
492.  Biletler ne kadar? Cât costă biletele? 

493.  Maalesef bilet kalmadı. Din păcate nu mai sunt bilete. 

494.  
Öğrenci indirimi var mı?  

/ Grup indiriminiz var mı? 

Sunt reduceri pentru studenţi? 

/ Sunt reduceri pentru grup? 

495.  
Gösteri ne kadar sürüyor? 

Gösteri iki saat sürüyor. 

Cât durează spectacolul? 

Spectacolul durează două ore. 

496.  Rezervasyon yaptırdınız mı? Aţi făcut rezervare? 

497.  Bozuğunuz var mı? Aveţi mărunt? 

498.  
Biletimizi başka bir gün için 
değiştirebilir misiniz? 

Îmi puteţi schimba biletul pentru 
altă zi? 

499.  Bir düzine gül rica edecektim. O duzină de trandafiri, vă rog. 

500.  Hangi çiçekler en taze? Care sunt cele mai proaspete flori? 

501.  
Doğum günü için bir çiçek almak 

istiyorum. 

Vreau să iau flori pentru o zi de 

naştere. 

502.  Saçlarımı kestirmek istiyorum. Vreau să mă tund. 

503.  Nasıl bir model istiyorsunuz? Ce fel de model doriţi? 

504.  Saçınız yıkanacak mı? Vă spăl pe păr? 

505.  Çok kısa kesmeyin Nu tăiaț i foarte scurt. 

506.  Bana niçin kızıyorsunuz? De ce vă supăraţi pe mine? 

507.  Size yemin edebilirim. Pot să vă jur. 

508.  

Ciddi mi konuşuyorsunuz?  

/ Şaka mı yapıyorsunuz? 

Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. 

Vorbiţi serios? / Glumiţi? 

Nu glumesc. Sunt foarte serios. 

509.  Söz veriyorum. Promit. 

510.  Arabamı yıkar mısınız? Îmi puteț i spăla maș ina? 

511.  Buraya park etmek yasaktır. Aici este interzisă parcarea. 

512.  Arabanızın plaka numarası ne? Ce număr aveţi la maşină? 

513.  
Ne yapıyorsun Ayşe? 

Kitap okuyorum. 

Ce faci, Ayşe? 

Citesc o carte. 

514.  Akşam kaçta yatıyorsunuz? La ce oră vă culcaţi? 

515.  Sabah saat kaçta kalkıyorsunuz? La ce oră vă treziţi de dimineaţă? 

516.  Hayvanları sever misin? Vă plac animalele? 

517.  
Hafta sonu sinemaya gidecek 

misin? 

Vei merge la sfârşitul săptămânii la 

cinema? 
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SELAMLAŞMA – TANIŞMA  / Forme de salut 

1.  
Görüşmek üzere. 

= Yine görüşürüz. 

Pe data viitoare.  

= Ne mai vedem. 

2.  
Merhaba, nasılsınız? 
İyiyim. Teşekkür ederim.  

     Siz nasılsınız? 

Bună ziua, ce mai faceţi? 
Bine. Mulţumesc. 

     Dumneavoastră ce mai faceţi? 

3.  
Adınız ne? 

Adım Cemil. Sizin adınız ne? 

Cum vă cheamă?/Cum vă 

numiț i? 

Numele meu este Cemil.  

     Pe dvs. cum vă cheamă? 

4.  
Tanıştığımıza memnun oldum. 

Ben de memnun oldum. 
Încântat de cunoştinţă. 

Ș i eu. 

5.  Allah’a ısmarladık. = Güle güle La revedere. 

6.  
Kusura bakmayın = 

Affedersiniz = Özür dilerim 

Rica ederim. = Önemli değil. 

Nu vă supăraţi 

=Scuzaţi-mă = Îmi cer scuze 

Vă rog = Nu e important. 

7.  Lütfen bana yardım eder misiniz ? Mă puteţi ajuta, vă rog ? 

TTEEBBRRİİKK  ––  KKUUTTLLAAMMAA    //      UUrrăărrii  --  FFeelliicciittăărrii  
8.  Hayırlı işler ! Spor la treabă ! 

9.  Başınız sağ olsun ! Condoleanţe ! 

10.  Tebrik ederim ! Vă felicit ! 

11.  Geçmiş Olsun ! Însănătoşire grabnică ! 

12.  Bol şanslar ! Succes ! 

13.  Doğum Gününüz Kutlu Olsun ! La mulţi ani ! 

14.  Bayramınız Kutlu Olsun ! Sărbători fericite ! 

15.  Yeni yılınız kutlu olsun ! La mulţi ani de anul nou ! 

16.  Afiyet olsun ! Poftă bună !/ Să vă fie de bine ! 

17.  Sağlık olsun ! Sănătate ! 

18.  Güle güle kullanın ! Să îl folosiţi sănătos ! 

19.  Hayırlı olsun ! Să îţi fie de bine ! 

20.  Sıhhatler olsun ! Să vă fie de bine ! 

21.  Mutlu bayramlar ! Sărbători fericite ! 

22.  İyi eğlenceler ! Distracţie plăcută ! 

23.  Başarılar ! Baftă !  ( Succes! ) 

 

 

 

461.  Paket olarak alabilir miyim? Pot să iau la pachet ? 

462.  Dikkat edin tabak sıcak. Aveţi grijă, farfuria este caldă. 

463.  Umarım yemeği beğemişsinizdir. Sper că v-a plăcut mâncarea. 

464.  Başka bir arzunuz var mı? Mai doriţi ceva? 

465.  Tatlı ister misiniz? Doriţi ceva dulce? 

466.  
Hesabı alabilir miyim?  

= Hesap lütfen. 

Pot să primesc nota de plată ? 

= Nota vă rog. 

467.  Hesaplar ayrı olsun lütfen. Notele să fie separate, vă rog. 

468.  Fiş alabilir miyiz? Putem primi chitanţă? 

469.  Bana ödeyebilirsiniz. Puteţi să îmi plătiţi mie. 

470.  Galiba bir hata var. Cred că este o greşeală. 

471.  Üstü kalsın. Păstraţi restul. 

472.  Kim ısmarlıyor? 

Ben ısmarlıyorum. 

Cine comandă? 

Eu comand. 473.  

474.  Sen ne alacaksın? Tu ce vei lua? 

475.  
Yemek ne zaman hazır olacak? 

Yemek hazır sayılır. 

Când va fi gata masa ? 

E aproape gata. 

476.  Lütfen sofraya oturun. Vă rog luaţi loc la masă. 

477.  Tatmak ister misin? Vrei să guşti? 

478.  Tuzu bana uzatır mısın? Îmi dai sarea? 

479.  Tabağını uzatır mısın? Îţi poț i întinde farfuria? 

480.  Ekmeği dağıtır mısın? Îmi poț i da pâinea? 

481.  
Bana biraz daha salata koyabilir 

misin ? 
Poţi să îmi mai pui puţină salată ? 

482.  Bundan daha var mı? Mai este din aceasta? 

483.  Tatlı ne var? Ce aveţi dulce? 

484.  Elinize sağlık! Mulţumesc pentru masă! 

485.  Yemekler çok güzel olmuş. Mâncarea este foarte bună. 

486.  Allah ziyade etsin. Mulţumesc lui Dumnezeu. 

487.  Aspirin istiyorum. Vreau aspirină. 

488.  Böcek ilacı istiyorum. Vreau insecticid pentru gândaci. 

489.  Ayak pudrası istiyorum Vreau pudră de picioare. 

490.  Sıradaki. Următorul. 

491.  Sırada mısınız? Sunteţi la rând? 
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433.  Peynirli sucuklu karışık olsun. 
Brânza să fie amestecată cu 

ghiudem. 

434.  Ne zaman hazır olur? Când este gata? 

435.  Kaç para? = Ne kadar? Cât costă? = Cât face? 

436.  
Kaç kişisiniz? 

Iki kişilik masa. 

Câte persoane sunteţi? 

O masă pentru două persoane. 

437.  Sigara içilmeyen bir yer istiyorum Vreau un loc unde nu se fumează. 

438.  Rezervasyonunuz var mı? Aveţi rezervare? 

439.  
Bir iki dakika içinde bir masa 

ayarlarız. 

În unul, două minute vă pregătim o 

masă. 

440.  Sigara içilen bir yer istiyorum. Vreau un loc unde se fumează. 

441.  Burası aile yeri. Aici este locul pentru familie. 

442.  Bu masaya başka biri oturacak. La masa aceasta va sta altcineva. 

443.  Beklettiğim için özür dilerim. Îmi cer scuze pentru aşteptare. 

444.  İçecek bir şey ister misiniz? Doriţi ceva de băut? 

445.  Mönüyü görmek istiyorum. Vreau să văd meniul. 

446.  
Yanında çorba veya salata arzu 

eder misiniz? 
Doriţi ciorbă sau salată lângă? 

447.  Kahve lütfen. Cafea, vă rog. 

448.  Su getirir misiniz? Îmi puteț i adduce niș te apă? 

449.  Garson! Chelner! 

450.  Bakar mısınız? Fiț i amabil! 

451.  Birazdan söyleyeceğim. Voi comanda imediat.  

452.  Birini bekliyorum. Aştept pe cineva. 

453.  
Siparişiniz henüz hazır değil 

efendim. 

Comanda dumneavoastră nu este, 

deocamdată, gata, domnule. 

454.  Ne önerirsiniz? Ce comandaţi? 

455.  Yanında salata var mı? Are salată lângă? 

456.  Vejetaryen yemekler var mı? Aveţi mâncare vegetariană? 

457.  Kebaplardan neler var? Ce fel de kebap aveţi? 

458.  

Biraz daha salata istiyorum.  

/ Biraz daha ekmek alabilir 

miyim? 

Mai vreau puţină salată. 

/ Pot să mai iau puţină pâine? 

459.  Bu balık taze değil. Acest peşte nu este proaspăt. 

460.  Tuvalet ne tarafta? Unde este toaleta? 
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ZAMAN  /  Timp 

24.  
Saat kaç? 
Saat sekize on var. 

Cât este ceasul ? 
Este ora opt fără zece. 

25.  
Bugün ayın kaçı ? 

Bugün ayın ondördü. 
În ce dată suntem astăzi ? 

Astăzi suntem în 14. 

26.  Hangi mevsimdeyiz? În ce anotimp suntem ? 

27.  Hangi aydayız? În ce lună suntem ? 

28.  Kaç yaşındasınız? Câţi ani aveţi ? 

29.  Bugün günlerden ne? Ce zi este astăzi ? 

30.  Doğum tarihiniz ne? Pe ce dată sunteţi născut ? 

31.  Bugün hava nasıl? Cum este vremea azi ? 

KIYAFET– MAĞAZA   /   Magazin de haine 

32.  Sabahleyin kaçta açıyorsunuz ? La ce oră deschideţi de dimineaţă ? 

33.  
Ne zaman açıksınız?  

= Kaça kadar açıksınız? 

Când aveţi deschis? 

 = Până la ce oră aveţi deschis? 

34.  Pazar günleri açık mısınız? Duminica aveţi deschis? 

35.  Yardımcı olabilir miyim? 

İhtiyacımız olursa sizi mi 
çağırırız? 

Vă pot ajuta cu ceva? 

Dacă avem nevoie de ceva,  
    pe dvs. vă chemăm? 36.  

37.  Neye bakmıştınız ? 

Teşekkürler sadece bakıyorduk. 
Vă pot ajuta? 

Mulţumim, ne uitam doar. 38.  

39.  Soyunma odaları şu tarafta. 
Cabinele de probă sunt în partea 

aceasta. 

40.  
Baktığınız bir şey var mı?  

= Nasıl bir şey bakmıştınız? 
Ce doriț i să cumpăraț i? 

41.  
Kaç beden giyiyorsunuz ? 

34 beden istiyorum. 
Ce mărime purtaţi ? 

Doresc mărimea 34. 

42.  
Tam sizin bedeniniz var. 

Bunun daha büyük bir  

    bedeni var mı ? 

Avem tocmai mărimea dvs. 

Aveţi o mărime mai mare, 

   ca aceasta ? 

43.  Bunu öneriyorum. Eu vă recomand asta. 

44.  Erkek giyimi ne tarafta? Hainele de bărbaţi în ce parte sunt ? 

45.  Ayakkabı reyonu nerede? Unde este raionul de încălţăminte ? 

46.  Bir çift eldiven istiyorum. Vreau o pereche de mănuşi. 

47.  Bunun mavisi var mı? Aveţi din aceasta pe albastru ? 

48.  Bu renk sizi açtı. Această culoare v-a deschis. 

 

49.  Rengini beğenmedim. Mi-a plăcut culoarea ta. 

50.  Bunu deneyebilir miyim? O pot încerca pe aceasta ? 

51.  Tam size göre. Este exact pentru dumneavoastră. 

52.  Sizde harika durdu. Vă vine foarte bine. 

53.  Size gerçekten çok yakıştı. Chiar vă stă foarte bine. 

54.  Çok dar.  Çok bol. Foarte puţin  Foarte mult. 

55.  Paket yapar mısınız? Îmi faceţi un pachet ? 

56.  Sezonluk neleriniz var? Ce aveţi pentru sezon ? 

57.  Ne renk istemiştiniz? Ce culoare doreaţi ? 

58.  Karta ne yazalım? Ce să scriem pe cartea de vizită? 

59.  En sevdiğiniz renk hangisi? Ce culoare vă place cel mai mult? 

60.  Borcum ne kadar ? Cât vă datorez ? 

61.  Bir elbise almak istiyorum. Vreau să cumpăr o rochie. 

62.  Elbiseyi ne renk düşünüyorsunuz? 
La ce culoare vă gândiţi pentru 

rochie? 

63.  
Bugün çok yakışıklısınız.  

/ güzelsiniz. 

Astăzi sunteţi foarte atragător  

/ frumoasă. 

64.  Bu elbise kaç lira ? Câte lei este această rochie? 

65.  Vitrindeki etekten rica ediyorum. Fusta din vitrină , vă rog. 

66.  
Daha ucuz bir pantolon rica 

ediyorum. 
Un pantalon mai ieftin, vă rog. 

67.  Bu elbiseyi deneyebilir miyim ? Pot să probez această rochie? 

68.  Bu elbise bana dar. Această rochie îmi e mică. 

69.  Bunu beğendim, alıyorum. Mi-a plăcut, o cumpăr. 

70.  Bir çift ayakkabı istiyorum. Vreau o pereche de pantofi. 

71.  Kaç numara giyiyorsunuz ? Ce număr purtaţi? 

72.  Ne renk istiyorsunuz ? Ce culoare doriţi? 

73.  
Bu ayakkabıyı tamir edebilir 

misiniz ? 
Puteţi să reparaţi aceşti pantofi? 

74.  Borcum ne kadar ? Cât vă datorez? 

75.  Nasıl bir gömlek istiyorsunuz ? Ce fel de cămaşa doriţi? 

76.  
Çok pahalı.  

İndirim yapamaz mısınız ? 

E foarte scump.  

Nu puteţi face o reducere ? 

77.  Kardeşim kravat takıyor. Fratele meu poartă cravată. 

78.  Annem küpe takıyor. Mama mea poartă cercei. 
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407.  
Bugün öğle yemeğini nerede 

yiyeceksin? 
Azi unde veţi mânca prânzul? 

408.  
Yemeği nasıl buldun?  

/ Yemeği beğendiniz mi? 

Cum ţi s-a părut mâncarea ? 

/ V-a plăcut mâncarea? 

409.  Ketçapı nerede ? Unde este ketchup-ul? 

410.  Maalesef kalmadı. Din păcate nu mai avem. 

411.  Paket yapalım mı? Doriț i la pachet? 

412.  Nasıl ödeyeceksiniz? Cum plătiţi? 

413.  Yemek kuponu alıyor musunuz? Primiţi cupoane de masă? 

414.  

Kredi kartıyla mı yoksa nakit mi 

ödeyeceksiniz ? 

Nakit ödeyeceğim. 

Plătiţi cu card sau cu bani cash? 

Plătesc cu bani cash. 

415.  Kimliğinizi görebilir miyim? Pot să vă văd actele personale? 

416.  Yardım ister misiniz? Doriţi ajutor? 

417.  

Siparişimi alabilir miyim?  

/ Siparişimi alayım. 

Bir hamburger büyük patates ve 

bir kola. 

Pot să îţi iau comanda? 

Un hamburger, o porţie de cartofi 

mari şi un cola. 

418.  Ne istersiniz? Ce doriţi? 

419.  Küçük mü,  büyük mü ? Mare sau mic? 

420.  Burda mı yiyeceksiniz? Veț i mânca aici? 

421.  Paket mi istiyorsunuz? Doriţi la pachet? 

422.  Buz olmasın lütfen. Să nu fie rece, vă rog. 

423.  Hangi içecekler var? Ce băuturi aveţi? 

424.  Biber var mı? Aveţi ardei? 

425.  Tuz rica edeyim. Sare,vă rog. 

426.  Peçete alabilir miyim? Pot să iau şerveţele? 

427.  
Ketçap ister misiniz?  

Ketçap olmasın. 

Doriţi ketchup? 

Fără ketchup. 

428.  Mayonez kalsın. Maioneza să rămână. 

429.  Soğan fazla olmasın. Fără prea multă ceapă. 

430.  

Yanında içecek ne istersiniz?  

= Yanında içecek bir şey ister 

misiniz? 

Ce doriţi să beţi? 

= Doriţi să beţi ceva? 

431.  Buyurun. Poftiţi. 

432.  Küçük bir pizza alayım. O să cumpăr o pizza mică. 

 

 

380.  Yanında dondurma ister misiniz? Doriţi şi îngheţată lângă? 

381.  Az pilav üstü  kuru alayım. Vreau pilaful să fie puț in uscat. 

382.  Sulu yemeğiniz var mı? Aveţi mâncare cu sos? 

383.  
Hesap lütfen. 

Hesabı kasaya ödüyorsunuz. 

Nota, vă rog ! 

Nota o plătiti la casă. 

384.  
Fiş alabilir miyim? 

Buyrun paranızın üstü. 

Pot să iau chitanţa? 

Poftiţi restul. 

385.  
Üstü kalsın. 

Hayırlı işler. 

Păstraţi restul. 

Spor la muncă. Spor la treabă. 

386.  Yine bekleriz efendim. Vă mai asteptăm domnule. 

387.  Lavabo nerede acaba. Unde e toaleta oare? 

388.  Peçete alabilir miyim? Pot să iau un şerveţel? 

389.  Çay alabir miyiz? Ne puteț i aduce ceai? 

390.  Ellerimi nerede yıkayabilirim? Unde pot să mă spăl pe mâini? 

391.  Acıktım. Mi-e foame. 

392.  
Ne almak istiyorsun? 

Ekmek almak istiyorum. 

Ce vrei să iei? 

Vreau să cumpăr pâine. 

393.  Fasulyenin kilosu kaç lira? Cât este kilogramul de fasole ? 

394.  Buyurun, ne arzu edersiniz? Poftiţi, ce doriţi? 

395.  
Meyvelerden ne almak 

istiyorsunuz? 
Ce fructe doriţi? 

396.  

Tatlılardan ne var?  

/ Yemeklerden ne var?    

/  Çorbalardan neler var ? 

Ce aveţi desert ? 

/ Ce fel de mâncare aveţi ? 

/ Ce fel de ciorbe aveţi ? 

397.  Yemek listesi lütfen ! Meniul, vă rog. 

398.  Bugün mönüde ne var? Ce aveţi azi in meniu ? 

399.  Kaç kilo elma istiyorsunuz ? Câte kilograme de mere doriţi ? 

400.  Yemek yemek istiyorum. Vreau să mănânc mâncare gătită. 

401.  
Çay içmek ister misiniz? 
Çay içmek istiyorum. 

Doriţi să beţi ceai ? 
Vreau să beau ceai. 

402.  Ne yemek istersiniz? Ce mâncare doriţi? 

403.  İçeceklerden ne var? Ce băuturi aveţi? 

404.  Çay demleyebilir misin? Pot să vă pregătesc ceaiul? 

405.  Yemek pişirebiliyor musun? Poţi să faci mâncare? 

406.  Sebzeler taze mi? Legumele sunt proaspete? 
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79.  Pantolonu ütülediniz mi ? Aţi călcat pantalonii ? 

80.  Çamaşırları yıkadın mı ? Aţi spălat hainele ? 

81.  
Bugün bayram alış verişi 

yapacağız. 

Astăzi vom face cumpărături pentru 

sărbătoare. 

82.  Gömlek  size çok yakışmış. Cămaşa vă stă foarte bine. 

83.  
Hangi renkten hoşlanıyorsunuz ? 
Mavi renkten hoşlanıyorum. 

Ce culoare vă place mai mult ? 

Culoarea albastră îmi place cel mai 
mult. 

84.  
Hangi renk daha güzel ? 

Mavi renk daha güzel. 

Ce culoare este mai frumoasă ? 

Culoarea albastra este mai frumoasă. 

BERBER - KUAFÖR /  Coafor 

85.  Sıra var mı ? Se stă la rând?  

86.  Buyrun  bir kişi var. Poftiţi. E o persoană. 

87.  Nasıl keselim ? Cum să vă tundem ? 

88.  Saç mı sakal mı ? Păr sau barbă ? 

89.  Sadece saç olacak. Doar părul va fi tuns. 

90.  Kısaltalım mı ? Să îl scurtăm ? 

91.  Her tarafından az kısaltın lütfen. Scurtaţi din fiecare parte, vă rog. 

92.  Yanlardan biraz kısaltın. Scurtaţi din părţi puţin. 

93.  Yanlardan alın biraz Luaţi din părţi puţin. 

94.  Enseyi açalım mı? Să luăm de la ceafă? 

95.  Üstten biraz alın Luaţi puţin de deasupra. 

96.  Sağa doğru tarıyorum. 
Îmi pieptăn părul spre dreapta. 

( cu cărare pe partea dreaptă ). 

97.  Ortadan ayırıyorum. Fac cărare pe mijloc. 

98.  Kulak hizasına kadar kısaltın. Scurtaţi până în dreptul urechilor. 

99.  Kulakları açalım mı? Să deschidem urechile? 

100.  Enseyi jiletle mi alayım? Părul de pe ceafă să îl iau cu lama? 

101.  Makinayla mı alayım ? Să tund cu maşina de ras? 

102.  Kaç numara yapalım.? Ce număr doriț i? 

103.  Yıkayalım mı? Vă spălăm pe cap? 

104.  Fön çekelim mi? Doriț i foen? 

105.  Jöle ister misiniz? Doriţi gel? 

106.  Masaj yapalım mı? Să vă facem un masaj? 

 

 

107.  Kulakları temizleyelim mi? Să curăţăm urechile? 

108.  Yakalım mı yoksa keselim mi? Să ardem sau să tăiem? 

109.  Kılları alalım mı? Să tăiem firele? 

110.  Kolonyağı alır mıydınız? Doriţi să vă dăm cu parfum? 

111.  Jileti değiştirir misiniz? Puteț i schimba lama, vă rog? 

112.  Sakal tıraşı olacağım. Vreau să mă bărbieresc. 

PİKNİK  /  Picnic 

113.  Haydi pikniğe gidelim. Hai să mergem la picnic. 

114.  Ateş yakabilir misin? Poţi să aprinzi focul? 

115.  Kibritiniz var mı? Aveţi chibrite? 

116.  Odun toplayabilir misin? Poţi să aduni lemne? 

SPOR  /  Sport 

117.  Maç saat kaçta başlıyor? La ce oră începe meciul? 

118.  Birinci ligde kaç takım var? În prima divizie câte echipe sunt? 

119.  
Bu yıl Avrupa şampiyonlar 

kupasına hangi takımlar katılıyor? 

Ce echipe joacă anul acesta în Liga 

Campionilor? 

120.  Orta sahada çok iyi oyuncular var. Mijlocaşii sunt foarte buni. 

121.  Bugün beş Balkan rekoru kırıldı. 
Astăzi s-au doborât 5 recorduri 

balcanice. 

122.  
Yarışmaya hangi ülkeler 

katılıyor? 
Ce ţări participă la competiț ie? 

123.  Maç bileti kaç lira? Câte lire este un bilet la meci? 

124.  Hangi takım şampiyon oldu? Ce echipă a devenit campioană? 

125.  Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Când încep olimpiadele? 

OKUL   /   Şcoală 

126.  Lütfen kaleminizi verir misiniz? Îmi daţi, vă rog, creionul dvs.? 

127.  Anladınız mı ? 

Evet anladım. / Hayır anlamadım. 

Aţi înţeles ? 

Da, am înţeles. / Nu, nu am înţeles. 128.  

129.  
Okula ne ile geliyorsun?  

/ Eve ne ile gideceksin? 

Cu ce ajungi la şcoală? 

/ Cu ce te vei duce acasă? 

130.  

Bugün hangi konuyu işlediniz? 

Bugün okulda çok ilginç bir konu 

işledik. 

Astăzi la ce materie aţi lucrat? 

Astăzi la şcoală am lucrat la o 

materie foarte interesantă. 

131.  
Öğrenciler teneffüste çay 

içiyorlar. 
Elevii beau ceai în pauză. 
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353.  
İsterseniz iki masayı 

birleştirebiliriz. 
Dacă doriţi putem alătura 2 mese. 

354.  Üzgünüm, yerimiz kalmadı. Îmi pare rău, nu mai avem loc. 

355.  Çorbalardan neyiniz var? Ce ciorbe aveţi? 

356.  Salata çeşitleriniz nedir? Ce fel de salate aveţi? 

357.  Mönüyü alabilir miyim? Pot să iau meniul? 

358.  Ben  önce bir ezogelin istiyorum. Eu vreau mai întâi ezogelin.  

359.  İşkembe var mı? Aveţi ciorbă de burtă? 

360.  
Önce birer  mercimek çorbası 

alalım. 
Mai întâi luăm o ciorbă de linte. 

361.  Çorbadan sonra ne arzu edersiniz? Ce doriţi după ciorbă? 

362.  Adana kebap var mı? Aveţi kebap? 

363.  Ben bir adana kebap istiyorum. Eu vreau un kebap de adana. 

364.  Ben bir Urfa kebap alayım. Eu vreau un kebap Urfa.  

365.  Tavuk döner var mı? Pui la rotisor aveţi? 

366.  Salata ister misiniz? Doriţi salată? 

367.  Cacık var mı ? 
Aveţi cacik  

(iaurt+castraveti+usturoi). 

368.  Ortaya bir çoban salatası lütfen. Ș i o salată mixtă, vă rog. 

369.  
Meyve suyunuz varsa birer meyve 

suyu alalım . 

Dacă aveţi suc de fructe, vrem câte 

un suc de fructe. 

370.  Ayranınız var mı? Aveţi ayran? 

371.  Birer ayran getirin lütfen? Aduceţi câte un ayran, vă rog. 

372.  
Aferdersiniz masayı 

temizleyebilir misiniz? 
Nu vă supăraţi, puteţi curăț a masa? 

373.  Kürdan var mı acaba? Oare aveţi scobitori? 

374.  Afiyet olsun efendim Să vă fie de bine, domnule! 

375.  Bir arzunuz var mıydı efendim? Doreaţi ceva anume, domnule? 

376.  Şöyle buyurun. Poftiţi pe aici. 

377.  Tatlı ister misiniz? Doriţi ceva dulce? 

378.  Neler var? Ce aveţi? 

379.  

Tulumba, kadayıf, baklava, 

kazandibi, sütlaç, kemalpaşa var 

efendim. 

Tulumba, kadayif, baklava, 

kazandibi, sutlac, kemalpasa avem. 

380.  Kadayıf  alayım. Vreau cataif. 

 

 

326.  
Bir ihtiyacınız olursa resepsiyonu 

arayabilirsiniz. 

Daca aveţi nevoie de ceva, puteţi 

suna la recepţie. 

327.  
Kredi kartı ile ödeme yapabilir 

miyim? 
Pot să plătesc cu carte de credit ? 

328.  Kredi kartı geçerlidir. Merge şi cartea de credit. 

329.  Şuraya imza atabilir misiniz? Puteţi semna aici? 

330.  
Afersiniz 167 numaraya iki 
meyve suyu getirebilir misiniz? 

Nu vă supăraţi, puteţi aduce la 
numărul 167, două sucuri de fructe ? 

331.  Oda numaranız ...... Numărul camerei voastre e….. 

332.  
Kaç numaralı odada 

kalıyorsunuz? 
Ce număr are camera la care staţi? 

333.  
Afferdersiniz anahtarımı içeride 

unuttum, yedek var mı? 

Nu vă supăraţi, mi-am uitat cheia 

înăuntru, aveţi o dublură? 

334.  
Lütfen anahtarı giderken vermeyi 

unutmayın? 

Vă rog nu uitaţi să restituiț i cheia 

când plecaţi. 

335.  Anahtarları nereye bırakayım? Unde să las cheile? 

 YİYECEKLER – RESTORAN  / Mâncare-Restasurant 

336.  Buyrun hoş geldiniz. Poftiţi bine aţi venit! 

337.  Ne arzu ederdiniz? Ce aţi dori? 

338.  Nasıl yardımcı olabilirim? Cu ce vă pot ajuta ? 

339.  Ne içmek istersiniz? Ce doriţi să beţi? 

340.  Ne almak istersiniz? Ce doriţi să serviț i? 

341.  Buraya oturabilirsiniz. Puteţi sta aici. 

342.  Rezervasyonunuz var mıydı ? Aţi avut oare rezervare? 

343.  Buyrun buraya oturun lütfen? Poftiţi, luaţi loc. 

344.  Üzgünüm burası meşgul. Îmi pare rău aici e ocupat. 

345.  Şuraya oturmak istermisiniz? Aţi dori să staţi aici ? 

346.  Bu masa ayırtıldı efendim. Această masă a fost oprită. 

347.  Hangi masaya oturmak istersiniz? La ce masă doriţi să staţi ? 

348.  Bahçede yerimiz var efendim. Avem loc în grădină. 

349.  Dışarıda oturmak ister miydiniz? Aţi fi dorit să staţi afară? 

350.  Üzgünüm burası aile için. Îmi pare rău, aici e pentru familii. 

351.  Yukarıda da yerimiz var. Avem loc sus. 

352.  Sandalye getireyim mi? Să aduc un scaun? 

353.    
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133.  

Hangi okula gidiyorsun?  

= Hangi okulda  okuyorsun?   

= Nerede okuyorsunuz ? 
Bilgisayar Lisesi’nde okuyorum 

La ce ș coală mergi?  

Învăţ la Liceul de Informatică. 

134.  Alfebeyi biliyor musun? Ș tii  alfabetul? 

135.  
Pencereyi kapatabilir miyim?  

/ açabilir miyim? 

Pot să închid fereastra? 

/ Pot să o deschid? 

136.  Hocam! İmtihandan kaç aldım? 
Domnule profesor! Cât am luat la 

examen / lucrare? 

137.  Bize / Bana kızdınız mı? V-ati supărat pe noi / pe mine? 

138.  Bugün Türkçe var mı? Astăzi avem ora de turcă? 

139.  Yarın hangi dersler var? Pentru mâine, ce cursuri avem? 

140.  Kaçıncı sınıftasın? În ce clasă eşti? 

141.  Hangi bölümde okuyorsunuz? 
Ekonomide okuyorum. 

La ce profil învăţaţi? 
Studiez economia. 142.  

AİLE   /   Familie 

143.  Ev telefon numaranız kaç? Ce număr de telefon aveţi acasă? 

144.  Cep telefon numaranız kaç? Ce număr aveţi la telefonul mobil? 

145.  Eviniz kaç odalı? Câte camere are casa dvs. ? 

146.  Burası neresi? Ce este locul acesta? 

147.  Osman bey neyin oluyor? Ce rudă îţi este domnul Osman? 

148.  Kardeşime mektup yazıyorum. Îi scriu o scrisoare fratelui meu. 

149.  Babam sigara içmez. Tatăl meu nu fumează. 

150.  Baban nerede çalışıyor? Tatăl tău unde lucrează? 

151.  Kaç kardeşin var ? Câț i fraț i ai? 

SAĞLIK / Sănătate 

152.  Geçen hafta ayağım burkuldu. 
Săptămâna trecută mi-am sucit 

piciorul.(am făcut o entorsă). 

153.  Uzağı göremiyorum. Nu văd la depărtare. 

154.  Kulaklarım duymuyor. Nu aud. 

155.  Ne zamandan beri başınız ağrıyor ? De când vă doare capul ? 

156.  Başım ağrıyor. Mă doare capul. 

157.  Dişim ağrıyor. Mă doare dintele. 

158.  Dişim çürük. Am dintele cariat. 

159.  Diş çektirdim. Mi-am scos un dinte. 

 

160.  Doktora gittim. Am fost la doctor. 

161.  Doktor ilaç verdi. Doctorul mi-a dat medicamente. 

162.  Gözlük kullanmalıyım. Trebuie să port ochelari. 

163.  Karnım ağrıyor Mă doare stomacul. 

164.  Karnım aç. Mi-e foame. 

165.  Susadım. Mi-e sete. 

166.  Acıktım. Mi s-a făcut foame. 

167.  Neyiniz var? Ce aveţi ? 

168.  Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Cum vă simţiţi ? 

169.  Tedavi kaç gün sürer? Câte zile va dura tratamentul? 

170.  Geçmiş olsun. Însănătoşire grabnică! 

YOLCULUK – ADRES / Călătorie- Adresă 

171.  Hangi dilleri konuşabiliyorsun? Ce limbi vorbeşti? 

172.  Kaç dil biliyorsunuz? Câte limbi ştiţi? 

173.  Yabancı dil biliyor musunuz? Ştiti limbi străine? 

174.  Şehrinizin nüfusu ne kadar? Ce populaţie are oraşul dvs.? 

175.  Cumhurbaşkanınızın adı ne ? Cum îl cheamă pe preşedintele dvs. ? 

176.  Ankara’da havalar nasıl ? Cum este vremea la Ankara ? 

177.  Tatile nereye gideceksiniz ? Unde veţi merge în vacanţa? 

178.  Bugün sıcaklık kaç derece ? 
Câte grade sunt astăzi? Cât de cald 
este astăzi? 

179.  
Terminale kaç numaralı otobüs 

gidiyor? 

Ce număr are autobuzul care merge 

la terminal? 

180.  Türkiye’nin  başkenti neresi ? Care este capitala Turciei ? 

181.  Türkiye’nin para birimi ne? Care este moneda Turciei? 

182.  Türk bayrağında hangi renkler var? Ce culori are steagul turcesc? 

183.  Kaç kardeşin var? Câţi fraţi ai? 

184.  

Mesleğiniz ne?  

= Ne iş yapıyorsun?  

= Nerede çalışıyorsunuz? 

Ce meserie aveţi? 

= Cu ce vă ocupaț i? 

= Unde lucraţi? 

185.  

Sizin idealinizdeki meslek ne?  

= Büyüyünce ( = ileride ) ne 
olmak istiyorsun?  

Care este meseria ideală pentru dvs. ? 

= Ce vrei să te faci când vei creşte? 
= Ce vrei să te faci pe viitor? 

186.  Doğum tarihin kaç? Când v-aţi născut? 
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303.  
Kaç gün kalacaksınız? 

5 gün. (Kesin değil uzayabilir.) 

Câte zile veţi sta? 

Cinci zile 

(nu este sigur poate fi şi mai mult.) 

304.  Geceliği ne kadar? Cât costă pe noapte? 

305.  Bu odayı tutuyorum. Iau această cameră. 

306.  Odaları görebilir miyim? Pot să văd camerele? 

307.  Şu fişi doldurmanız gerekiyor. Trebuie să completaţi aceasta fişă. 

308.  Bana bir not var mı? Am vreun mesaj? 

309.  
Afedersiniz   ..... numarayı 
bağlayabilir misiniz? 

Scuzaţi-mă,...puteţi face legătura? 

310.  

Tek kişilik odamız kalmadı.  

= Üzgünüm odamız kalmadı.  

=  Üzgünüm otelimiz dolu  

Nu mai avem cameră de o persoană. 

= Îmi pare rău, nu mai avem camere. 

= Îmi pare rău, avem hotelul plin. 

311.  
Yer ayırabilir miyim acaba? 

Evet buyrun sizi dinliyorum. 

Oare pot să fac o rezervare? 

Da, poftiţi, vă ascult. 

312.  

Adınızı ve telefonunuzu söyler 

misiniz? 
İstediğini özel bir şey var mı? 

Îmi spuneţi vă rog numele şi 

telefonul dvs.? 
Doriţi ceva în mod special? 

313.  Odalarımız klimalıdır. Camerele noastre au aer condiţionat. 

314.  Odalarımızda televizyon vardır. Avem televizor în camere. 

315.  Balkonlu bir oda istiyorum. Vreau o cameră cu balcon. 

316.  
Denizi gören odalarımız var  

   ister misiniz? 

Avem camere cu privire la mare, 

doriţi? 

317.  Deniz gören odalar meşgul. 
Camerele cu vedere la mare sunt 

ocupate. 

318.  Anahtarınızı vereyim mi? Să vă dau cheia? 

319.  Anahtarı alabilir miyim? Pot să iau cheia? 

320.  Kaç gün kalacaksınız? Câte zile veţi rămâne? 

321.  
Günlüğü ne kadar ? 

Yemek dahil günlüğü ................ 

Cât costă o noapte de cazare? 

Mâncarea este inclusă... 

322.  

Kahvaltı veriyor musunuz?  

= Kahvaltı ne zaman veriliyor?  

= Kahvaltı başladı mı ? 

Serviț i micul dejun? 

= Când se serveşte micul dejun? 

= Oare a început micul dejun? 

323.  Sadece kalma ücreti ne kadar? Cât costă doar să stăm aici? 

324.  Kimliğinizi alabilir miyim? Pot să vă iau actele personale? 

325.  
Resepsiyonun telefon  

   numarası kaç? 
Care e numărul de la recepţie? 

 

 

272.  Tuvalete gitmem lâzım. Trebuie să merg la toaletă. 

273.  Ne kadar bekleyebilirsiniz? Cât puteţi aştepta? 

274.  İyi yolculuklar. Drum bun! 

275.  İyi uçuşlar. Zbor plăcut! 

276.  Yolunuz açık olsun. Să vă fie drumul deschis ! 

277.  Dikkatli sürün. Conduceţi cu atenţie. 

278.  Kendine dikkat et. Ai grijă de tine. 

279.  Seni özleyeceğiz. Ne va fi dor de tine. 

280.  Yolculuk nasıl geçti? Cum a fost drumul? 

281.  Eğlendin mi? Te-ai distrat? 

282.  Hiç resim çektin mi? Ai făcut poze? 

283.  Yokluğunu çok hissettik. Ţi-am simţit lipsa. 

284.  Araba Servisi Service auto. 

285.  Depoyu ful yapın lütfen. Umpleţi rezervorul. 

286.  Yol haritası istiyorum. Vreau o hartă a drumurilor. 

287.  Lastikleri kontrol eder misiniz? Controlaţi cauciucurile? 

288.  Arabam bozuldu. Mi s-a stricat maşina. 

289.  Lastiğim patladı. Am avut pană. 

290.  Çekici istiyorum. Vreau un tractat vă rog. 

291.  Avukatımı görmek istiyorum. Vreau să îmi văd avocatul. 

292.  Suçumuz ne? De ce suntem acuzaț i? 

293.  Ben bir şey yapmadım. Eu nu am făcut nimic. 

294.  Ehliyetinizi görebilir miyim? Pot să văd permisul de conducere? 

295.  
Önceden iki kişilik yer 

ayırtmıştık. 

De la început am rezervat locuri 

pntru 2 persoane. 

296.  Çift kişilik odanız var mı? Aveţi camere duble? 

297.  Boş odanız var mı? Aveţi camere libere? 

298.  
Arkadaş size odaları gösterecek 
onu takip edin lütlen. 

El vă va arăta camerele, vă rog 
urmaţi-l. 

299.  Kaç kişilik oda istersiniz? Cameră de câte persoane doriţi ? 

300.  
Asansör şurada merdivenin 

yanında. 
Liftul e aici, lângă scări. 

301.  
Cadde tarafında odanız varsa 

olabilir. 
Dacă aveţi cameră la stradă se poate. 

302.    
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188.  Telefon numaranız kaç? Ce număr de telefon aveţi? 

189.  Vizeniz var mı? Aveţi viză? 

190.  Valizinizi açar mısınız ? Puteţi deschide valiza? 

191.  Döviz bürosu nerede ? Unde este biroul de schimb valutar? 

192.  Nerelisiniz ? De unde sunteţi? 

193.  Ne zaman gitmek istiyorsunuz? Când vreţi să plecaţi? 

194.  Tek gidiş mi, gidiş-dönüş mü? Doar dus sau ș i dus-întors? 

195.  
Sigara içilmeyen yerden olsun 

lütfen. 

Să fie într-un loc în care nu se 

fumează. 

196.  Pencere kenarı mı koridor mu? E lângă geam sau la margine? 

197.  
İstanbul’a en erken kaçta 

otobüsünüz var? 

Ce autobuz aveţi mai devreme spre 

Instanbul. 

198.  Uçak için yer ayırmak istiyorum. Vreau să rezerv un un bilet de avion. 

199.  Yakında bir lokanta var mı? E vreun restaurant în apropiere? 

200.  Evet karşıda var. Da, este unul vis-a-vis. 

201.  Tren ne zaman hareket ediyor? Când pleacă trenul? 

202.  
İstanbul-Ankara arası kaç saat 

sürüyor? 

Cât durează drumul de la Istanbul la 

Ankara? 

203.  Hangi dili / dilleri biliyorsunuz? Ce limbă / limbi ştiţi? 

204.  
Türkçe, İngilizce, Fransızca 

biliyorum. 
Ştiu turceşte, egleză şi franceză. 

205.  Türkçe biliyor musunuz? Ştiţi limba turcă? 

206.  Evet, biraz biliyorum. Da, ştiu puţin. 

207.  Bugün sıcaklık kaç derece? Câte grade vor fi astăzi? 

208.  Odanızı temizleyebilir miyim? Pot să vă fac curăţenie în cameră? 

209.  Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Cum pot să ajung în centru? 

210.  Ankara bileti istiyorum. Vreau un bilet pentru Ankara. 

211.  36 pozluk bir film istiyorum. Vreau un film de 36 de poziţii. 

212.  

Fotoğrafınızı çekebilir miyim?  

/ Bizim fotoğrafımızı çekebilir 

misiniz? 

Pot să vă fac o poză? 

/ Puteţi să ne faceţi o poză? 

213.  Bu filmi banyo yapar mısınız? Vreţi să developaţi filmul? 

214.  

Kaçar adet istiyorsunuz? 

Her negatiften birer adet 

istiyorum. 

De câte feluri doriţi? 

Câte un exemplar din fiecare 

negativ. 

215.  Otobüs durağı nerede? Unde este staţia de autobuz? 

 

216.  Dolar bozdurmak istiyorum. Vreau să schimb dolari. 

217.  Penrece kenarı istiyorum. Vreau să stau la geam. 

218.  Nereden telefon edebilirim? De unde pot dau un telefon? 

219.  Nereden geliyorsunuz? De unde veniţi? 

220.  Nereye gitmek istiyorsunuz? Unde vreţi să mergeţi? 

221.  Öğrenci indirimi var mı? Sunt reduceri pentru elevi? 

222.  Yolda mola veriyor musunuz? Pe drum faceț i pauză? 

223.  Yemek veriliyor mu? Se dă mâncare? 

224.  

Mesleğiniz ne?  

Ne iş yapıyorsunuz ? 

Doktorum. 

Ce meserie aveţi? 

Sunt doctor. 

225.  Ne kadar bağaja izin veriliyor? Cu cât bagaj se dă voie? 

226.  Bagajım yok. Nu am bagaj. 

227.  Bagajı alabilir miyim? Pot să iau bagajul? 

228.  Bir soraki uçak ne zaman ? Când este  următorul avion? 

229.  Uçak vaktinde mi hareket ediyor? Pleacă avionul la timp? 

230.  Uçak buraya ne zaman geliyor ? Când vine aici avionul? 

231.  Varış vakti ne zaman? Când ajunge? 

232.  Koltuğunuz 12F Aveţi scaunul 12F. 

233.  Benim yerime oturmuşsunuz. Staţi pe locul meu! 

234.  
Emniyet kemerlerinizi takınız ve 

koltuklarınızı dik tutunuz. 

Puneţi centurile de siguranţă şi ţineţi 

scaunul drept. 

235.  
Lütfen koltuklarınızın arkasını dik 

tutunuz. 

Vă rog să ţineţi spatele scaunelor 

drepte. 

236.  Ne içmek istersiniz? Ce doriţi să beţi? 

237.  Gümrüğe tabi bir şeyiniz var mı? Aveţi ceva de declarat la vamă? 

238.  Pasaportunuzu görebilir miyim? Pot să vă văd paşaportul? 

239.  Yanınızda ne kadar paranız var ? Caţi bani aveţi la dumneavoastră? 

240.  Vizeniz var mı? Aveţi viză? 

241.  Ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Cât plănuiţi să rămâneţi? 

242.  Ziyaretinizin amacı nedir ? Ce scop are vizita dumneavoastră? 

243.  Bir sonraki durak Antalya’dır. Următoarea oprire este Antalya. 

244.  Boş yer var mı? Aveţi locuri libere? 

245.  
Burada kimse oturuyor mu? 

=  Buranın sahibi var mı? 

Stă cineva aici? 

= Acest loc este ocupat? 
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246.  Buraya oturabilir miyim? Pot să stau aici? 

247.  Hangi duraktayız? La ce staț ie suntem? 

248.  Bu otobüs nereye kadar gidiyor? Până unde merge acest autobuz? 

249.  
Taksim'e gelince bana haber verir 

misiniz? 

Când ajungeţi la Taksim mă 

anunţaţi? 

250.  Lütfen açılır mısınız? Deschideţi, vă rog? 

251.  İnişler arka kapıdan. Se coboară pe uşa din spate. 

252.  
Nerden geliyorsunuz? 

Almanya’dan geliyorum. 

De unde veniţi? 

Vin din Germania. 

253.  
Nerelisiniz? 

Romanyalıyım. 

De unde sunteţi? 

Sunt din România. 

254.  
Nerede kalıyorsunuz? 

Kent Otel’de kalıyorum. 

Unde staţi?  

Stau la hotelul Kent. 

255.  Beni hava alanına götürün. Duceţi-mă la aeroport. 

256.  Sigara içmemde sakınca var mı? E vreo problemă dacă fumez? 

257.  Şurdaki ev mi? Aici este casa? Aceasta este casa? 

258.  Adres burada yazılı. Adresa este scrisă aici. 

259.  Burası uygun mu? Aici este bine. 

260.  
Geç kaldım lütfen acele edin.  
/ Yavaş gidin. 

Am întârziat, vă rog să vă grăbiţi  
/ mergeţi încet. 

261.  Galiba kayboldum. Cred că m-am rătăcit. 

262.  En yakın tren istasyonu nerede? Unde este cea mai apropiată gară? 

263.  Postahane nerede? Unde este poşta? 

264.  Hava alanına nasıl gidebilirim? Cum pot ajunge la aeroport ? 

265.  
Atatürk caddesini  

    biliyor musunuz ? 
Ştiţi unde este Bulevardul Atatürk? 

266.  

Yürüyerek gidebilir miyim? 

Burdan oraya gidemezsiniz.   

= Bayağı uzak    

Pot să merg pe jos? 

De aici până acolo nu puteţi merge. 

=E destul de departe = E departe. 

267.  Bu civarda. În jurul. 

268.  İlerde sağda. În faţă, la dreapta. 

269.  Köşeden sola dön. De la colţ o iei la stânga. 

270.  Dikkat et! Ai grijă! 

271.  Burdan dön. Întoarce aici. 
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