
Matkustaminen
Ostoksilla

Ostoksilla - Perusteet
Suomi Turkki
Onko teillä ___? __in var mı?

Tietyn tuotteen tiedustelu

Mistä löydän ___? Nereden __ bulabilirim?
Tietyn tuotteen sijainnin tiedustelu

Paljonko tämä maksaa? Bu ne kadar?
Tietyn tuotteen hinnan tiedustelu

Onko teillä mitään edullisempaa? Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Tiedustelu edullisemmasta tuotteesta

Mihin aikaan avaatte / suljette? Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Aukioloaikojen tiedustelu

Katselen vain. Sadece bakıyorum.
Työntekijälle ilmoittaminen, että katselet vain etkä tarvitse juuri nyt apua

Ostan sen. Onu alıcam.
Ostopäätöksestä kertominen

Voinko maksaa luottokortilla? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Tiedustelu, hyväksyykö kauppa luottokortteja maksuvälineenä

Saisinko kuitin, kiitos? Fiş alabilir miyim lütfen?
Kuitin pyytäminen

Saisinko kassin, kiitos? Bir poşet alabilir miyim lütfen?
Kassin pyytäminen

Haluaisin palauttaa tämän. Bunu geri vermek istiyorum.
Kertominen, että haluaisit palauttaa tavaran

Ostoksilla - Vaatteet
Suomi Turkki
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Voisinko sovittaa tätä? Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?

Tiedustelu, voitko sovittaa vaatetta yllesi

Mistä löydän sovituskopit? Soyunma odaları nerede?
Sovituskoppien sijainnin tiedustelu

Onko teillä tätä___? Bundan __da var mı?
Tietyn vaatekoon tiedustelu

...S-kokona? .. küçük?
Vaatekoko

M-kokona? ... orta?
Vaatekoko

L-kokona? ... geniş?
Vaatekoko

XL-kokona? ... extra geniş?
Vaatekoko

Onko näitä kenkiä kokona ___? Bu ayakkabılardan __ bedende var mı?
Tietyn kenkäkoon tiedustelu

Se on liian pieni. O çok küçük.
Kertominen, että jokin vaate on liian pieni

Se on liian iso. O çok büyük.
Kertominen, että vaate on liian suuri

Näyttääkö tämä hyvältä päälläni? Bu bende güzel duruyor mu?
Mielipiteen kysyminen sopiiko vaate sinulle

Ostoksilla - Tinkiminen
Suomi Turkki
Annan tästä [määrä]. Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.

Aloitushinnan kertominen
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Se on aivan liian kallis! Bu çok pahalı!

Vastalause hinnasta, liian korkea

Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla. Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.
Toisessa kaupassa nähtyyn edullisempaan hintaan viittaaminen

_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni! _[miktar]_ benim son teklifim!
Viimeisen tarjouksen antaminen

Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut. O zaman ilgilenmiyorum.
Välinpitämättömyyden ilmaiseminen

Sitten menen jonnekin muualle. O zaman başka bir yere gideceğim.
Välinpitämättömyyden ilmaisu uhkaamalla lähteä liikkeestä

Minulla ei ole varaa siihen! Ona param yetmez!
Protestointi hinnasta sanomalla, ettei sinulla ole tarpeeksi rahaa siihen

Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa,
mutta otan sen.

Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu
alıcam.

Kaupan hyväksyminen teeskennellyn harmistuneesti
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