
Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset

Onnentoivotukset - Avioliitto
Suomi Turkki
Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea
onnea maailmassa.

Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun.

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi
sunarım.

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta! Evlilik işlerinde başarılar!
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut 'tahdon'-sanoista! "Kabul ediyorum." derken başarılar!
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen
liiton solmimisesta

Bu mutlu günlerinde geline ve damada tebrikler 

Vastavihityn parin onnittelu

Onnentoivotukset - Kihlaus
Suomi Turkki
Onnittelut kihlauksen johdosta! Nişanınızı tebrik ederim!

Yleinen onnittelu kihlauksen johdosta

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

Nişanınız ve önünüzdeki her şey için en iyi dileklerimi
sunuyorum.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

Birlikte çok mutlu olmanız dileğiyle tebrikler.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti
olette hyvin onnellisia yhdessä.

Nişanınızı kutlarım. Umarım ki birbirinizi  çok mutlu
edersiniz.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu
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Onnentoivotukset
Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo
hääpäivän?

Nişanınız için tebrikler. Büyük güne karar verdiniz mi?

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu, jonka tunnet hyvin, kysyäksesi milloin vietetään häitä

Onnentoivotukset - Syntymäpäivät ja vuosipäivät
Suomi Turkki
Onnittelut syntymäpäivän johdosta! Doğum günün kutlu olsun!

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää syntymäpäivää! Mutlu Yıllar!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnittelut syntymäpäivän johdosta! Nice yıllara!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi. Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun.
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää
syntymäpäivää!

Tüm dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää! Bu özel günün getireceği tüm mutluluk üzerinde olsun.
Çok güzel bir doğum günü geçirmen dileğiyle!

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää hääpäivää! Mutlu Yıllar!
Yleinen hääpäiväonnittelu, usein korteissa

Hyvää ...-vuotishääpäivää! Nice ... Yıllara!
Hääpäivätoivotus tietylle vuosimäärälle (esim. hopeahäät, timanttihäät)

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

... uzun yıl ve hala güçlü olarak yoluna devam ediyor.
Nice mutlu yıllara!

Avioliiton pituuden korostaminen ja hyvän hääpäivän toivottaminen

Onnittelut pronssihäiden johdosta! Porselen Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!
20-vuotishääpäivätoivotus
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Onnentoivotukset
Onnittelut hopeahäiden johdosta! Gümüş Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

25-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut rubiinihäiden johdosta! Yakut Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!
40-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut helmihäiden johdosta! İnci Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!
30-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut korallihäiden johdosta! Mercan Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!
35-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut kultahäiden johdosta! Altın Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!
50-vuotishääpäiväonnittelu

Onnittelut timanttihäiden johdosta! Elmas Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!
60-vuotishääpäivätoivotus

Onnentoivotukset - Parane pian - toivotukset
Suomi Turkki
Parane pian! Çabuk iyileş.

Yleinen parane pian -toivotus, usein kortissa

Toivottavasti paranet pian! Umarım çabucak iyileşirsin.
Yleinen parane pian -toivotus

Toivottavasti olet jo pian jaloillasi! Umarız ki çabucak iyileşir, hemen ayağa kalkarsın.
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian. Seni düşünüyorum. En yakın zamanda daha iyi
hissetmen dileğiyle.

Yleinen parane pian -toivotus

Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi! ...'daki herkesten, çabucak iyileş.
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä
terveisiä.

Geçmiş olsun. ...'daki herkes sevgilerini gönderiyor.

Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Sivu 3 22.05.2023



Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset

Onnentoivotukset - Yleiset onnittelut
Suomi Turkki
Onnittelut ... ... için tebrikler.

Yleinen onnittelulause

Toivon sinulle onnea ja menestystä... Sana ... ile ilgili gelecekte iyi şanslar diliyorum.
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Toivon sinulle menestystä... Sana ...'da başarılar diliyorum.
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta. ... için size tebriklerimizi iletmek isteriz.
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta

Onnittelut ... ...'de iyi iş çıkardın.
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta, vähemmän virallinen

Onnittelut ajokokeen läpäisystä! Sürüş sınavını geçtiğin için tebrikler!
Onnittelu ajokokeen suorittamisesta

Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen! İyi iş çıkardın. Başarabileceğini biliyorduk.
Läheisen perheenjäsenen tai ystävän onnittelu

Onnea! Tebrikler!
Epämuodollinen, melko harvinainen, lyhyt onnittelumuoto

Onnentoivotukset - Onnentoivotukset akateemisesta suorituksesta
Suomi Turkki
Onnittelut valmistumisesi johdosta! Mezuniyetini kutlarız!

Onnittelu korkeakoulusta valmistumisesta

Onnittelut kokeen läpäisystä! Sınavlarını geçtiğin için tebrikler!
Onnittelu kokeen läpäisystä koulussa

Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti
kokeessa!

Akıllı olan hangimiz bakalım? Sınavlarda iyi iş çıkardın!

Epämuodollinen puhekielinen ilmaisu, kun joku suoriutuu erittäin hyvin kokeessa
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Onnentoivotukset
Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea
hyvää työelämään!

Lisanüstü derecen için kutlar ve çalışma hayatında
başarılar dilerim.

Onnittelu maisterintutkinnon suorittamisesta ja onnentoivotus tulevaisuudelle

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta
ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar, başarılarının
devamını dilerim.

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, mutta epävarma siitä, jatkaako henkilö yliopistoon vai töihin

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle. Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar, başarılarının
devamını kariyerinde de dilerim.

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan töihin

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä
hauskaa!

Üniversiteye yerleşmekle iyi iş çıkardın. Tadını çıkar!

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan yliopistoon

Onnentoivotukset - Surunvalittelut
Suomi Turkki
Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä
kuullessamme ... kuolemasta, ja haluamme
välittää syvimmät osanottomme.

...'ın ani ölümü karşısında hepimiz çok üzüldük. En içten
taziyelerimizi sunuyoruz.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut. Kuolema oli joko yllättävä tai odotettavissa.

Osanottomme menetyksen johdosta. Kaybınız için çok üzgünüz.
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä. Bu karanlık günde size en derin taziyelerimi
gönderiyorum.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Olemme järkyttyneitä ja surullisia poikasi /
tyttäresi / miehesi / vaimosi ... kuolemasta.

Oğlunuzu/kızınızı/kocanızı/karınızı kaybettiğinizi
öğrendiğimizde son derece üzüldük.

Surunvalittelut jollekin, jonka poika / tytär / mies / vaimo on kuollut 

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme
tänä vaikeana päivänä.

Bu zor zamanda lütfen yüreğimizin derinliklerinden
gelen başsağlığı dileklerimizi kabul edin.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut.
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Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa
tänä vaikeana menetyksen aikana

Bu kaybın en büyüğünde kalbimiz sizinle ve ailenizle.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Onnentoivotukset - Urasaavutukset
Suomi Turkki
Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi
...

...'daki yeni işinde bol şans diliyoruz sana.

Menestyksen toivottaminen uuteen työhön

Kaikilta meiltä ..., toivomme sinulle onnea ja
menestystä uudessa työssäsi!

...'daki herkes sana yeni işinde bolca şans diliyor.

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa
tehtävässäsi ...

Sana ... olan yeni pozisyonunda bol şans diliyoruz.

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työtehtävässä

Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella
urallasi!

En son kariyer hareketinden dolayı sana bolca şans
diliyoruz.

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Onnea uuden työpaikan johdosta! İşi aldığın için tebrikler!
Onnittelut henkilölle, joka on saanut uuden, tuottavan työn

Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ... ...'daki ilk gününde bol şans.
Onnentoivotus ensimmäiselle työpäivälle

Onnentoivotukset - Lapsen syntymä
Suomi Turkki
Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

Kızınızın/oğlunuzun doğumuyla daha da mutlandık.
Tebrikler.

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden tulokkaan johdosta! Evinize gelen yeni bireyden ötürü sizi kutlarız!
Onnittelu pariskunnalle lapsen syntymästä
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Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan
syntymästä

Yeni anne için. En iyi dileklerimiz seninle ve
kızınla/oğlunla.

Naiselle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen
syntymästä!

Yeni üyeniz olan kızınız/oğlunuz için sizi tebrik ederiz!

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

... ylpeille vanhemmille. Onnea uuden tulokkaan
johdosta. Teistä tulee varmasti erinomaiset
vanhemmat.

...'ın gururlu anne-babasına. Yeni üyeniz için tebrikler.
Eminim ki ona çok iyi birer anne-baba olacaksınız.

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnentoivotukset - Kiitoskirjeet
Suomi Turkki
Suuret kiitokset... ... için teşekkürlerimi gönderiyorum.

Yleinen kiitosviesti

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni
puolesta

Kocam/karım ve kendi adıma size teşekkür etmek
istedim.

Kiittäminen oman ja toisen puolesta

En tiedä miten voisin kiittää sinua... ... için sana nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten
bilmiyorum.

Kiitoksen ilmaisu jollekin, joka on tehnyt jotain puolestasi

Tässä kiitollisuudenosoituksena... Minnetimizin küçük bir göstergesi ...
Annettaessa jollekin lahja kiitokseksi

Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset ... ...
hyvästä.

... için olan şükranımızı ...'a kadar uzatmak isterdik.

Kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Olemme erittäin kiitollisia... ... için çok minnettarız size.
Vilpittömän kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää
sinua!

Lafı bile olmaz. Ayrıca: bizim size teşekkür etmemiz
gerekir!

Käytetään kun joku kiittää sinua jostain, mistä hyödyitte myös itse.
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Onnentoivotukset - Juhlapyhätoivotukset
Suomi Turkki
Hyviä juhlapyhiä toivottavat... ...'den yeni yıl kutlaması.

Joulun ja uudenvuodentoivotus Yhdysvalloissa

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta! Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni yıl dileğiyle!
Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa

Hyvää Pääsiäistä! Mutlu Paskalyalar!
Pääsiäisen toivotus kristityissä maissa

Hyvää Kiitospäivää! Mutlu Şükran Günleri!
Kiitospäivän toivotus Yhdysvalloissa

Onnellista Uutta Vuotta Mutlu Yıllar!
Uudenvuoden toivotus

Hyviä pyhiä! İyi Tatiller!
Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetty juhlapyhätoivotus (erityisesti jouluun ja hanukkaan liittyvä)

Hauskaa Hanukkaa! Mutlu Hanukkah!
Hanukantoivotus

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain
ikinä.

Size mutlu bir Diwali diliyoruz. Umarız bu gün diğer
günlerin hepsinden daha aydınlık olur.

Diwalintoivotus

Hauskaa / hyvää Joulua! Neşeli noeller! / Mutlu noeller!
Jouluntoivotus kristityissä maissa

Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä
maissa

Mutlu noeller ve mutlu bir yeni yıl dilerim!

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
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