
Matkustaminen
Ostoksilla

Ostoksilla - 
Esperanto Turkki
Ĉu vi havas ___? __in var mı?

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? Nereden __ bulabilirim?
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? Bu ne kadar?
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. Sadece bakıyorum.
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. Onu alıcam.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? Fiş alabilir miyim lütfen?
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? Bir poşet alabilir miyim lütfen?
Peti por sako

Mi ŝatus reveni ĉi tio. Bunu geri vermek istiyorum.
Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon

Ostoksilla - 
Esperanto Turkki

Sivu 1 22.05.2023



Matkustaminen
Ostoksilla
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? Soyunma odaları nerede?
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? Bundan __da var mı?
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? .. küçük?
Vestograndeco

...meza? ... orta?
Vestograndeco

...granda? ... geniş?
Vestograndeco

...ekstragranda? ... extra geniş?
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? Bu ayakkabılardan __ bedende var mı?
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. O çok küçük.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda

Ĝi estas tro granda. O çok büyük.
Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? Bu bende güzel duruyor mu?
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto

Ostoksilla - 
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.

Sugesti prezon
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Tiu estas tro kara Bu çok pahalı!

Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! _[miktar]_ benim son teklifim!
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. O zaman ilgilenmiyorum.
Montri neintereson

Mi iros aliloken. O zaman başka bir yere gideceğim.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! Ona param yetmez!
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu
alıcam.

Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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