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BY
by (any) chance

:

by / under the name of :

tesadüfen
isminde/adında

by / with luck

:

şans eseri

by accident

:

kazara

by all accounts

:

herkesin dediğine göre

by all means

:

muhakkak, elbette

by coincidence

:

tesadüfen

by courtesy of

:

sayesinde, izniyle

by definition

:

tanım gereği, doğası gereği

by heart

:

ezbere

by law

:

kanun gereği

by means of

:

vasıtasıyla, kanalıyla

by mistake

:

yanlışlıkla

by no means

:

katiyen, asla

by order of

:

emriyle

by the side of

:

yakınında, yanı başında

by virtue of

:

-den dolayı, sonucu olarak

on schedule

:

vaktinde

on the record

:

kayda müsaade edilen (röportaj vb)

on the road

:

yolda

on oath

:

yeminli

on balance

:

herşeyi hesaba katma

on a regular basis

:

düzenli olarak

ON
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on account of

:

sebebiyle

on approval

:

onaya bağlı

on average

:

ortalama olarak

on behalf of

:

- adına

on condition that

:

koşuluyla

on display

:

gösterimde

on leave

:

izinli

on no account

:

katiyen,asla

on occasion

:

ara sıra

on principle

:

prensip gereği

on purpose

:

kasten , bilerek

on strike

:

grevde

on suspicion of

:

şüphesi ile

on the assumption

:

varsayarak

on the brink of

:

üzere, eşiğinde

on the grounds of

:

dayanarak, sebebiyle

on the increase

:

artmakta

on the point of

:

üzere, hemen, neredeyse

on the strength of

:

-e güvenerek

on the tip of

:

dilinin ucunda

on the top of

:

konusunda

on the verge of

:

üzere, eşiğinde

on time

:

zamanında
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OUT OF
out of fashion

:

demode

out of print

:

baskısı bitmiş

out of breath

:

nefes nefese

out of context

:

bağlam dışı

out of control

:

denetim dışı

out of date

:

tarihi geçmiş

out of hand

:

kontrolden çıkmış

out of order

:

bozuk,arızalı

out of place

:

uygunsuz, yakışıksız

out of reach

:

uzak, erişilmez

out of sight

:

gözden uzak

out of stock

:

bitmiş

at (the) risk (of)

:

göze alarak, .. pahasına

at a disadvantage

:

dezavantajlı olmak

at a discount

:

indirimli

at a glance

:

bir bakışta

at a loss

:

şaşırmak

at a rate of

:

hızında, oranda

at all costs

:

ne pahasına olursa olsun

at all events

:

her durumda

at any rate

:

her ne olursa olsun

at hand

:

yanında, yakınında

at issue

:

söz konusu olan, tartışılan

AT
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at least

:

en azından

at length

:

ayrıntılı olarak

at most

:

en fazla

at once

:

hemen

at random

:

rastgele

at the expense of

:

hesabına, zararına

at the height of

:

kar yer n n z rves nde

at the latest

:

en geç

at the same time

:

aynı zamanda, bununla beraber

at the time of

:

sırasında, esnasında

in /on demand

:

rağbette

in stock

:

stokta bulunmak

IN

in touch (with)

let ş m ç nde olmak

in use

:

kullanılmakta

in difficulty

:

sıkıntıda olmak

in a flash

:

hemen

in a hurry

:

acele ç nde

in a mess

:

dağınıklık ç nde

in a sense

:

b r bakıma, b r anlamda

in abundance

:

bol bol

in accordance with

:

uygun olmak

in addition to

:

ek olarak

in advance

:

önceden

in agreement with

:

mutabık, le uygun
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in aid of

:

-e yardım için

in an instant

:

anında, hemen

in awe of

:

hayranlık ve saygı duymak

in brief

:

kısaca

in charge of

:

sorumlu olmak

in command of

:

emrinde

in comparison with

:

ile karşılaştırılacak olursa, -e karşın

in conclusion

:

sonuç olarak

in confusion

:

karmakarışık

in consequence of

:

sonucu olarak

in contrast with / to

:

- e karşın, tersine

in debt

:

borç içinde

in detail

:

ayrıntılı olarak

in doubt

:

kesin olmayan, kuşkulu

in due course

:

zamanında, vakti gelince

in exchange for

:

karşılık olarak

in favor of

:

destekçisi olarak

in general

:

genel olarak

in harmony (with)

:

ile uyumlu olarak

in jeopardy

:

risk altında

in line with

:

doğrultusunda, uyumlu olarak

in memory of

:

- in anısına

in operation

:

yürürlükte
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in opposition to

:

-in aksine

in particular

:

özellikle

in place of

:

- nın yerine

in preference to

:

öncelikle, tercihen

in progress

:

gelişmekte

in pursuit of

:

peşinde, ardından

in relation to

:

konusunda, hususunda

in return

:

karşılığında

in search of

:

arayış içinde olmak

in support of

:

desteklemek için

in terms of

:

açısından

in the case of

:

olayında, halinde

in the course of

:

esnasında

in the distance

:

uzakta

in the long run

:

uzun vadede

in the meantime

:

bu arada

in the process of

:

sürecinde olmak

in the right

:

haklı, doğru

in the wake of

:

ardından

in the way of

:

açısından, bakımından

in the wrong

:

kabahatli, kusurlu

in theory

:

teoride

in trouble

:

başı dertte
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in tune with

:

ile uyumlu

in turmoil

:

karmaşada

in turn

:

nöbetleşe

in vain

:

nafile,boşu boşuna

in view of

:

-den dolayı

in other words

:

başka bir deyişle

with / in reference to

:

-e ilişkin olarak, istinaden

with a view to

:

- amacıyla

with regard to

:

- e binaen , hususunda

with respect to

:

-e göre, -e ilişkin olarak

with the aid of

:

yardımı ile

with the exception of

:

istisnasıyla, hariç olmak üzere

with the help of

:

yardımıyla

with the intention of

:

maksadıyla, niyetiyle

within reason

:

mantıklı, makul

within limits

:

belirli sınırlar içinde, belirli bir noktaya kadar

within one’s budget

:

bütçesine göre

within one’s rights

:

kendi hakları dahilinde

within reach (of)

:

yetişilir, … yakınında

within sight

:

görünürde

WITH

WITHIN
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TO
to / on the contrary

:

-e reğmen, aksine

to such an extent

:

böyle bir ölçüde

to date

:

şimdiye kadar

to one’s credit

:

taktire şayan, övgüye değer

to one’s dismay

:

korktuğu gibi

to the accompaniment of :

eşliğinde

to the best of

:

yeteneğinin elverdiği kadar

to the detriment of

:

zararına, aleyhine

to the exclusion of

:

dışında bırakarak, hariç tutarak

to the satisfaction of

:

tatmin edecek şekilde

without (a) doubt

:

kuşkusuz

without a break

:

ara vermeden

without delay

:

geciktirmeden

without exception

:

istisnasız

without fail

:

kesin olarak, şüphesiz

without foundation

:

asılsız, temelsiz, boş

without precedent

:

emsalsiz,benzersiz

without question

:

tartışmasız

without warning

:

birden(bire), habersiz

WITHOUT

UNDER
under / in the circumstances :

bu şartlar altında,

under arrest

tutuklu olmak

:
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under consideration

:

üzerinde düşünülmek

under construction

:

inşaat halinde olmak

under cover of

:

-den istifade ederek, himayesinde

under discussion

:

müzakerede, görüşülmekte

under one’s protection :

birinin koruması altında

under orders

:

emir altında

under pressure

:

baskı altında

under repair

:

tamirde, onarımda

under suspicion

:

zan altında

under the command of :

emrinde, emir altında

under the influence (of) :

etkisi altında

under treatment

:

tedavi altında
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