
1 accordingly bu doğrultuda, buna göre

2 actually aslında, gerçekten

3 additionally ayrıca

4 after den sonra

5 afterwards ardından

6 also ayrıca, -de,-da

7 although e rağmen

8 although den önce

9 and ve

10 and so ve böylece, bu nedenle

11 as dığı için,çünkü, -dıkça,-iken,gibi

12 as / as kadar

13 as a consequence sonuç olarak

14 as a matter of fact aslında, gerçekte

15 as a result sonuç olarak

16 as far as kadar

17 as if mış gibi

18 as little as kadar --

19 as long as dığı sürece

20 as much as kadar --

21 as soon as yapar yapmaz

22 as such bu bağlamda

23 as though mış gibi

24 as yet henüz

25 assuming (that) farz edelim ki

26 because dığı için, çünkü

27 besides e ilaveten, ayrıca

28 both ... and hem ... hem ...

29 but fakat, ama, ancak

30 but even ancak bu bile

31 but for olmasa, olmasaydı

32 by the time dığı zaman, -dığı zamana kadar

33 consequently bu yüzden

34 conversely aksine

35 despite the fact that e rağmen

36 either ... or ya ... ya ...

37 even after den sonra bile

38 even before den önce bile

39 even if se bile

40 even so öyle olsa bile

41 even then o zaman bile

42 even though e rağmen

43 even when dığı zaman bile

44 except hariç

45 for çünkü

46 for example örneğin

47 for fear that korkusuyla

48 for instance örneğin

49 furthermore ayrıca

50 given that farz edersek



51 hence bu yüzden

52 how many kaç tane

53 how much ne kadar

54 however fakat

55 if eğer, -se/sa

56 if only keşke

57 in addition ayrıca

58 in contrast aksine

59 in fact aslında, gerçekten

60 in that çünkü

61 in the event that durumunda

62 in the meantime bu arada, bu süre içinde

63 inasmuch as dığı için

64 indeed gerçekten

65 insofar as dığı sürece, -dığı kadar

66 instead yerine

67 just as tıpkı, tam o anda

68 lest mesin diye

69 like gibi

70 likewise aynı biçimde,benzer şekilde

71 meanwhile bu arada

72 moreover dahası,ayrıca

73 much as e rağmen

74 neither ... nor ne ... ne de

75 nevertheless yine de

76 no matter ne olursa olsun

77 nonetheless yine de,buna rağmen

78 nor ne, ne de

79 not ... but... sadece ... değil ...

80 not because... but because .. için değil ancak .. için

81 not only ... but also sadece ... değil .. de

82 now that dığı için

83 on condition that koşuluyla

84 on the grounds that e dayanarak

85 once den sonra

86 only if koşuluyla

87 or ya da,aksi takdirde

88 or else aksi takdirde

89 otherwise aksi takdirde

90 plus ayrıca, ve de

91 provided koşuluyla

92 providing koşuluyla

93 seeing that dığı için

94 similarly benzer şekilde

95 since dığı için, çünkü, -den beri

96 so bu yüzden

97 so / as kadar

98 so / that o kadar ki

99 so far as kadar

100 so long as dığı sürece



101 so that sın diye

102 still yine de

103 such / that o kadar ki

104 suppose that varsayki

105 supposing that varsayki

106 than den

107 that is yani

108 that is why bu yüzden

109 the more ... the more ne kadar ... o kadar

110 then o zaman,öyleyse,ondan sonra

111 thereby böylece, bu nedenle

112 therefore bu yüzden

113 though e rağmen

114 thus bu yüzden

115 till e kadar

116 unless mezse, mazsa

117 until e kadar

118 what is more ayrıca

119 whatever her ne

120 whatsoever hiç mi hiç

121 when dığı zaman

122 whenever her ne zaman

123 whereas e rağmen, oysa

124 whereby sayesinde,yoluyla

125 whereupon bundan dolayı,bunun üzerine

126 whether olsa da olmasa da,olup olmadığı

127 which is why işte bu yüzden

128 while e rağmen,v-iken, oysa

129 whilst iken

130 yet fakat, ama, ancak


