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biraz 
yükseğe çık

gideceğin yer
görünecektir.

AmericanLIFE, büyüyen ve hep sürecek olan lisan ihtiyacını 
karşılayan bir eğitim ve iletişim merkezidir. Yan eğitimleri ve 
hizmetleriyle, her yaştan insanın hayatı en geniş çerçevede 
kavrayacağı bir Dünya Okuludur.

Öğrencisine, çalışanlarına ve kurumlarına; huzurlu, güvenli bir iş ve 
yaşam önceliği sunar. Sosyal hayatınıza renkli, iş yaşamınıza başarılı 
ve güçlü bir başlangıç için göğsünüze takmanız gereken ilk yıldızdır. 
Üzerinde niyetiniz yazar; DÜNYAYI İSTİYORUM.

MERHABA
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• English by Lingua Folio
• TailorMade Business English  
• English@Breakfast
• Call 2 Talk
• World Voices
• Paris Saint-Germain
• Almanca
• Rusça
• Türkçe 
• My Mother Speaks English 
• S.O.S 
• ALEX 
• +More English 
• Personal Development Seminars 
• Social Activities 
• Teenglish 
• TESOL
• Aile Birleşimi

PROGRAMLAR

sana hazır
sana özel 
bir anahtar.

senin için
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AmericanLIFE için, yabancı dil uzmanlarının geliştirdiği bir sistemdir.
Başlangıç A1-A2, B1-B2 ve C1-C2 biçiminde dil seviyenize, 
ihtiyacınıza ve ilginize göre programlanır.

• Genel dil eğitimi ihtiyacı
• Pratik dil bilgisi ihtiyacı
• Okuma, dinleme, yazma, konuşma ağırlıklı eğitim ihtiyacı
• Üniversite döneminde kariyer planı hazırlığı
• Mezuniyet sonrası mülakat hazırlığı
• Daha iyi bir iş/mevkii ihtiyacı
•  ELTA, TOEFL, IELTS, TOEIC, YDS, YÖKDİL vb. sınav hazırlığı

kriter bazlı
dil öğrenme

programı
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özel
gereksinimlere

çözümlerözel

TailorMade Business English, hizmet kalitesini ve iş verimliliğini
arttırmayı hedefleyen şirketler ve çalışanlar için, AmericanLIFE
tarafından hazırlanmış bir eğitim paketidir.

Müşteriniz ile kusursuz bir iletişim ve memnuniyet yaratmanız için 
sunulan bu ürün, sizin istek ve eğitim ihtiyacınıza göre programlanır.
"İhtiyaç Analiz Anketleri" ile eğitimin çerçevesi belirlenir,
sonuçlara göre size özel bir program tasarlanır. Standartlara göre 
değil kurumunuza göredir! Yani tam anlamıyla "Terzi İşi"...
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"İngilizce biliyorum ama geliştiremiyorum!" İş insanı, öğrenci, 
çalışan kısaca herkesin ortak şikayeti için tasarlanmış bir eğitim 
paketi. Hem sosyal alanınızı, hem dil bilginizi, hem de konuşma 
kabiliyetinizi geliştirebileceğiniz, neşeli ve İngilizce bir kahvaltı 
ortamına ne dersiniz.

öğrenmenin
keyiflihali
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Sizin istek ve ihtiyaçlarınıza göre, dilediğiniz zaman aralıklarında 
yapabileceğiniz bir kişisel "sohbet eğitimi". Öğretmeninizle bire bir 
telefon görüşmesi yapabileceğiniz ve yoğun temponuzun size engel 
olmadığı bir öğrenme yöntemi.
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World Voices ile sınıflarımızdan dünyanın tüm dillerini duyabilirsiniz. 
Lingua Folio sisteminde bulunan A1-A2, B1-B2 ve C1-C2 seviyelerine 
göre programlanan sistemle, okuma, yazma, konuşma ve 
anlama başlıkları altında sıralanan kriterlerde pek çok dünya dilini 
öğrenebilirsiniz. İngilizcenin standart bir donanım haline geldiği iş 
yaşamında World Voices herkesi bir adım öne taşır.
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Anne babalar tribüne! Bir dünya starının ilk günlerini izlemeye
davet ediyoruz. Neymar, Cavani, Di Maria, Dany Alves, Diarra ve 
PSG renkleriyle motive olan çocukların, özgüvenini, öğrenmeye 
hazırlığını ve vizyon gelişimini bir düşünün.

Her yıl bir dünya takımıyla paydaş eğitmenlik yapıyoruz ve 
inanıyoruz. Bu maçı alacağız! O kazanacak...
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Dünya çapında en önemli dillerden biri olan Almanca, Avrupa’da 
100 milyondan fazla kişinin ana dilidir. Avrupa Birliği'nde 
İngilizceden sonra Fransızca ile birlikte en yoğun kullanılan dildir. 
Almanya, Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağıdır. Türkiye’de 
1.000’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl milyonlarca 
Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Ayrıca Almanya, yüksek 
öğrenim açısından cazip bir ülkedir. Bu faktörler Almancayı en çok 
talep gören ikinci yabancı dili haline getirmektedir. Sizin talebiniz 
bizim uzmanlığımız.
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260 milyon kişi tarafından konuşulan bir dil olan Rusça, dünya
çapında en yaygın 4. dildir. Rusya ve Türkiye ticari ve sosyal ilişkileri 
gelişen iki büyük komşu ülkedir. Bu büyük coğrafyada çalışan 
inşaat mühendisleri, iş insanları, sıklıkla iş gezilerine çıkan üst 
düzey yetkililer, turizm profesyonelleri! AmericanLIFE Dil Okulları, 
Linguafolio çerçevesinde Rusçayı da özel dersler ve grup dersleri 
halinde öğrenebilir, doğuya ve batıya açılan geniş bir vizyona kısa 
sürede erişebilirsiniz.
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Türkiye'de yaşayan yaklaşık 4 milyon yabancı uyruklu kişiye, 
Türkçeyi en modern dil öğretim teknikleriyle öğretmeyi hedefleyen, 
kişiye özel sunulan bir eğitim programıdır.
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annelere
iletişim ve

 özgürlük

AmericanLIFE'ın, annelerimiz için geliştirdiği bir özgürlük 
programıdır. Turistik faaliyetlerden, her türlü alışverişe; sağlık, 
kişisel bakım, gıda vb. konularda dünyaya açılabilmek,
çocukların dil derslerinde daha ilgili ve yardımcı olabilmek için 
ideal bir dil eğitimi programıdır.
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S.O.S. sizlerin öğrenme şekli ve temposuna göre tasarlanan,
bire bir çalışma tekniğiyle süren bir özel ders programıdır.
Kısa dönem içinde sınav, mülakat, iş toplantıları, fuar deneyimlerini
yaşayacak; zamanı kısıtlı ve rutin programlara uymakta zorluk çeken
herkes rahatlıkla faydalanabilir.

kısa
zamanda

bire bir

eğitim
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Türkiye’de her sene yüz binden fazla kişi dil sınavlarına girmektedir.
YDS, YÖKDİL, ELTA, TOEFL, IELTS, TOEIC, ERASMUS, PROFICIENCY,
COPE, KET, ECA, FCE, BULATS gibi ulusal ve uluslararası sınavlara
hazırlık programlarını içeren başarı odaklı bir eğitim programıdır.
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yaşam boyu eğitim...

AmericanLIFE’ın en güçlü ve benzersiz eğitim programlarından 
+MORE English eğitim destek programları, bizzat eğitim
uzmanlarımız tarafından, her seviye gözetilerek oluşturulmuştur. 
Eğitici ve öğretici materyallerle kurgulanan bu eğitimler, bir defa
öğrencimiz olmuş herkes için yaşam boyu ücretsizdir.
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AmericanLIFE vizyonu yabancı dil öğretimiyle sınırlanamaz. O dilin
kullanılacağı entellektüel seviye, özgür ve vizyoner dünya görüşü,
öğrencilerimizin kişisel özgüveni ve iletişim kabiliyeti daima 
bizim sorumluluğumuzdadır. Personal Development Seminars 
eğitimleri talebe göre kendi binalarımızda veya davet sahibi 
topluluklara bizzat gidilerek sunulur.
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AmericanLIFE iyi bir dil eğitiminin yanı sıra, dili ve iletişimi geliştirme
amaçlı sosyal yaşam alanları sunar. Mevsim, coğrafya, grup ve
taleplere göre kurgulanan tüm aktiviteler, yönetici, çalışan ve
siz öğrenciler arasındaki aile iletişimini güçlendirecektir.
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7-17 yaş arasındaki gençlerimizin ilgi alanları, zeka yapıları, öğrenme
metodları, hobileri ve iletişim kurma biçimleri dikkate alınarak
programlanmış bir iletişim geliştirme yöntemidir. Yabancı dil 
kavramı; bir sınav-sonuç ilişkisi, başarı düzeyi, öğrenim zorunluluğu 
değildir. İletişimi özgürleştirmenin ve çoğaltmanın bir yoludur!

Teenglish programlarında, yabancı dil sıkıcı bir öğrenme süreci ve 
amaç değil, yaşamı ve dünyayı kavramanın, eğlenceli deneyimlerle 
yaşatıldığı bir süreçtir.
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Tesol, Türkiye’de ve yurt dışında, herhangi bir dalda lisans mezunu
olan bireylerin kolejler ve İngilizce kurslarında öğretmenlik
yapmasını sağlayan bir sertifikadır. AmericanLIFE Dil Okulları
şubeleri, kariyerine İngilizce öğretmeni olarak yön vermek isteyen
öğrencilerine bu eğitimi de sunabilir. Öğretmen adayları,
AmericanLIFE şubelerinde bir öğretmen gözetiminde staj yaparak
aldıkları eğitimi paylaşma ve uygulama şansı bulurlar.
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Evlilik yolu ile Almanya'ya gidecek kişiler için, Goethe Enstitüsü'nün 
sertifika kriterlerine uygun olarak hazırlanan, kişiye özel bir paket 
programdır. Öğretmen aynı zamanda öğrencinin sınav süreci 
boyunca danışmanıdır.
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• WAYMAN American Flight Training

• IFA International Flight Academy 

• Learning House International

• Abroad

• Translation

EK 
PROGRAMLAR
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AmericanLIFE’ın ayrıcalıklı olarak ülke temsilciliğini yaptığı Wayman, 
1987’de Miami’de kuruldu. Wayman, çok kısa sürede büyüyen 
dünyanın sayılı pilot okullarından biridir. 30'dan fazla eğitim 
uçağıyla yılda 22.000 saat uçuş eğitimi veren Wayman American 
Flight Training’in öğrenci memnuniyet ve başarı oranı ise %97.2. 
Wayman’dan mezun olduktan sonra ticari pilot olmanın yanı sıra, 
Miami Dade College ile yaptığı anlaşma ile uçuş eğitmeni de 
olabilirsiniz.

AmericanLIFE, Wayman American Flight Training'in Azerbaycan, 
Kazakistan, Ukrayna, Kıbrıs, Irak ve Türkiye'de 
tek yetkili temsilcisidir.
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IFA bir AmericanLIFE kuruluşudur. Saygın pilot okullarının
ülkemizdeki önemli temsilcilerinden birisidir.

"En başarılı olacağınız iş, hayalinizde olandır." mottosuyla,
ülke gençlerini pilotluk mesleğiyle buluşturan IFA; bugüne kadar 
birçok genci hayallerindeki meslekle buluştururken, A’dan Z’ye her 
konuda danışmanlığını yapmaktadır.
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Üniversite eğitimi için, öğrenci değişimi ve öğrenci kaydı hizmeti
veren küresel çapta bir lider sağlayıcıdır. Öğrencilere, Birleşik
Devletler’de üstün başarı bursu sunan en iyi ünversitelere doğrudan
erişim imkanı sağlar. Öğrencilerimiz her seviyedeki eğitim için STEM
ve işletme dahil yüzlerce üstün kalitede lisans programlarından
birini seçebilir. Learning House ve çözüm ortaklarıyla;
hızlandırılmış, makul ve doğrudan kayıt olma deneyimini
yaşayabilirsiniz.

Şimdi kariyer planınızı tekrar gözden geçirin.
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Yabancı dil öğrenimi gören bireylerin birçoğunun nihai hedefi,
yurt dışı eğitimidir. Bu durum, yurt dışında nitelikli, sağlıklı ve
güvenli bir ortamda eğitim sağlamak konusunda bizleri sorumlu
kılar. AmericanLIFE, 30'dan fazla ülkede 250'den fazla okulla
iş birliği içerisindedir. AmericanLIFE Abroad ile yurt dışında güvenli 
ve kaliteli eğitim olanakları bulabilirsiniz.
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AmericanLIFE yabancı dil gereksinimine bütünsel bir yaklaşım
sergiler. Tüm şubelerimizin nitelikli bir çeviri ofisi gibi çalıştığı bu
sistemde uzman kadromuza ulaştırılan metinler hızla çevrilir. Ardıl 
veya simultane çeviri gibi hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda
söz konusu desteği kurumsal olarak alabilirsiniz.
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• Paris Saint Germain FC Academy 
• West Virginia State University 
• Virginia Wesleyan University 
• Rivier University 
• Concordia University
• Alvernia University
• Cross Action Kids
• QNS
• ELTA 

SOLUTION
PARTNERS

önemli olan
karşınızda
olanlar
değil

yanınızda
duranlardır.
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AmericanLIFE performans ve erişim grafiği, büyük bir aile 
olduğumuzun görsel bir ifadesidir. Sık ve yüksek bir frekansla 
büyüyen ve değişen bu bilgilerin güncellenen hallerini dilediğiniz 
zaman genel merkezimizden edinebilirsiniz.

FACTS
FIGURES&

FACTS
FIGURES&

Toplam 

3.949.866 
kişiye ulaşıldı.

Toplam 

1.212.316 
video görüntülenmesi aldı.

Toplamda 
202.871.269 
erişim

5.000.000’dan 
fazla video 
görüntülenmesi 
alındı.

Google Adwords 
Reklamları 
ile web sitemize
1.350.200 tıklama alındı. 

27 
ŞEHİR

53 
ŞUBE

32.545
ÖĞRENCİ

1254
ÇALIŞAN

Toplam 

17.663.403 
kişiye ulaşıldı.

Toplam 

4.014.762 
video görüntülenmesi aldı.

Paylaşılan içeriklerimiz 228.188 etkileşim* aldı. 
*Etkileşim: Beğeni, Yorum, Paylaşım.

Facebook Instagram Twitter YouTube Google

YouTube 
Toplam Video 
Görüntüleme

92.318
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GÜNLÜK

1. abacus abaküs

2. address adres

3. aggressive  agresif

4. acne akne

5. accessory aksesuar

6. active aktif

7. activity aktivite

8. aquarium akvaryum

9. alarm alarm

10. alcoholic alkolik

11. alcoholism alkolizm

12. amen âmin

13. abnormal anormal

14. antenna anten

15. acetone aseton

16. balcony balkon

17. balloon balon

18. brother birader

19. bicycle bisiklet

20. block blok

21. blouse bluz

22. boat bot

23. boot bot

24. boycott boykot

25. briefing brifing

26. bronze bronz

27. broach broş

28. bouquet buket

29. bungalow bungalov

30. botanical botanik

31. boutique butik

32. jackal çakal

33. jacket ceket

34. jeep cip

35. decorative dekoratif

36. demography demografi

37. democracy demokrasi

38. discipline disiplin

39. dialogue diyalog

40. design dizayn

41. double duble

42. duplex dubleks

43. economy ekonomi

44. economical ekonomik

45. endorphine endorfin

46. extra ekstra

47. electric elektrik

48. industry endüstri

49 energy enerji

50. energetic enerjik

51. fan fan

52. fantastic fantastik

53. fantasy fantezi

54. ferry-boat feribot

55.  festival festival

56. filter filtre

57. final final

58. finalist finalist

59.  fiasco fiyasko

En az 1000 ortak 
kelimeyi biliyorsunuz!

MUTUAL WORDS 
ORTAK KELİMELER

1 
SANİYEDE

1000 KELİME
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60. flamingo flamingo

61. flirt flört

62. photograph fotoğraf

63. photocopy fotokopi

64. garage garaj

65. gas gaz

66. global global

67. gondola gondol

68. gorilla goril

69. graphic grafik

70. gram gram

71. group grup

72. hammock hamak

73. handicap handikap

74. hangar hangar

75. helicopter helikopter

76. hobby hobi

77. hall hol

78. hooligan holigan

79. image imaj

80. jacuzzi jakuzi

81. jet jet

82. cafe kafe

83. cactus kaktüs

84. quality kalite

85. camp kamp

86. campaign kampanya

87. campus kampus

88. capacity kapasite

89. character karakter

90. caravan karavan

91. cargo kargo

92. card kart

93. carton karton

94. catalog katalog

95. cashier kasiyer

96. category kategori

97. kilo kilo

98. classic klasik

99. code kod

100. convoy konvoy

101. copy kopya

102. corridor koridor

103. costume kostüm

104. cosmetic kozmetik

105. crystal kristal

106. lamp lamba

107. leopard leopar

108. lady leydi

109. lilac leylak

110. limit limit

111. list liste

112. liter litre

113. lobby lobi

114. locomotive lokomotif

115. luxury lüks

116. manicure manikür

117. maniac manyak

118. marina marina

119. market market

120. massage masaj

121. mask maske

122. mascot maskot

123. material materyal

124. media medya

125. mega mega

126. melody melodi

127. message mesaj

128. meter metre

129. metro metro

130. metropolis metropol

131. minaret minare

132. minibus minibüs

133. minimum minimum

134. modernize modernize

135. monotone monoton

136. motel motel

137. normal normal

138. object obje

139. original orijinal

140. orchid orkide

141. hotel otel

142. automatic otomatik

143. automobile otomobil

144. panda panda

145. panther panter

146. perfume parfüm

147. park park

148. parka parka

149. parliament parlamento

150. party parti

151. passport pasaport

152. bazaar pazar

153. pelican pelikan

154. penguin penguen

155. pajamas pijama

156. plaza plaza

157. politics politika

158. porcelain porselen

159. problem problem

160. racket raket

161. Ramadan Ramazan

162. shampoo şampuan

163. centimeter santimetre

164. sauna sauna

165. ceramic seramik

166. season sezon

167. cigarette sigara

168. scandal skandal

169. shorts şort

170. social sosyal

171. spray sprey

172. stress stres

173. super süper

174. surprise sürpriz

175. taxi taksi

176. terminal terminal

177. t-shirt tişört

178. traffic trafik

179. tractor traktör
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180. train tren

181. tour tur

182. tourist turist

183 tourism turizm

184. toilet tuvalet

185. university üniversite

186. vase vazo

187. villa villa

188. visa vize

189. zebra zebra

TEKNOLOJİ

190. acoustic akustik

191. battery batarya

192. bite bayt

193. CD CD

194. detector detektör

195. digital dijital

196. disc disk

197. diskette disket

198. DVD DVD

199. effect efekt

200. electronically elektrikli

201. electronic elektronik

202. information enformasyon

203. fax faks

204. film film

205. frequency frekans

206. intranet intranet

207. generator jeneratör

208. camera kamera

209. cassette kaset

210. code kod

211. laser lazer

212. link link

213. machine makine

214. megaphone megafon

215. microphone mikrofon

216. microscope mikroskop

217. modem modem

218. monitor monitör

219. motor motor

220. printer printer

221. program program

222. projector projektör

223. radar radar

224. robot robot

225. rocket roket

226. synchronous senkron

227. cinema sinema

228. system sistem

229. technical teknik

230. teknology teknoloji

231. telephone telefon

232. telescope teleskop

233. television televizyon

234. ultrason ultrason

235. ultrasonic ultrasonik

236. version versiyon

237. vibration vibrasyon

238. video video

EDEBİYAT

239. accent aksan

240. alphabet alfabe

241. encyclopedia ansiklopedi

242. atlas atlas

243. brochure broşür

244. bulletin bülten

245. diction diksiyon

246. dialect diyalekt

247. document doküman

248. drama dram

249. epic epik

250. grammar gramer

251. irony ironi

252. catalogue katalog

253. classic klasik

254. literature literatür

255. autobiography otobiyografi

256 paragraph paragraf

257. parody parodi

258. symbol sembol

259. vision vizyon

ÜLKE / ŞEHİR

260. Afghanistan Afganistan

261. Africa Afrika

262. Anatolia Anadolu

263. Antarctic Antarktika

264. Arab Arap

265. Argentina Arjantin

266. Europe Avrupa

267. Austria Avusturya

268. Baghdad Bağdat

269. Budapest Budapeşte

270. Dominican Dominik

271. Equator Ekvator

272. Indonesia Endonezya

273. Estonia Estonya

274. Ethiopia Etiyopya

275. Philippines Filipinler

276. France Fransa

277. English İngilizce

278. Iraq Irak

279. Iran İran

280. Ireland İrlanda

281. Spain İspanya

282. Israel İsrail

283. Italy İtalya

284. Canada Kanada

285. Catholic Katolik

286. Copenhagen Kopenhag

287. Latvia Letonya

288. Lithuania Litvanya

289. Luxemburg Lüksemburg

290. Macedonia Makedonya

291. Malaysia Malezya

292. Mexico Meksika

293. Moscow Moskova

294. Mozambique Mozambik

295. Pakistan Pakistan

296. Paris Paris
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297. Singapore Singapur

298. Slovakia Slovakya

299. Slovenia Slovenya

300. Sofia Sofya

301. Tehran Tahran

302. Thailand Tayland

303. Taiwan Tayvan

304. Tokyo Tokyo

305. Turkmenistan Türkmenistan

306. Ukraine Ukrayna

307. Vatican Vatikan

308. Vietnam Vietnam

TIP / BİLİM

309. academic akademik

310. allergy alerji

311. allergic alerjik

312. ambulance ambulans

313. ammonia amonyak

314. analytical analitik

315. analysis analiz

316. anatomy anatomi

317. anemia anemi

318. anesthesia anestezi

319. angina anjin

320. antibiotics antibiyotik

321. antiseptics antiseptik

322. appendicitis apandisit

323. arithmetic aritmetik

324. archelogy arkeoloji

325. acid asit

326. aspirin aspirin

327. astrology astroloji

328. atmosphere atmosfer

329. atom atom

330. bacteria bakteri

331. bacterial bakteriyel

332. bandage bandaj

333. barometer barometre

334. by-pass baypas

335. biology biyology

336. biopsy biyopsi

337. botany botanik

338. branch branş

339. dermatology dermatoloji

340. disinfectant dezenfektan

341. disinfect dezenfekte

342. diabetes diyabet

343. diaphragm diyafram

344. dialysis diyaliz

345 dysentery dizanteri

346. doctor doktor

347. doping doping

348. dosage dozaj

349. eczema egzama

350. ecology ekoloji

351. electron elektron

352. element element

353. embryo embriyo

354. endocrine endokrin

355.  injection enjeksiyon

356. aesthetic estetik

357. ether eter

358. philology filoloji

359. physical fiziksel

360. physics fizik

361. function fonksiyon

362. formula formül

363. galaxy galaksi

364. gene gen

365 genetic genetik

366. geometry geometri

367. hygiene hijyen

368. hypnosis hipnoz

369. hysteria histeri

370. homogeneous homojen

371. hormone hormon

372. iris iris

373. hysteric isterik

374. ion iyon

375. gel jel

376. geophysics jeofizik

377. geology jeoloji 

378. gynecology jinekoloji

379. calcium kalsiyum

380. cancer kanser

381. capsule kapsül

382. carbondioxide karbondioksit

383. cardiology kardiyoloji

384.  criminal kriminal

385. cholera kolera

386. cramp kramp

387. cream krem

388. chrome krom

389. chronic kronik

390. local lokal

391. lotion losyon

392. major majör

393. maximum maksimum

394. mathematics matematik

395. meridian meridyen

396. metal metal

397. methane metan

398. meteor meteor

399. meteorology meteoroloji

400. method metot

401. microbe mikrop

402. millimeter milimetre

403. minor minör

404. mythology mitoloji

405. morphine morfin

406. narcotic narkotik

407. negative negatif

408. nickel nikel

409. nicotine nikotin

410. nitrogen nitrojen

411. neurology nöroloji

412. neutral natürel

413. nuclear nükleer

414. oxygen oksijen

415. oncology onkoloji
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416. optic optik

417. oral oral

418. organ organ

419. orthopedics ortopedi

420. panic panik

421. pancreas pankreas

422. paranoia paranoya

423. parasite parazit

424. particle partikül

425. passive pasif

426. pathology patoloji

427. pedagogy pedagoji

428. pediatric pediatri

429. penicillin penisilin

430. piston piston

431. polyester polyester

432. pump pompa

433. positive pozitif

434. radiology radyoloji

435. radium radyum

436. reflex refleks

437. risk risk

438. centigrade santigrat

439. symptom semptom

440. serum serum

441. cylinder silindir

442. shock şok

443. solarium solaryum

444. spasm spazm

445. syrup şurup

446. tablet tablet

447. theory teori

448. theoretical teorik

449. therapy terapi

450. thermal termal

451. thermometer termometre

452. test test

453. unit ünite

454. uranium uranyum

455. urology üroloji

456. virus virüs

457. vitamin vitamin

458. zoology zooloji

MESLEK

459. agent ajan

460. acrobat akrobat

461. activitiy aktivite

462. actor aktör

463. actress aktris

464. amateur amatör

465. emblem amblem

466. admiral amiral

467. analysis analiz

468. assistant asistan

469. astronaut astronot

470. ballerina balerin

471. barman barmen

472. baron baron

473. barber berber

474. biologist biyolog

475. bodyguard badigard

476. dancer dansçı

477. detective dedektif

478. diplomat diplomat

479. director direktör

480. disc-jockey diskjokey

481. dosier dosya

482. editor editör

483. economist ekonomist

484. emperor imparator

485. factor faktör

486. philosopher filozof

487. finance finans

488. feasibility fizibilite

489. general general

490. jury juri

491. cameraman kameraman

492. captain kaptan

493. career kariyer

494. controller kontrolör

495. cooperative kooperatif

496. coordinator koordinatör

497. cowboy kovboy

498. leader lider

499. logo logo

500. medium medyum

501. mechanical mekanik

502. musician müzisyen

503. pianist piyanist

504. policeman polis

505. prince prens

506. princess prenses

507. prestige prestij

508. presentation prezentasyon

509. professor profesör

510. professional profesyonel

511. project proje

512. protocol protokol

513. reference referans

514. rector rektör

515. chef şef

516. secretary sekreter

517. sector sektör

518. seminar seminer

519. sheriff şerif

520. slogan slogan

521. chauffeur şoför

522. sponsor sponsor

523. textile tekstil

524. transfer transfer

SANAT / EĞLENCE

525. animation animasyon

526. ballet bale

527. bar bar

528. bridge briç

529. jazz caz

530. dance dans

531. instrument enstrüman

532. gallery galeri

533. hobby hobi
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534. internet internet

535. cabaret kabare

536. carnival karnaval

537. miniature minyatür

538. museum müze

539. music müzik

540. musical müzikal

541. opera opera

542. orchestra orkestra

543. panel panel

544. panaroma panaroma

545. pyramid piramit

546. piano piyano

547. poker poker

548. pop pop

549. poster poster

550. profile profil

551. rally ralli

552. reality realite

553. recital resital

554. rating reyting

555. rhytm ritim

556. role rol

557. censor sansür

558. charlatan şarlatan

559. circus sirk

560. showman şov

561. star star

562. style stil

563. tango tango

564. tragedy trajedi

565. trend trend

566. universal üniversal

567. viola viyola

568. vocal vokal

569. yoga yoga

YEME / İÇME

570. alcohol alkol

571. aroma aroma

572. barbecue barbekü

573. biscuit bisküvi

574. chocolate çikolata

575. gin cin

576. diet diyet

577. gastronomy gastronomi

578. grapefruit greyfurt

579. hamburger hamburger

580. hashish haşhaş

581. inorganic inorganik

582. caffeine kafein

583. coffee kahve

584. cacao kakao

585. calorie kalori

586. canteen kantin

587. caramel karamel

588. cake kek

589. kettle ketıl

590. ketchup ketçap

591. cognac konyak

592. cream krema

593. lemon limon

594. margarine margarin

595. marmalade marmelat

596. mayonnaise mayonez

597. menthol mentol

598. menu menü

599. mixer mikser

600. natural natürel

601. obese obez

602. omlette omlet

603. organic organik

604. potato patates

605. picnic piknik

606. pizza pizza

607. pudding puding

608. raki rakı

609. restaurant restoran

610. saffron safran

611. salad salata

612. champagne şampanya

613. sandwich sandviç

614. shish şiş

615. soda soda

616. sauce sos

617. special spesiyal

618. syrup şurup

619. sushi suşi

620. tequila tekila

621. thermos termos

622 tonic tonik

623. vanilla vanilya

624. vegetarian vejeteryan

625. whiskey viski

626. vodka votka

627. yoghurt yoğurt

İDEOLOJİ

628. atheist ateist

629. Buddhism Budizm

630. declaration deklarasyon

631. demogogy demogoji

632. democracy demokrasi

633. dogma dogma

634. impose empoze

635. fascist faşist

636. fascism faşizm

637. federative federatif

638. feminist feminist

639. guerilla gerilla

640. gothic gotik

641. harmony harmoni

642. Christian Hıristiyan

643. humanist humanist

644. idealist idealist

645. ideology ideoloji

646. illegal illegal

647. chaos kaos

648. cathedral katedral

649. Catholic Katolik

650. conservative konservatif

651. Quran Kur’an
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652 militant militan

653. norm norm

654. Orthodox Orthodox

655. paradox paradoks

656. partisan partizan

657. perspective perspektif

658. polemic polemik

659. politic politik

660. principle prensip

661. protest protesto

662. Protestant Protestan

663. radical radikal

664. realism realizm

665. referendum referandum

666. sabotage sabotaj

667. sadism sadizm

668. civil sivil

669. socialist sosyalist

670. chauvinism şovenizm

671. terror terör

672.  terrorist terörist

673. tolerance tolerans

674. turban türban

675. utopia ütopya

SPOR

676. aerobic aerobik

677. arena arena

678. assist asist

679. athlete atlet

680. athletic atletik

681. athleticism atletizm

682. badminton bedmintın

683. baseball beyzbol

684. boxing boks

685. bowling bowling

686. defense defans

687. fanatic fanatik

688. foul faul

689. football futbol

690. goal gol

691. golf golf

692. handball hentbol

693. hippodrome hipodrom

694. hockey hokey

695. gymnastics jimnastik

696. jockey jokey

697. judo judo

698. canoeing kano

699 karate karate

700. coach koç

701. corner korner

702. cricket kriket

703. kung fu kung fu

704.  league lig

705. match maç

706. knock out nakavt

707. offside ofsayt

708. polo polo

709. rugby ragbi

710. champion şampiyon

711.  score skor

712. surfing sörf

713. sport spor

714. stadium stadyum

715. shoot şut

716. taekwondo tekvando

717. tennis tenis

718. volleyball voleybol

DİĞER

719. absurd absürt

720. adaptation adaptasyon

721. agenda ajanda

722.  agitation ajitasyon

723. acacia akasya

724. acrobat akrobat

725. action aksiyon

726. actual aktüel

727. alternative alternatif

728. aluminum alüminyum

729. alluvium alüvyon

730. amazon amazon

731. embargo ambargo

732. ambiance ambiyans

733. amphibian amfibi

734. anarchy anarşi

735. anonymous anonim

736. anti anti

737. antisocial anti sosyal

738. antivirus antivirüs

739. antifreeze antifriz

740. antique antika

741. antelope antilop

742. antipathy antipati

743. antithesis antitez

744. apartment apartman

745. aristocracy aristokrasi

746.  artesian artezyen

747. artistic artistik

748. advantage avantaj

749. balance balans

750. ballistics balistik

751. bamboo bambu

752. bank banka

753. banknote banknot

754. barrage baraj

755. barbarian barbar

756. barricade barikat

757. barrier bariyer

758.  barcode barkot

759. baroque barok

760. bibliography bibliyografi

761. biennale bienal

762.  biography biyografi

763.  bluff blöf

764. bobbin bobin

765. bomb bomba

766.  bulgur  bulgur

767. bureau büro

768. bureaucracy bürokrasi

769. bust büst
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770. button buton

771.  jackal çakal

772. cheque çek

773. geography coğrafya

774. data data

775. degenerate dejenere

776. deodorant deodorant

777. department departman

778. depot depo

779. deposit depozit

780. despot despot

781. destination destinasyon

782. destroyer destroyer

783. detergent deterjan

784. devaluation devalüasyon

785. dictator diktatör

786. douche duş

787. dynamite dinamit

788. dynamo dinamo

789. dinosaur dinozor

790. deep dip

791. deep-freeze dipfriz

792. diplomacy diplomasi

793. direct direkt

794. diagram diyagram

795. doctrine doktrin

796. document doküman

797. dollar dolar

798. dominant dominant

799.  duel düello

800. egoist egoist

801. exotic egzotik

802. exhaust pipe egzoz

803. eco eko

804. eccentric eksantrik

805. expert eksper

806. express ekspres

807. elastic elastik

808. elegant elegan

809. ellipse elips

810. impose empoze

811. indirect endirekt

812. instantaneous enstantane

813. institute enstitü

814.  integration entegrasyon

815. integrated entegre

816.  interactive enteraktif

817. international enternasyonal

818. heroine eroin

819. erosion erozyon

820. Eskimo Eskimo

821. Euro Euro

822. federal federal

823. federation federasyon

824. flash flaş

825. flora flora

826. flute flüt 

827. fund fon

828. force fors

829. forum forum

830. fossil fosil

831. fraction fraksiyon

832. fresco fresk

833. fusion füzyon

834. gabardine gabardin

835. gangster gangster

836. guarantee garanti

837. gigabyte cigabayt

838. garrison garnizon

839. garrison gastronomi

840. guitar gitar

841. granite granit

842. harem harem

843. highly hayli

844. helium helyum

845. hippi hippi

846. holding holding

847. ideal ideal

848. idol idol

849. icon ikon

850. illusion illüzyon

851. imitation imitasyon

852. immunology immünoloji

853. indicator indikatör

854. initiative inisiyatif

855. innovation inovasyon

856. hypothec ipotek

857. station istasyon

858. isolation izolasyon

859. gelatin jelatin

860. jubilee jübile

861. calligraphy kaligrafi

862. cabin kabin

863. camouflage kamuflaj

864. canal kanal

865. carbon karbon

866. channel kanal

867. kangaroo kanguru

868. caliph halife

869. canyon kanyon

870. caprice kapris

871. carburetor karbüratör

872. cotton koton

873. clan klan

874. coalition koalisyon

875. cobra kobra

876. cocaine kokain

877. cockpit kokpit

878. complicated komplike

879. concentrated konsantre

880. conservatory konservatuar

881. convoy konvoy

882. course kurs

883. kiosk köşk

884. cosmic kozmik

885. crater krater

886. creative kreatif

887. credit kredi

888. criterion kriter

889. commander kumandan
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890. cube küp

891. cure kür

892. legal legal

893. liberal liberal

894. lynch linç

895. medal madalya

896. medallion madalyon

897. mammoth mamut

898. monastery manastır

899. maneuver manevra

900. mentality mantalite

901. masseuse masöz

902. marginal marjinal

903. mine mayın

904. mascara maskara

905. melancholy melankoli

906. melody melodi

907. million milyon

908. mineral mineral

909. mystic mistik

910. mission misyon

911. meeting miting

912. model model

913. modified modifiye

914. monograph monografi 

915. montage montaj

916. moron moron

917. mosaic mozaik

918. nylon naylon

919. niche niş

920. nuance nüans

921. objective objektif

922. occasion okazyon

923. okay okey

924. honor onur

925. honorable onurlu

926. operation operasyon

927. optimistic optimist

928. organization organizasyon

929. authentic otantik

930. autonomous otonom

931. autopsy otopsi

932. oval oval

933. over lock overlok

934. ozone ozon

935. paradox paradoks

936. parallel paralel

937. parachute paraşüt

938. parcel parsel

939. partner partner

940. patent patent

941. pedal pedal

942. pedicure pedikür

943. personnel personel

944. pessimistic pesimist

945. pick up pikap

946. plan plan

947. plastic plastik

948. platform platform

949. platinum platin

950. potential potansiyel

951. position pozisyon

952. press pres

953. primitive primitif

954. provocation provokasyon

955. raccoon rakun

956. ramp rampa

957. report rapor

958. reflector reflektör

959. reform reform

960. reception resepsiyon

961. reserve rezerv

962. reservation rezervasyon

963. residence rezidans

964. rod balance rot balans

965. routine rutin

966. safari safari

967. central santral

968. sex seks

969. sympathy sempati

970. sympathetic sempatik

971. certificate sertifika

972. service servis

973. simulation simülasyon

974. simultaneous simültane

975. siren siren

976. circulation sirkülasyon

977. slide slayt

978.  specific spesifik

979. spontaneous spontane

980. standard standart

981. static statik

982. step  step

983. sterling sterlin

984. sticker stikır

985.  stock stok

986. tactic taktik

987. tanker tanker

988. typhoon tayfun

989. tick tik

990. thinner tiner

991.  transit transit

992. transparent transparan

993. trauma travma

994. tunnel tünel

995. ultimatum ültimatom

996.. uniform üniforma

997. vacuum vakum

998. veranda veranda

999. volcano volkan

1000. yacht yat



ETHOS • PATHOS • LOGOS

Ethos [is. Yun.] Etik, ahlak, güven, dürüstlük...
İnsanların sizin tutarlılığınıza, dürüstlüğünüze duydukları inançtır.

Ethos her zaman Pathos'tan büyüktür.

Pathos [is. Yun] Empati, nezaket, anlayış, iletişim becerisi...
Diğer insanların ihtiyaçlarına ve söylemek istediklerine duyarlı olmaktır.

Pathos her zaman Logos'tan büyüktür.

Logos [is. Yun] Hayatta mutlu ve başarılı olmak için insan; Ethos, Pathos ve 
Logos'a sahip olmalıdır. Fakat sırası çok önemlidir. İnsanın önce

Ethos'u sonra Pathos'u ve sonra Logos'u olmalıdır.


