
Matkustaminen
Yleistä

Yleistä - Olennaiset
Suomi Turkki
Voisitko auttaa minua? Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen?

Avun pyytäminen

Puhutko englantia? İngilizce konuşuyor musunuz?
Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia

Puhutteko _[kieltä]_? _[dil]_ konuşuyor musunuz?
Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän jotain tiettyä kieltä

En puhu _[kieltä]_. _[dil]_ konuşmuyorum.
Selventäminen, ettet puhu kyseistä kieltä

En ymmärrä Anlamıyorum
Selventäminen, ettet ymmärtänyt puhujaa

Yleistä - Keskustelu
Suomi Turkki
Hei! Merhaba!

Yleinen tervehdys

Moi! Selam!
Epämuodollinen tervehdys

Hyvää huomenta! Günaydın!
Aamuisin käytetty tervehdys

Hyvää iltaa! İyi Akşamlar!
Iltaisin käytetty tervehdys

Hyvää yötä! İyi Geceler!
Hyvän yön tervehdys ennen nukkumaanmenoa

Mitä kuuluu? Nasılsın?
Kohteliasta small talkia, tiedustelu henkilön voinnista
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Matkustaminen
Yleistä
Hyvää, kiitos kysymästä. İyiyim, teşekkür ederim.

Kohtelias vastaus kysymykseen "Mitä kuuluu?"

Mikä nimesi on? Adın ne?
Henkilön nimen tiedustelu

Nimeni on ___. Benim adım _.
Nimen kertominen

Mistä olet kotoisin? Nerelisin?
Tiedustelu henkilön kotimaasta

Olen ___. Ben _lıyım.
Vastaus tiedusteluun kotimaasta

Kuinka vanha olet? Kaç yaşındasın?
Henkilön iän tiedustelu

Olen __ vuotta vanha. Ben _ yaşındayım.
Vastaus tiedusteluun iästä

Kyllä Evet
Myönteinen vastaus

Ei Hayır
Kielteinen vastaus

Kiitos Lütfen
Kohtelias täytesana

Tässä ole hyvä! Buradan gidin!
Kun annat jollekin jotain

Kiitos. Teşekkür ederim.
Henkilön kiittäminen

Kiitos oikein paljon. Çok teşekkür ederim.
Lämpimien kiitoksien antaminen
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Ole hyvä. Rica ederim.

Kohtelias vastaus kiitokseen

Olen pahoillani. Üzgünüm.
Pyytää anteeksi jotain asiaa

Anteeksi. Afedersiniz.
Jonkun huomion pyytäminen

Ei se mitään. Herşey yolunda.
Anteeksipyyntöön vastaaminen (jos hyväksyt sen)

Ei haittaa. Sorun değil.
Anteeksipyyntöön vastaaminen (jos hyväksyt sen)

Varo! Dikkat et!
Jonkun huomion herättäminen vaaratilanteeseen

Minulla on nälkä. Acıktım.
Ilmaisu siitä, että on nälkäinen

Minulla on jano. Susadım.
Ilmaisu siitä, että on janoinen

Olen väsynyt Yorgunum.
Ilmaisu siitä, että on väsynyt

Olen kipeä. Hastayım.
Ilmaisu siitä, että on kipeä

En tiedä Bilmiyorum.
Et tiedä vastausta kysyttyyn kysymykseen

Oli mukava tavata. Seninle tanışmak güzeldi.
Kohtelias hyvästelylause ensitapaamisen jälkeen

Näkemiin! Güle güle!
Hyvästely

Yleistä - Valituksen tekeminen
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Matkustaminen
Yleistä

Turkki
Haluaisin tehdä valituksen Bir şikayette bulunmak istiyorum.

Kohtelias tapa aloittaa valituksen teko

Kuka täällä on vastuussa? Burada sorumlu kim?
Kysyminen kuka on paikan vastuuhenkilö

Tätä en voi hyväksyä! Bu tamamen kabul edilemez birşey!
Vahva ilmaisu tyytymättömyydestäsi

Haluan rahani takaisin! Paramı geri istiyorum!
Vaatimus rahojen takaisin saamisesta

Olemme odottaneet yli tunnin. Bir saatten fazla bir süredir bekliyoruz.
Valitus pitkistä odotusajoista

Yleistä - Kiroileminen
Suomi Turkki
Tämä ruoka maistuu ihan paskalta! Bu yemek bok gibi!

Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi ruokaa kohtaan

Tämä juoma maistuu ihan kuselta! Bu içecek çiş gibi!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi juomaa kohtaan

Tämä paikka on oikea persläpi! Bu yer bok çukuru!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi paikkaa kohtaan

Tämä auto on kauhea romu! Bu araba döküntü!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi autoa kohtaan

Palvelu on täällä ihan perseestä! Hizmet berbat!
Töykeä tapa ilmaista tyytymättömyytesi palvelua kohtaan

Tämähän on täyttä riistoa! Bu tamamen bir soygun!
Töykeä valitus korkeista hinnoista
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Älä puhu paskaa! Bu saçma!

Töykeä tapa ilmaista epäuskosi jonkun sanomiseen

Olet idiootti! Sen aptal bir moronsun!
Ihmisen loukkaaminen kyseenalaistamalla hänen älykkyytensä

Sinä et tiedä paskan vertaa! Bir bok bilmiyorsun!
Ihmisen loukkaaminen kritisoimalla hänen tietämystään

Painu helvettiin! Siktir git!
Töykeä käsky jollekin poistua paikalta välittömästi

Sovitaan tämä ulkopuolella! Hadi bunu dışarda halledelim!
Ilmaisu, että haluaa tapella henkilön kanssa anniskeluliikkeen tms. ulkopuolella
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