmek 

go along the street: cadde boyunca git 

go back: geri dönmek 

gorgeous: muhteşem, görkemli 

grandfather: büyük baba 

grandmother: büyük anne 

have a great time: harika vakit geçirmek 

hometown: memleket 

husband: koca 

impolite:kaba 

instructor: eğitmen 

introduce: tanıtmak 

journalist:gazeteci 

language: dil 

laptop: dizüstü bilgisayar 

lawyer:avukat, hukukçu 

live: yaşamak 

lucky: şanslı 

married: evli 

meet: tanışmak 

mobile phone: cep telefonu 

mother: anne 

move: taşınmak 

musician: müzisyen 

nationality: millet 

neighbour: komşu 

officer: memur 

parents: anne, baba / ebeveyn 

part-time: yarı zamanlı 

passport: pasaport 

plumber:su tesisatçısı 

policeman:polis 

polite: kibar  

relax: rahatlamak 

retired:emekli 

roommate: oda arkadaşı 

safe: güvenli 

scientist: bilim insanı 

singer:şarkıcı 

sister: kız kardeş 

sister-in-law: görümce,elti,baldız 
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son: erkek evlat 

sports person:sporcu 

student ID card: öğrenci kimlik kartı 

student: öğrenci 

stunning: çekici  

surgeon:cerrah 

talented: yetenekli 

taxi driver:taksi şoförü 

teacher:öğretmen 

tennis player:tenis oyuncusu 

travel agent:seyehat acentası 

turn left: sola dön 

turn right: sağa dön 

ugly: çirkin 

umbrella: şemsiye 

uncle: amca, dayı 

waitress: kadın garson 

wallet: cüzdan 

wife: eş, karı 

work: çalışmak 

workmate: iş arkadaşı 

writer:yazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNTRIES AND NATIONALITES 

Australia: Avustralya 

Bulgaria: Bulgaristan 

Canada: Kanada 

China: Çin 

Egypt: Mısır 

France: Fransa 

Germany: Almanya 

Greece: Yunanistan 

Italy: İtalya 

Japan: Japonya 

Portugal: Portekiz 

Spain: İspanya 

Sweden: İsveç 

The UK: Birleşik krallık 

Turkey: Türkiye 

 

Australian: Avustralyalı 

British: İngiliz 

Bulgarian: Bulgar 

Canadian: Kanadalı 

Chinese: Çinli 

Egyptian: Mısırlı 

French: Fransız 

German: Alman 

Greek: Yunan 

Italian: İtalyan 

Japanese: Japon 

Portuguese: Portekizli 

Spanish: İspanyol 

Swedish: İsveçli 

Turkish: Türk 

 

 

Okan GÜLTEKİN 
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