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Huvuddel - Samtycke
svenska turkiska
I stort sett håller jag med ... eftersom ... Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...

Används när du håller med någon annans synpunkt

Jag är mycket benägen att hålla med ...
eftersom ...

Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...

Används när du håller med någon annans synpunkt

Jag kan förstå hans/hennes poäng. Demek istediğini anlıyorum.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med

Jag håller helt med om att ... ...'a tamamen katılıyorum.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Jag stöder helhjärtat åsikten att ... ... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle
katılıyorum.

Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense
svenska turkiska
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ... Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...

Används när man är helt oense med någon annans synpunkt

Jag är mycket benägen att inte hålla med ...
eftersom ...

Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...

Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt

Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt
med om den.

Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe
kesinlikle katılmıyorum.

Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den

Jag håller verkligen inte alls med om att ... ... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt

Jag är helt och hållet emot idén att ... ... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum. 
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser
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... och ... är lika/olika när det gäller ... ... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ... 

Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker

I motsats till ..., ... visar ... ...'a karşılık ... gösterir ki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker

... till skillnad från ... är... ...'a karşın ...'daki ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker

... liknar ... när det gäller ... ... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker

... och ... skiljer sig när det kommer till ... ... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker

Den första ... men i motsats till den, är den
andra ...

Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...

Används då man vill betona skillnaden mellan två saker

En av de största likheterna/skillnaderna mellan
... och ... är att ...

... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan
biri de ...

Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker

En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ... ... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter
svenska turkiska
Jag skulle säga att ... Demek istediğim ...

Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på

För mig verkar det som att ... Bana öyle görünüyor ki ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på

Enligt min åsikt ... Bence ...
Används för att ge en personlig åsikt
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Från min synpunkt sett ... Benim bakış açıma göre ...

Används för att ge en personlig åsikt

Jag är av den uppfattningen att ... ... görüşündeyim.
Används för att ge en personlig åsikt

Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det
första ... För det andra ...

Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi
..., ikinci olarak ...

Används då man vill lista många skäl för något

Det är min åsikt att ... eftersom ... İnancıma göre ... çünkü ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord
svenska turkiska
Låt oss nu analysera/undersöka ... Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.

Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke

Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår
uppmärksamhet mot ...

... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim
biraz.

Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke

Dessutom kan ett argument mot detta inte
ignoreras: ...

Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...

Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument

Visserligen ... men ... Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys

Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ... ... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys

Det stämmer visserligen, ... men ändå ... ...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys

Tvärtom ... Ancak buna karşıt olarak ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
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Å ena sidan ... Bir açıdan baktığımızda ...

Används för att införa ena sidan av ett argument

Å andra sidan ... Diğer açıdan baktığımızda ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."

Trots ... ... olmasına rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar

Trots att ... ... gibi bir gerçeğe rağmen
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar

Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv... Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien

För övrigt/Förresten ... Antiparantez ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys

Dessutom ... Buna ilaveten ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå
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