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Conditionals - Exercises 

 
Aşağıdaki tekrar kısmını ve bilmediğiniz kelimeleri tam olarak anlayın. Eğer 
anlamıyorsanız, lütfen videoyu tekrar izleyin. Sözlük kullanın ve not almayı 
unutmayın. Alıştırmaları yaparken tekrar kısmına ya da yanıtlara bakmayın. Eğer 
yanlışlarınız 3 soruyu geçiyorsa, tekrar etmeniz önerilir. 
 
Tekrar: 
 
Çok kahve içersen, uyuyamazsın 
Çok kahve içersem, uyuyamam  
Çok kahve içersem, beni uyanık tutar 
Çok kahve içersen, seni uyanık tutar 
Çok kahve içerse, onu uyanık tutar 
Çok kahve içersek, bizi uyanık tutar 
Çok kahve içerseniz, sizi uyanık tutar 
Çok kahve içerlerse, onları uyanık tutar 
Ozan’la görüşürsem, hediyeni veririm 
Yarın Ali gelirse, dışarıya çıkmayız 
Çok kahve içersem, beni uyanık tutar  
Çok kahve içersen, seni uyanık tutar  
Çok kahve içerse, onu uyanık tutar  
Çok kahve içersek, bizi uyanık tutar  
Çok kahve içerseniz, sizi uyanık tutar  
Çok kahve içerlerse, onları uyanık tutar  
Hava kötüyse, evde kalırız 
Hava kötü olursa, evde kalırız  
Çok kahve içmezsem, uyuyabilirim  
Çok kahve içmezsen, uyuyabilirim  
Çok kahve içmezse, uyuyabilirim 
Çok kahve içmezsek, uyuyabilirim 
Çok kahve içmezseniz, uyuyabilirim 
Çok kahve içmezlerse, uyuyabilirim  
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Alıştırmalar: 
 
“Suçlamak” fiilinin çekimlerini aşağıdaki tabloya doldurun. 
 
 

  Suffix Positive Negative 

Ben -Ir/Arsam   

Sen -Ir/Arsan   

O -Ir/Arsa   

Biz -Ir/Arsak   

Siz -Ir/Arsanız   

Onlar Ir/Arlarsa   

 
 
Kızmak: 
Kızgın: 
 
(Sen, negative) Eğer kız_______, sana bir şey söylemek istiyorum. 
 
Ses: 
Sesli: 
Sessiz: 
Ses çıkarmak: 
Problemi çözmek: 
 
(Biz, negative) Sesimizi çık_______, bu problemi nasıl çözeriz? 
 
(Sen, negative) Sen yap_______, ben yaparım. 
 
İleri gitmek: 
İleriye gitmek: 
Geriye gitmek: 
 
(Siz, positive) Daha ileriye git_______, sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. 
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İlaç: 
Düzenli: 
İyileşmek: 
İyileştirmek: 
 
(Sen, positive) İlacı düzenli kullan_______, iyileşirsin. 
 
Vücut: 
Beden: 
Yüzmek: 
Yüzücü: 
Yüzme havuzu: 
 
(Biz, positive) Kaç saat yüz_______, güzel bir vücuda sahip oluruz? 
 
(Sen, positive) Sen ne ver_______, onu alırsın. 
 
Hapis: 
Affetmek: 
 
(Onlar, negative) Eğer onlar affet_______, hapse*  bile girebilirim. 1

 
Baş: 
Başlamak: 
Başlangıç: 
Ücret: 
Ücretli: 
Ücretsiz: 
Ücret konusunda: 
 
(Biz, positive) Biz ücret konusunda anlaş_______, hemen birlikte çalışmaya 
başlayabilirsiz. 
 
Rahat: 
Rahatsız: 
Rahatsız etmek: 
 
(Siz, positive) Eğer çok yemek yer_______, sizi rahatsız eder. 

1 Originally, It is “hapise” but the word undergoes a phonological change called “vowel reduction”. 

Fluentinturkish.com                                                                                                     3 


