
Seyahat
Dışarda yeme

Dışarda yeme - Girişte
Türkçe Arapça
_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak
istiyorum.

أود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_.
Rezervasyon yapma

_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. طاولة ل_[عدد الناس]_، من فضلك.
Masa sorma

Kredi kartı kabul ediyor musunuz? هل تقبلون البطاقات االئتمانية؟
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma

Vejeteryan yemekleriniz var mı? هل تقدمون طعاما نباتيا؟
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma

Helal yemekleriniz var mı? هل تقدمون طعاما حالل؟
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma

Helal yemekleriniz var mı? هل تقدمون الطعام الحالل؟
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma

Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek
istiyoruz.

هل تعرضون مباريات رياضية؟ أرغب في مشاهدة
مباراة_____.

Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme
Türkçe Arapça
Menüyü görebilir miyim lütfen? هل يمكنني رؤية القائمة من فضلك؟

Menüyü görmek isteme

Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen. عفوا. نرغب في طلب الطعام من فضلك.
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme
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Menüde neyi tavsiye edersiniz? ما الذي يمكنك اقتراحه على القائمة؟

Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma

Bir spesyaliteniz var mı? هل هناك طعام خاص بالمطعم ؟
Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma

Yerli bir spesyaliteniz var mı? هل هناك طعام خاص بالمنطقة؟
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma

Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi? لدي حساسية ضد____. هل يحتوي هذا
على______؟

Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek

Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da
şeker var mı?

لدي مرض السكري. هل يحتوي هذا السكر أو
الكربوهيدرات؟

Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme

Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı? أنا ال آكل_____. هل هناك______ في هذا
الطبق؟

Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme

_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen. أرغب في أن أطلب_[طبق]_ من فضلك.
İştah açıcıları sipariş verme

İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen. نرغب في طلب المقبالت من فضلك.
İştah açıcıları sipariş verme

salata السلطة
tabak

çorba الحساء
tabak
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et اللحم

yiyecek

domuz eti لحم الخنزير
et türü

dana اللحم البقري
et türü

tavuk الدجاج
et türü

Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum. أود بأن يكون اللحم مطهوا بشكل
بسيط/متوسط/جيد.

Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek

deniz ürünü طعام البحر
yiyecek

balık السمك
yiyecek

makarna المعكرونة
tabak

tuz ملح
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc

biber فلفل
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc

hardal الخردل
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc
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ketçap الكاتشب

Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc

ekmek الخبز
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc

tereyağı الزبدة
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc

Tekrar alabilir miyim lütfen? أرغب في إضافة المزيد، من فضلك!
Tekrar almak isteme

Teşekkür ederim, bu kadarı yeter. شكرا لك، هذا كاف.
Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme

Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz. نحن نرغب في طلب بعض الحلوى من فضلك.
Tatlı sipariş vermek isteme

Biraz __ almak istiyorum lütfen. أود أن أطلب________ من فضلك.
Tatlı sipariş verme

dondurma البوظة
tatlı

pasta الكعكة
tatlı

çikolata شوكوال
tatlı

çörek الكعك
tatlı
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Afiyet olsun! استمتع بوجبتك!

Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme
Türkçe Arapça
_[içecek]_ almak istiyorum lütfen. أود تناول _[مشروب]_ من فضلك.

İçecek siparişi verme

bir maden suyu مياه فوارة
içecek

bir normal su مياه عادية
içecek

bir bira جعة
içecek

bir şişe şarap زجاجة نبيذ
içecek

bir kahve قهوة
içecek

birçay شاي
içecek

Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı? أنا ال أشرب الكحول. هل هناك كحول في هذا؟
Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme
Türkçe Arapça
Ödeme yapmak istiyoruz lütfen. نرغب في الدفع من فضلك.

Ödeme yapmak istediğini söyleme
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Bölüşmek istiyoruz. نرغب في الدفع بشكل منفصل

Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme

Ben herşeyi ödiycem. سأدفع مقابل كل شيء.
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme

Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet
ediyorum.

سأدعوك إلى الغداء/العشاء.
Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme

Üstü kalsın. احتفظ بالفكة.
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem

Yemek lezzetliydi! الطعام كان لذيذا!
Yemeği beğenme

Şefe övgülerimi iletin. أرسل تحياتي إلى الطاهي!
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler
Türkçe Arapça
Yemeğil soğuk. طعامي بارد.

Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme

Bu iyi pişmemiş. الطعام لم يطه بشكل صحيح.
Pişirme süresinin çok kısa olması

Bu fazla pişmiş. لقد طهي أكثر من الالزم.
Pişirme süresinin çok uzun olması

Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim. لم أطلب هذا، لقد طلبت_____.
Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme
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Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş. هذا النبيذ ملوث بالفلين.

Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme

Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş
verdik.

لقد طلبنا منذ أكثر من ثالثين دقيقة.
Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme

Bu içecek soğuk değil. هذا الشراب ليس باردا.
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme

İçeceğimin tadı bir garip. مشروبي ذو طعم غريب.
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme

İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim. لقد طلبت مشروبي من دون ثلج.
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme

Bir tabak eksik. يوجد طبق مفقود.
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme

Bu temiz değil. هذا ليس نظيفا.
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler
Türkçe Arapça
Bunda __ var mı? هل يوجد _____ في هذا؟

Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma

Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız? هل يمكنك تحضير الطبق دون_______؟
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma

Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa
lütfen ilacı çantamdan bulun.

لدي حساسية. إن حدث لي أي رد فعل، يرجى
إيجاد دوائي في حقيبتي/جيبي!

Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme
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fındık/fıstık الجوز/الفستق

Yiyecek alerjisi

susam/ayçiçeği بذور السمسم/بذور دوار الشمس
Yiyecek alerjisi

yumurta البيض
Yiyecek alerjisi

deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides طعام البحر/سمك/محار/قريدس
Yiyecek alerjisi

un/buğday الطحين/القمح
Yiyecek alerjisi

süt/laktoz/süt ürünleri حليب/الكتوز/ألبان
Yiyecek alerjisi

gluten الجلوتين
Yiyecek alerjisi

soy الصويا
Yiyecek alerjisi

kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır النباتات البقولية/الفو/اللبازالء/الذرة
Yiyecek alerjisi

mantar الفطر
Yiyecek alerjisi

meyva/kiwi/hindistan cevizi الفواكه/الكيوي/جوز الهند
Yiyecek alerjisi
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frenk soğanı/soğan/sarımsak الثوم المعمر/البص/اللثوم

Yiyecek alerjisi

alkol الكحول
Yiyecek alerjisi
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