
BU SETİ NASIL KULLANMALIYIM?BU SETİ NASIL KULLANMALIYIM?
Videolu Genel İngilizce Setimizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu seti en verimli şekilde nasıl kullanacağınıza dair 
bilgileri bu yazının devamında bulabilirsiniz. Bu bilgileri, İngilizceye yeni başladığınız düşünerek derledik. Tavsiyemiz de konulara 
sıfırdan başlıyormuş gibi çalışmanız ve belirtilen sıralamayı izlemeniz yönünde olacak. 

1. AŞAMA :1. AŞAMA : Konu anlatımı videosunu izleyinKonu anlatımı videosunu izleyin 
İlk olarak, konu anlatımı videolarını izleyin. Örneğin, bu setin başlangıç konusunu oluşturan “Kişi Zamirleri” konusuna 
kitaptan giriş yapmadan önce, o konunun videosunu izleyin. Bu videoları Özer Kiraz’ın “İngilizce Konu Anlatımı” isimli 
YouTube kanalında bulabilirsiniz. 

2. AŞAMA :2. AŞAMA : “İngilizce Konu Anlatımı” kitabına geçin “İngilizce Konu Anlatımı” kitabına geçin
İngilizce Konu Anlatımı kitabından, videosunu izlemiş olduğunuz üniteyi birkaç defa okuyarak çalışın. Okuyarak çalışmak, 
izleyerek öğrendiklerinizi kalıcı hale getirecektir. Ayrıca, videoların güncellenme şansı olmadığı için, kitapta bulunan 
bilgiler daha günceldir. Çelişkide kaldığınız durumlarda daima İngilizce Konu Anlatımı kitabını referans alın.  

3. AŞAMA :3. AŞAMA : “Çeviriyle Öğren 1” kitabına geçin“Çeviriyle Öğren 1” kitabına geçin
Gramer konusunun videosunu izlediniz, İngilizce Konu Anlatımı kitabından da o üniteyi okuyarak bilgileri sindirdiniz… 
Artık sıra alıştırma çözmeye geldi. Bunun için kullanacağınız ilk kitap Çeviriyle Öğren 1 olacak. İngilizce Konu Anlatımı 
kitabındaki ünitelerin sağ üst köşelerinde, o konunun alıştırmalarını Çeviriyle Öğren 1’in hangi sayfasında bulacağınız 
belirtilmiş durumda. İlgili sayfaya giderek alıştırmaları çözmeye başlayabilirsiniz. 

Çeviriyle Öğren kitaplarında aynı sayfa numarasının iki farklı sayfada yazılı olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni, 
kitapta İngilizce - Türkçe ve Türkçe - İngilizce şeklinde iki bölümün bulunması. Öncelikle İngilizce - Türkçe bölümüyle 
başlayacağız ve verilen cümleleri İngilizceden Türkçeye çevireceğiz. Bu kısım nispeten kolay olacaktır. Bunu yaparken, 
doğruluklarını kontrol etmek amacıyla Türkçe - İngilizce bölümünü bir cevap anahtarı olarak kullanacağız, çünkü 
cümleler birbirinin karşılığı oluyor. Bir ünitedeki tüm cümleler biter bitmez Türkçe - İngilizce bölümüne geçeceğiz 
ve biraz önce İngilizceden Türkçeye çevirdiğimiz cümleleri, bu sefer Türkçeden İngilizceye çevirmeye çalışacağız.  
Bu kısım çok daha zorlayıcı olacaktır, ancak bu aşamayı yaparken öğrendiğinizi ve İngilizce cümleler kurabilir hale geldiğinizi fark 
edeceksiniz. 

Çeviriyle Öğren 1 kitabındaki alıştırmaları birer ay arayla, toplam 4 defa tekrar etmenizde fayda var. 
Konuların ne kadar çabuk unutulabileceğini bu tekrarlar sırasında fark edeceksiniz. 

4. AŞAMA : 4. AŞAMA : “Neden Böyle Çevirdik?” kitabına geçin“Neden Böyle Çevirdik?” kitabına geçin
Çeviriyle Öğren 1’de bulunan Türkçe ve İngilizce cümleler birbirlerinin cevap anahtarı oluyorlar 
demiştik. Neden Böyle Çevirdik kitabı ise, Türkçe – İngilizce bölümündeki cümlelerin neden 
böyle çevrildiğini ya da başka ne şekilde çevrilebileceğini anlatan, çözümlü bir cevap anahtarı 
özelliği taşıyor. Çevrilen her cümle, birer paragraflık kısa açıklamalarla daha anlaşılır hale geliyor. 
Bu sayede bilerek, anlayarak somut ve kalıcı bir öğrenme sağlanmış oluyor.

Çeviriyle Öğren 1’i çözerken başucu kitabınız olacak Neden Böyle Çevirdik kitabını, sadece takıldığınız cümlelere bakmak için değil, 
çevireceğiniz her cümlede sistemli bir şekilde kullanırsanız maksimum verimi elde edebilirsiniz.

5. AŞAMA : 5. AŞAMA :  “Çeviriyle Öğren 2” kitabına geçin“Çeviriyle Öğren 2” kitabına geçin
İngilizce Konu Anlatımı kitabındaki 25. üniteyi (veya 25. videoyu) bitirdikten sonra Çeviriyle Öğren 2 kitabına 
geçebilirsiniz. Bu aşamadan sonra Çeviriyle Öğren 1 ve 2 kitaplarını eş zamanlı olarak kullanacaksınız. Çeviriyle 
Öğren 2 kitabı 4 ana bölümden oluşuyor. 100 konu anlatımı videosu, 25’er ünitelik dört bölüme ayrıldı. Bu 
kitapta sizden bu sefer cümle değil, paragraf ve metin çevirileri yapmanız istenecek. Ancak korkmanıza gerek 
yok, çünkü 1. Bölümdeki tüm makale ve diyaloglar, sadece o ana kadar öğrenmiş olacağınız bilgileri kapsıyor. 
Yine de bunları çevirmek, cümle çevirilerine göre daha zorlayıcı olacaktır ki bu son derece normal bir süreç.   



6. AŞAMA :6. AŞAMA : Kelime ezberiKelime ezberi
İngilizcenin bir yarısı gramer bilgisi ise, diğer yarısı da ezberdir. Bu süreçte bol bol kelime ezberi yapmanız gerekecek. Bunun 
için doğrudan kelime ezberi yaptıran kaynakları kullanmanızı önermiyoruz, çünkü kalıcılık sağlamıyorlar. Kelimeleri, içlerinde 
kullanıldıkları bağlamları dahilinde öğrenmenizde fayda var.  Çeviriyle Öğren 2 bu noktada harika bir fırsat sunuyor. Ünite sonlarında 
verilen kelime kutucuklarındaki kelimeleri düzenli olarak ezberleyin. 

Çeviriyle Öğren 2’de her beş üniteden sonra, geriye yönelik olarak tekrar yapmanızı sağlayan kelime egzersizlerini çözmeniz 
istenecek. Kitabın arkasında bulunan bu alıştırmaları sırası geldikçe mutlaka çözün. 

7. AŞAMA :7. AŞAMA : DinlemeDinleme
İngilizcenin olmazsa olmazlarından birisi de telaffuz… Maalesef kelimeler yazıldıkları gibi okunmuyor ve okundukları gibi yazılmıyor. 
Ancak üzülmeyin, çünkü Çeviriyle Öğren 2 bu aşamada da yardımınıza koşuyor. Her ünitenin sağ üst köşesinde bulunan karekodları 
kullanarak, metinlerin dinleme dosyalarına ulaşabilirsiniz. Bu dosyalar, anadili İngilizce olan Avustralyalı bir aile tarafından 
seslendirildi. Çevirisini bitirip, kelimelerini ezberlediğiniz bir üniteyi en son aşamada dinleyin; hem de en az dört sefer dinleyin.  

8. AŞAMA :8. AŞAMA : “Türkçe - İngilizce Karşılıklı Hikayeler” setine geçin“Türkçe - İngilizce Karşılıklı Hikayeler” setine geçin
Artık bir taraftan da İngilizce hikayeler okumanın vakti geldi... İngilizce öğrenmeyi zevkli hale getiren bu on kitaplık 
set, sizi ileri seviyelere kadar taşıyacak. Bu set İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerinizi geliştirecek şekilde 
tasarlandı. Sette 1 – 5 arasındaki her seviyeden ikişer adet kitap bulunmakta. Çeviriyle Öğren 1 ve 2’ye benzer şekilde, sol 
tarafta metinlerin Türkçeleri, sağ tarafta ise İngilizce karşılıkları bulunuyor. Setteki tüm kitapların dinleme dosyalarına 
ünite başlarında yer alan karekodlar ile ulaşılabiliyor. Bu seti mutlaka Önsözünde belirtilen şekilde kullanın. 

9. AŞAMA :9. AŞAMA : “Phrasal Verbs with Pictures” kitabına geçin“Phrasal Verbs with Pictures” kitabına geçin
Tebrikler! Yukarıdaki aşamaları tamamlayarak İngilizcedeki tüm gramer konularını öğrendiniz, alıştırmalarını çözdünüz, 
yeni kelimeler ezberlediniz ve bunların telaffuzlarını öğrendiniz. Şimdi sıra deyimsel fiilleri öğrenmekte. Sınavların 
ve günlük konuşmaların kadrolu elemanı olan phrasal verbleri, “Phrasal Verbs with Pictures” kitabıyla kolaylıkla 
öğrenebilirsiniz. 

Deyimsel fiiller, normal kelimelerden farklı olarak iki veya daha fazla sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşuyor. Ortaya çıkan 
anlamların ise genellikle bu iki kelimeyle bir ilgisi bulunmuyor. Bu yönüyle, phrasal verbleri ezberlemek de zor ve sıkıcı olabiliyor. 
Bu kitap deyimsel fiilleri, keyifli karikatürlerle anlatıyor. Bu sayede bir deyimsel fiilin ne tür bir bağlamda kullanıldığını görmüş 
oluyorsunuz. Sayfalardaki karekodları kullanarak ünitelerin özenle hazırlanmış olan videolarına da ulaşabilirsiniz. 

“Deyimsel fiiller olmadan da konuşurum” diyorsanız elbette haklısınız, ancak maalesef anadili İngilizce olan kişiler böyle düşünmüyor 
ve onları günlük konuşmalarına sıkça dahil ediyorlar. Bu nedenle, en son aşamada İngilizcedeki phrasal verbleri öğrenmenizde fayda 
var.  

10. AŞAMA (EKSTRA) :10. AŞAMA (EKSTRA) : “Çocuklar için İngilizce Aktiviteler”“Çocuklar için İngilizce Aktiviteler”
Bu setin içinden çıkan Çocuklar için İngilizce Aktiviteler kitabı, 6 - 10 yaş arasındaki çocuklar temel alınarak hazırlandı. 
Ancak yine de bazı okurlarımız bu kitabı 3. Aşamada kullanmayı tercih edebiliyor. Biz bu tercihi size bırakıyoruz; 
dilerseniz 3. Aşamada kullanın, dilerseniz bu kitabı çocuğunuza ya da bir yakınınızın çocuğunuza ayırın. 

Tüm bu süreçte kafanıza takılanları Özer Kiraz’ın Facebook’taki İngilizce Konu Anlatımı - Tartışma Grubuna sorabilirsiniz. Grupta 
cevap vermekten keyif alan çok fazla kullanıcı var ve sorunuza kısa zamanda cevap alabilirsiniz. Gruba gitmek için karekod:

İngilizce serüveninizde başarılar dileriz!


