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LGS ENGLISH - IMPORTANT CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS 

 

CONJUNCTIONS (BAĞLAÇLAR) 

İngilizce ‘de bağlaçları kullanım açısından iki gruba ayırabiliriz. Böylece cümleleri daha kolay 

anlamlandırabilir ve daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. 

 

1. GRUP (BAĞIMSIZ GRUP)  

Bu gruptaki bağlaçların kullanım şekli Türkçeyle benzerlik göstermektedir. Cümleyi anlamak için 

sırasıyla çevirmemiz gerekir ve cümlelerden bağımsız bir şekilde düşünmemiz gerekir. 

 But / However: Ama, Fakat, Ancak 

 

 I did my best but I couldn't win it  

(Elimden geleni yaptım ama kazanamadım) 

 

 Mary always studies hard for science exam. However, she can’t get high grades 

(Mary fen bilgisi yazılısında her zaman çok çalışır ancak yüksek not alamaz. 

 

 

 Because:  Çünkü                                                           

 

 Our teacher got angry with us because we made too much noise.  

(Öğretmenimiz bize kızdı çünkü çok gürültü yaptık) 

 

 Then, Next, After that: Daha Sonra 
 
 I did the laundry then I washed the dishes. 

(Çamaşırları yıkadım daha sonra bulaşıkları yıkadım) 

 

 Crack two eggs into pan. Next, cook it for 3 minutes. 

(Tavaya iki yumurta kır. Daha sonra 3 dakika pişir.) 

 

 Spread some oil into cake pan and pour the mixture in it. After that, bake for about 40 minutes. 

(Kek kalıbına biraz yağ sür ve karışımı içine dök. Ondan sonra, yaklaşık 40 dakika pişir.) 

 

 And: Ve                 

               

 I bought paper and pen. (Kalem ve kağıt satın aldım) 

 

 Pour the mixture into a bowl and place it into fridge for two hours. 

(Karışımı kaseye dök ve 2 saatliğine buzdolabına koy.) 
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 So : Bu yüzden        

         

 Mete is interested in music so he takes guitar course at the weekends. 

(Mete müziğe ilgi duyar bu yüzden hafta sonları gitar kursu alır.) 

 

 that's why: İşte bu yüzden     
 
 I want to try skiing that's why I’m going to Uludağ this year. 

(Kayağı denemek istiyorum işte bu yüzden bu yıl Uludağ'a gidiyorum.) 

 

 if: Eğer … sa 

 

 If you accept my offer, I will be very happy. 

(Eğer teklifimi kabul edersen çok mutlu olacağım.) 

 

 Please inform us in advance if you can attend the event. 

Eğer etkinliğe katılabilirseniz lütfen önceden bize bilgi verin. 

 

2. GRUP BAĞLAÇLAR (BAĞIMLI GRUP)   

Bu gruptaki bağlaçlar Türkçeden tamamen farklıdır ve sadece anlamlarını bilmek yeterli olmaz. 

Buradaki bağlaçlar kendisinden hemen sonra gelen cümlelere veya kelimelere bağlanır. Cümlenin 

tamamını anlayabilmek için bu bağlaçlar cümlenin ortasında da olsa başında da olsa önce o 

bağlaçların buldunduğu cümleyi çeviririz. Ancak bu noktada dikkat edeceğimiz husus (Türkçe'den 

farkı) bağlacın bulunduğu cümleyi çevirmeye sondan başlarız.  

Şimdi bu bağlaçları örneklerle inceleyelim; 

 After : -den sonra                     
 

 After stirring well, pour it into a pan  
(İyice karıştırdıktan sonra, tavaya dök.)  

 Steve usually spends time with his friends after he finishes his homework. 

(Steve ödevini bitirdikten sonra genellikle arkadaşlarıyla vakit geçirir.) 

 

 Before: -den önce                       
 
 We should wash our hands before we eat meal. 

(Yemek yemeden önce,  ellerimizi yıkamalıyız.) 

 Before serving, slice the cake. 

(Servis etmeden önce, keki dilimleyin.) 
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 When: -dığında,  -dığı zaman 
 
 I need to feed my cat and take out the garbage when I arrive home. 

  (Eve vardığım zaman (vardığımda), kedimi beslemem ve çöpü atmam gerekiyor) 
 
 While: -iken 

 
 While I'm cooking the meal ,my sister always sets the table. 

 (Ben yemek pişirirken, kardeşim her zaman masayı hazırlar.) 
 
 
 Until: -e kadar    

                
 Fry the onions until it gets brown.  

(Pembeleşinceye kadar, soğanları pişir. 

 Stir the mixture well until the sugar dissolves. 

(Şeker çözülene kadar karışımı iyice karıştır.) 

 

 Knead well until you get soft dough. 

(Yumuşak hamur elde edene kadar iyice yoğur.) 

 

 to  : -mek için (kendisinden sonra fiil yalın halde geliyorsa amaç bildiren “–mek için” 
anlamındadır. 
 
 I always use internet to keep in touch with my friends. 

(Arkadaşlarımla irtibat kurmak için her zaman internet kullanırım.) 
 
 
 because of: - den dolayı,  - den yüzünden 

 
 We couldn't go shopping because of the rain. 

             (Yağmurdan dolayı alışverişe gidemedik.) 
 
 

PREPOSITIONS (EKLER - EDATLAR) 
 

Ekler cümleleri anlamamızda bize yardımcı olacak çok önemli kelimelerdir. İngilizce ve Türkçe 
ek kullanımı açısından bir birinden farklıdır. Bu yüzden içerisinde ek olan cümleleri çevirirken bu 
farkı göz önünde bulundurmalıyız. Türkçemiz sondan eklemeli dil olduğundan ekler kelimenin sonuna 
getirilir. İngilizce ise baştan eklemeli dil yapısına sahiptir. Bu sebeple aşağıdaki eklerin sadece 
anlamını bilmemiz yeterli olmaz. Eklerin İngilizce ’de o kelimenin başına geldiğini ve 
kendisinden hemen sonra gelen kelimelerle ilişkilendirmemiz gerektiğini aklımızdan 
çıkarmamalıyız. 

 
Şimdi İngilizce’de ekler ve örnek cümleleri inceleyelim 

 
 For: - için  

 
 I bought these flowers for you.  

(Bu çiçekleri senin için aldım) 
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 “For” ayrıca bir şeyin uzunluğunu/süresini belirten zaman ifadelerinden önce de kullanılır. Bu 
durumda boyunca anlamı kadar. 
 
 Bake the cake for 20 minutes. (Keki 20 dakika boyunca pişir.) 

 
 From: -den, -dan 

  
 I always download wordsheets from ingilizceciyiz.com  

(Kelime kağıtlarını her zaman ingilizceciyiz.com’dan indirirm.) 
 

 I’m from Turkey. (Ben Türkiye’denim) 
 

 

 With: ile, -lı, -li 
 
 I'd like to try künefe with ice-cream.  

(Dondurmalı künefeyi denemek istiyorum) 
 

 I always want to spend time with my best friend. 
(Her zaman en iyi arkadaşımla vakit geçirmek istiyorum.) 
 

 
 Without: -sız, -siz 

 
 I don’t want to have my birthday party without you.  

(Doğum günü partimi sensiz yapmak istemiyorum.) 
 
 

 ’s: ın, in, nın, nin (Genellikle özel isimlerde kullanılır.) 
 
 This is Jack’s party.  (Bu Jack’in partisi.) 

 
 Student’s book (Öğrencinin kitabı) 

 
 Students’ book (Öğrencilerin kitabı)  

 
 

 Of : -ın, in, -nın, -nin (Genellikle cins isimlerle kullanlır. Belirtili (-nın, nin, -ın, -in) veya belirtisiz isim 
tamlaması yapar.)  
 
 The best team of Turkey is Galatasaray.  (Türkiye'nin en iyi takımı GS'dir.) 

 
 Most of the students like that idea. (Öğrencilerin çoğu bu fikri sevdi.) 

 
 Republic of Turkey  (Türkiye Cumhuriyeti) 

 
 “Of” ayrıca bir şeyin ölçeğini/miktarını belirtirken de kullanılır. Bu tür ölçek belirten 

cümleleri Türkçe mantıkla çevirebiliriz. 
 
 a teaspoon of sugar (bir çay kaşığı şeker) 
 a glass of water (bir bardak su) 
 a slice of cake (bir dilim kek) 
 a cup of coffee (bir fincan kahve) 
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 To: -e, -a, -ye, -ya 
 
 I rarely upload my photos to instagram. (Instagrama nadiren fotoğraf yüklerim) 

 
 We went to countryside last week.  (Geçen hafta kırsal bölgeye gittik.) 

 
 

 Into: … içine 
 
 Put some olive oil into the pan. 

(Tavanın içine biraz zeytin yağı koy.) 
 
 

 At / In / On: -de, -da 
 

 On the bus, I usually listen to my favourite song. 
(Otobüste genellikle favori şarkımı dinlerim.) 
 

 I waited for them at the airport.  
(Onları hava alanında bekledim.) 
 

 My close friend, Mary, lives in Madrid. 
(Yakın arkadaşım Mary Madrid’de yaşıyor.) 
 
 

 About: … hakkında, … ilgili 
 
 I want to give you some information about Turkish cuisine. 

(Türk mutfağıyla ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum.) 
 

 What do you think about this song? 
(Bu şarkı hakkında ne düşünüyorsun?) 
 

 
 About / Around: yaklaşık, civarı  

 
 Can you come over around 8 p.m.? 

(Saat 8 civarı uğrayabilir misin? 
 

 About half of the teenagers are interested in rap music. 
(Gençlerin yaklaşık yarısı rap müziğe ilgi duyuyor.) 

 
 
 
 
 
 
 

OKAN GÜLTEKİN 


