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T ü r k i y e ’ y e  H o ş  G e l d i n i z 
D i y a l o g l a r  v e  K ı s a  H i k â y e l e r

About: Türkiye’ye Hoş Geldiniz is the first book of the 
Türkçeyi Seviyorum (I Love Turkish) series. There are 15 texts 
in this book. These texts were written and then recorded 
specifically to support learners on the A1-A2 beginner level 
to improve their Turkish language skills and practice with 
fun reading, listening, writing and quiz activities. If you are 
a beginner plus, you can still benefit from this book in terms 
of improving your reading and listening skills and both reviewing and learning 
more vocabulary. That’s why it has been leveled as A1-A2+.

Türkiye’ye Hoş Geldiniz is a self-improvement and self-practice book. It 
shouldn’t be considered as a teach yourself book.

You don’t need to follow the sections step by step. Feel free to skip around 
the texts. You might be able to enjoy understanding all the vocabulary and 
grammar structures in this book but if you had any trouble understanding 
some of those depending on your past learning experiences, please use the 
grammar appendix and the glossary to gain a fruitful use of the book.

Texts: I have used characters, animals, events, surprises, jokes that you may 
encounter in real life to enable you to learn and repeat with fun. The text 
types in the book are dialogues, stories, letters and diaries. Those types have 
been blended in some texts. Language structures have been chosen to take 
into account your level. Many words and objects that reflect culture were also 
used carefully in these texts.

Audio Book: You can listen to the stories of this book! You just 
need a device connected to the internet to listen to them. The 
texts in the book were voiced by a team of native speakers. So 
the book has the feature of being an audio-book. Standards 
of Turkish speech-language have been implemented on those 
recordings and the speech pace is medium. 
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Please scan the QR codes with your mobile device in the book to listen to the 
stories or visit www.turiku.com website. You will need to sign up for the page 
in your first visit. Please contact the publisher on turiku.turkce@gmail.com if 
you had any problem listening to the stories.

Questions Sections: Questions were presented after 
each text of the book. You will be able to test your 
level of understanding this way and also practice by 
writing. Multiple choice, true or false, short answer, 

long answer, putting the events in time order and matching 
are some examples of the question types in this book. There is a total of 
130 question articles in these sections. You can find the answer key for the 
questions at the end of the book. In addition to those, you can find 11 writing 
task and 6 surprise research tasks in this section.

Grammar Appendix:  You can find definitions of Turkish grammar structures 
for beginner level (A1-A2) in this section in English including examples. The 
examples were mostly chosen from the book texts in order to gain a good 
level of comprehension. This section focuses on functions but not phonetics 
of Turkish.

Glossary: Türkiye’ye Hoş Geldiniz book has a glossary section with English 
descriptions of Turkish words and phrases. The descriptions in this section 
are based on the content in the book. Words with more than one meaning 
are shown by numbering (2), (3). The vocabulary of Türkiye’ye Hoş Geldiniz 
contains 1000 words. 

I wish the book series to contribute to people learning Turkish.  Enjoy reading, 
listening, and improving your Turkish.

Alper KARAZEYBEK
January, 2021
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Kitap Hakkında: Türkiye’ye Hoş Geldiniz, Türkçeyi Seviyorum 
kitap dizisinin ilk kitabıdır. Bu kitapta 15 metin bulunmakta-
dır. Bu metinler, başlangıç   seviyesindeki (A1-A2) öğrencilerin 
Türkçe dil becerilerini geliştirmelerini, eğlenceli okuma, din-
leme, yazma ve soru çözme etkinlikleriyle pratik yapmalarını 
desteklemek için özel olarak yazılmış ve ses kayıtları oluşturul-
muştur. Başlangıç düzeyinin üzerindeyseniz de okuma, dinle-
me becerilerini geliştirme, tekrar etme ve daha fazla kelime hazinesi geliştirme 
açılarından bu kitaptan yararlanabilirsiniz. Bu nedenle bu kitap “A1-A2+” olarak 
seviyelendirilmiştir.

Türkiye’ye Hoş Geldiniz okuma, dinleme ve bir uygulama kitabıdır. Kendi ken-
dine yabancı dil geliştirme ve hedef dilde uygulama olanağı sağlamaktadır. Hiç 
Türkçe bilmeyenlere yönelik kendi kendine dil öğrenme kitabı olarak görülme-
melidir.

Kitaptaki bölümleri adım adım takip etmenize gerek yok. Metinler arasında 
gezinmekten çekinmeyin. Bu kitaptaki tüm kelime ve dil yapılarını anlamaktan 
zevk alabilirsiniz; ancak geçmiş öğrenme deneyimlerinize bağlı olarak bunlar-
dan bazılarını anlamakta güçlük çekerseniz kitabın dil bilgisi ekini ve sözlüğünü 
kullanın.

Metinler: Eğlenerek öğrenmenizi ve tekrar etmenizi sağlamak için hayatın 
içinde karşılaşabileceğiniz kişiler, olaylar, hayvanlar, sürprizler vb. unsurlardan 
faydalandım. Kitaptaki metinler diyalog, hikâye, mektup ve günlük türlerinde-
dir. Bu türler bazı metinlerde harmanlanmıştır. Dil yapıları temel düzey dikkate 
alınarak seçilmiş, kültür ögesi barındıran birçok söz ve nesne de bu metinlerde 
dikkatli bir şekilde kullanılmıştır.

Sesli Kitap: Bu kitaptaki metinleri dinleyebilirsiniz! Dinleyebilmek 
için sadece internete bağlı bir cihaza ihtiyaç duyacaksınız. Kitap-
taki metinler ana dili konuşuru bir ekip tarafından size özel olarak 
seslendirildi. Yani kitabın bir sesli kitap olma özelliği de bulun-
maktadır. Bu kayıtlarda ölçünlü Türkçe konuşma dili kuralları uy-
gulanmıştır ve konuşma hızları orta düzeydedir. Kitabı bilgisayar 
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veya mobil cihazınızdan dinlemek için kitabın içindeki QR kodlarını taratınız ve 
yönlendirildiğiniz sayfaya üye olunuz. Üyeliğiniz yayımcı tarafından onaylana-
caktır. Ses dosyalarını dinlemekte sorun yaşarsanız turiku.turkce@gmail.com 
e-posta adresi üzerinden yayıncıyla iletişime geçiniz.

Soru Bölümleri: Kitabın her bir metninden sonra 
sorular bölümleri sunulmuştur. Bu şekilde anlama 
seviyenizi test edebilecek ve ayrıca yazarak pratik 
yapabileceksiniz. Bu kitaptaki soru türlerinden ba-
zıları şunlardır: Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa 

cevap, uzun cevap, zamana göre sıralama ve eşleştirme. Bu bölümlerde top-
lam 130 soru maddesi bulunmaktadır. Sorulara ait cevap anahtarını ise kitabın 
son bölümünde bulabilirsiniz. Bunlara ek olarak, sorular bölümlerinde 11 tane 
yazma çalışması ve 6 tane sürpriz ödev de bulacaksınız.

Dil Bilgisi Eki: Başlangıç   seviyesi (A1-A2) için Türkçe dil bilgisi yapılarının tanım-
larını örnekli ve İngilizce açıklamalı olarak bulabilirsiniz. Örnekler iyi bir kavrama 
düzeyi elde etmek için çoğunlukla kitaptaki metinlerden seçilmiştir. Bu bölüm, 
Türkçenin fonetik özelliklerine değil; dil yapılarının işlevlerine odaklanmıştır.

Sözlük: Türkiye’ye Hoş Geldiniz‘de yer alan kelimelerin ve kalıp ifadelerin 
İngilizce karşılıklarının yer aldığı  sözlük bölümü de yer almaktadır. Bu bölümdeki 
açıklamalar kitaptaki içeriğe dayanmaktadır. Birden fazla anlamı olan kelimeler 
(2), (3) şeklinde numaralandırılarak gösterilmiştir. Türkiye’ye Hoş Geldiniz’in söz 
dağarcığı 1000 sözcük içermektedir.

Kitap serisinin Türkçe öğrenenlere katkı sağlamasını dilerim. Türkçe okumanın,
dinlemenin, yazmanın ve Türkçenizi geliştirmenin tadını çıkarın.

Alper KARAZEYBEK
Ocak, 2021
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KİTAPTAKİ DİL YAPILARI 

You can find the main structures used in the texts in the list below. Please 

refer to grammar appendix section for detailed information and examples.

• Ad Tamlaması Compound Nouns

Belirtili Possesive Construction (Definite Noun Compound)

Belirtisiz Indenite Compound, Zincirleme Possesive Construction with 

minimum 3 words, Takısız No-suffix Noun Compound

• Ek Eylem (İsim Cümlesi) Non-verbal (Noun) Clause

Ek Eylem Geçmiş Zaman Non-verbal Simple Past, Belirsiz Geçmiş Zaman 

Non-verbal Clause Reported Past

• Şimdiki Zaman –(İ)yor Present Continuous Tense

• Geçmiş Zaman –Dİ Simple Past Tense

• Gelecek Zaman –(y)EcEk Future Tense

• Şimdiki Zamanın Hikâyesi -yordu Past Continuous Tense

• Gelecek Zamanın Hikâyesi -(y)EcEktİ  was/were going to

• Geniş Zaman –(İ)r/-mEz Aorist Tense and its negative forms

• Geniş Zamanın Rivayeti  –(İ)rmİş Used to/would in romour form

• Emir Kipi –(y)İn, -sİn The Imperative

• Emir İşlevli Kip –sEnE, -sEnİzE The Imperative functioning mode for you

singular and plural.

• İstek Kipi –(y)E The Optative used with Ben (I) and Biz (we)

• Adlaştırma -mE, -(y)İş, -mEk Nomanalization, Gerund

• İyelik Ekleri Possesive Endings

• Sıfatlaştırma –DEki, -ki/-kü Adjectivation

• Zamirleştirme -ki Pronominalization

• Sıralama Sayı Sıfatı –(İ)ncİ Ordinal/Numeral Suffix

• Yapım Eki –lİ, -sİz Derivational Endings. Adjectivation (with, without)
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KİTAPTAKİ DİL YAPILARI 

• Yapım Eki –CE Derivational Endings (language and statement of opinion 

functions)

• Yapım Eki –Cİk, -Cİğİm Dimunitive Ending

• Yapım Eki –lİk Derivational Ending (-acy, from nouns/adjectives to new 

nouns)

• Çoğul Eki -lEr Plural Ending

• Ad Durum Ekleri Noun Cases

Belirtme durumu –(y)İ, Accusative case, Bulunma durumu -DE Locative 

case, Yönelme durumu -(y)E Dative case, Ayrılma durumu -DEn Ablative 

case

• Karşılaştırma -DEn daha Comparison

• Belirteçler –(y)İp, -(y)ErEk, -ken, -mEdEn önce, -DİktEn sonra Adverbials 

   Phrases. Please refer to grammar appendix for the meanings of structures.

• Edatlar Postpositional Phrases

   -DEn önce/sonra before/after, -DEn .. –(y)E kadar from …till, –(y)E göre 

    according to / suitability & comparison functions, … gibi like …, -(y)lE, 

    with; by

• Yeterlik Eylemi –Ebil/-EmE Can, could, might  / can’t, couldn’t

• Olumsuzluk –mE, değil Negotiation in verbs (-mE) and noun clauses (değil)

• Saatlerle İlgili Yapılar buçuk, geçe, kala  Structures about telling the time        

    “half, past, to”

• Bağlaçlar Conjunctions

de Also, too, çünkü because, ama but, bu yüzden that’s why, ki that (only 

with ‘said that’ usage), ile and

• Kişi Ekleri Personal Endings. Turkish has personal endings for possesive, 

nonverbal clauses, tenses, optative and imperative structures. Those has 

been used in the texts.

• Eylemsi …. diye Verbal. Direct speech function.
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6

Arif, Can ve Tuğçe üç arkadaş. Arif’in bir planı var. Arkadaşlarıyla beraber 
maça gitmek istiyor. Arif, Can ve Tuğçe planları hakkında konuşuyor. Ama 
bir sorunla karşılaşıyorlar. Bakalım, maça gidebilecekler mi? Haydi, okuya-
lım ve dinleyelim.

Arif, Can and Tuğçe are three friends. Arif has a plan. He wants to go to 
the football match with his friends. Arif, Can and Tuğçe are talking about 
the plan. But they run into a problem. Let’s see if they will be able to go to 
the game? Let’s read and listen.

Özet

Summary 

ÜÇ ARKADAŞIN PLANI

www.turiku.com
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9 ULUDAĞ’A GELİN

Doğru cevabı seç       Pick the correct choice

1. Uludağ’ın yüksekliği kaç metre?

    A) iki bin altı yüz

    B) bin beş yüz kırk iki

    C) dört bin altı yüz elli

    D) iki bin beş yüz kırk üç

2. Uludağ’da ne turizmi yapıyorlar?

    A) kış turizmi

    B) din turizmi

    C) deniz turizmi

    D) kültür turizmi

Doğru mu Yanlış mı?       True or False?                 (D)      (Y)

3. Uludağ’da sadece kışın aktivite var.                   (    )   (    )

4. Uludağ’da ilk oteli 1963’te açtılar.                      (    )   (    )

5. Haberci Uludağ’ı tavsiye ediyor.                         (    )   (    )

6. Bursa’yı Orhan Gazi fethetmiş.                            (    )   (    )

Sürpriz ödev       Surprise task

Türkiye’nin en yüksek dağı Uludağ değil. Peki, Türkiye’nin en yüksek dağı ne-
resi? Adı ne, nerede, yüksekliği kaç metre? Haydi, internette ara ve öğren.

Sorular       Questions
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MARDİN GEZİMİZ

11 Ekim’de Mardin’e eşimle beraber gittik. Oraya gitmeyi çok zamandır isti-
yordum. En sonunda uçağa atladık ve yola çıktık. Mardin Türkiye’nin doğu-
sunda tarihî bir şehir. İstanbul’dan Mardin’e uçakla yolculuk yaklaşık iki saat 
sürüyor. Nihayet oraya ulaştık. 

Orada Nardius adlı bir otelde kaldık. Bu otelin binası çok hoş. Aslında bu 
bina tarihî bir konak. Oradaki personel çok tatlı ve misafirperverdi. Otelin 
kahvaltısı çok farklı ve lezzetliydi. Mesela, süt kaymağının üstüne gül şerbeti 
döküyorlar. Tadına bayıldım!

Mardin’de neler mi yaptık? Size biraz anlatayım! Mardin’de iki farklı şehir 
bulunuyor: eski şehir ve yeni şehir. Biz eski Mardin’de kaldık. Eski Mardin’in 
sokakları dar ve tarihî binalarda çok merdiven var. Benim için en yorucusu 
bu oldu. Merdivenlerden çıkmadan önce derin bir nefes almak gerekiyor. 
Ama itiraf edeyim: Eğlenceli de oluyor! Size biraz da sokaklardan bahset-
mek istiyorum. Eski şehrin daracık sokakları labirent gibi. Mesela bir sefer 
yolumuzu kaybettik. Ama Mardin insanı çok yardımsever ve otelimizin yo-
lunu bize tarif ettiler. 

Mardin’de eski medeniyetlerden eserler var. Biz bu tarihî yerleri gezdik. 
Mesela Deyrüzzaferân Manastırı’na gittik. Orası çok huzurlu bir yer. Oranın 
hikâyesini dinledim. İçinde Mor Hanonyo Kilisesi, Azizler Evi ve Meryem Ana 
Kilisesi bulunuyor. Eskiden buranın bahçesinde safran çiçeği yetiştirmişler. 
Ama şu an bahçesinde safran çiçeği bulunmuyor; çünkü iklim değişti ve ha-
valar bozuldu. Bu manastırda Türkiye’nin en eski matbaası var. Bu matbaayı 
İngiltere kraliçesi Viktorya hediye etmiş. Ne kadar ilginç, değil mi? 

Midyat ise Mardin’in bir ilçesi. Mardin’e seksen kilometre mesafede, eski, 
tarihî bir şehir. Orayı da ziyaret ettik. Orada kahve içtik, üzüm de yedik. 
Midyat’ın gümüş takıları çok meşhur ve güzel. 

11
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DİL BİLGİSİ EKİA

Var ve Yok          There is/are & There isn’t/arent

•  var
There is/are. Sınıfta kaç öğrenci var? (How many students are there in the 
classroom?       Sınıfta on beş öğrenci var. (There are fifteen students in 
the classroom)

• yok
There isn’t/aren’t. This noun originated word is the opposite of “var” and 
we use it with the locative case (-DE) most of the time. Sınıfta öğrenci yok. 
(There are no students in the classroom) Allah’tan, bizim dairemizde pek 
rutubet yok. (There isn’t too much humidity in our apartment fortunely)

Çokluk eki          Plural ending

• -lEr 
Evler (houses), kitaplar (books) Ayrıca tarihle ilgili kitapları takip ediyoruz. 
(Furthermore, we follow the books about history)

   Note: There are no countable/uncountable nouns in Turkish.

Soru eki          Question Ending / Interrogative

• -mİ
It is attached to any noun originated words (nouns, pronouns, adjectives) 
and finite verbs but it must be always written separately from the previous 
word. But the personal endings attached to this ending have never been 
written separately. Siz Türk müsünüz? (Are you Turkish?) Biliyor musun? 
(Do you know?)
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DİL BİLGİSİ EKİA

Edatlar ve edat öbekleri          Postpositional noun phrases

• -DEn …(y)E kadar: Edat Grubu. Postpositional phrase with time expressions 
and locations. ‘from…till/until’. Okuldaki dersleri saat üç buçuğa kadar 
devam ediyor. (Her classes in school continues till half past three) Oraya 
kadar yürüyelim! (Let’s walk from here to there)

• -(y)E göre: Edat. Postposition, giving opinion, suitability, likeness functions. 
Anneme göre ben yaramazım. (In my mothers opinion, I’m naughty)

• -DEn önce/-DEn sonra: Edatlar. Postpositional phrase (‘before / after’ with
noun originated words) Programın sunucusu şarkıdan önce şöyle dedi. 
(The presenter of the program said that before the song)

• …… gibi: Edat. Postposition ‘like, as’) Burası cennet gibi bir yer! (This place
is like heaven!) Dev gibi filler (elephants like giants, gigantic elephants)

Karşılaştırma ve En Üstünlük          Comparison & Superlative

• -DEn (daha): Karşılaştırma. Comparison ‘than… more…’ Türkçe Arapça’dan
daha kolay. (Turkish language is easier than Arabic) Please don’t miss out 
that “daha” word could be dropped in some examples.

• kadar: Karşılaştırma. Comparison function ‘as’. Burcu, Selen kadar çalışkan 
değil. (Burcu is not as hardworking as Selen).

• en: En üstünlük, dolaylı karşılaştırma. Superlative, indirect comparison (the
most).  Bu manastırda Türkiye’nin en eski matbaası var. (There is the oldest
printing press of Turkey in this monastery)
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SÖZLÜKB

K kaydetmek 
kaymak   
kazak  
kazanmak 
kebap 
kedi 
kek 
kelebek
kendi 
Kendine iyi bak!
kent 
kesinlikle 
keskin  
keyif  
keyifli  
kırk  
kısa  
kısa mesaj
kısaca
kıskanmak 
kısmet  
Kısmet değilmiş!  
kışın  
kıyafet  
kıymet  
kız 
kız kardeş
kızmak  
kilise 
kilo
kilo vermek
kilometre
kim?
kimse / hiç kimse 
kira  
kiracı 
kirli 
kişi 
kitap 
klasik 
klinik 
koca 
kod 

to save (a number on phone, or a file on computer)
skimmings 
jersey; pully 
to gain, to get, to win 
kebab 
cat 
cake; muffin 
butterfly
own, self; in person 
Take care of yourself! 
city 
definetly, certainly 
sharp, keen 
joy, pleasure 
joyous, cheerful 
the number “40” 
short 
short message (SMS)
shortly 
to be jealous 
fortune, chance, kismet 
It was not fated to be! 
in winter 
dress, outfit 
value, worth,  
girl; daughter 
sister
to get angry 
church 
kilogram
to lose weight
kilometer
who?
anybody, somebody / no one
rent
tenant, renter
dirty
person
book
classical
clinic
husband
code

SAMPLE


