
Seyahat
Dışarda yeme

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

_[人数]_
用のテーブルを_[時間]_から予約したいです。

Rezervasyon yapma

_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. _[人数]_　用のテーブルをお願いします。
Masa sorma

Kredi kartı kabul ediyor musunuz? クレジットカードは使えますか?
Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini sorma

Vejeteryan yemekleriniz var mı? ベジタリアンの食事はありますか?
Vejeteryan yemeklerinin olup olmadığını sorma

Helal yemekleriniz var mı? コーシャの食事はありますか?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma

Helal yemekleriniz var mı? ハラールの食事はありますか?
Helal yemeklerinin olup olmadığını sorma

Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek
istiyoruz.

スポーツをテレビで見れますか?___のゲームを見たい
です。

Yemek yerken ya da yemekten sonra maç izlemek istiyosun

Dışarda yeme - Yemek siparişi verme
Türkçe Japonca
Menüyü görebilir miyim lütfen? メニューを見てもいいですか?

Menüyü görmek isteme

Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen. すみません。オーダーしてもいいですか。
Sipariş vermeye hazır olduğunu garsona söyleme

Menüde neyi tavsiye edersiniz? メニューでおすすめのものは何ですか?
Garsona menüden birşey tavsiye edip edemeyeceğini sorma
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Bir spesyaliteniz var mı? 自家製料理はありますか。

Restoranın bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma

Yerli bir spesyaliteniz var mı? 郷土料理はありますか?
Restoranın yerli bir spesyalitesinin olup olmadığını sorma

Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi? ____のアレルギーです。これには____が含まれていま
すか?

Belli bir maddeye alerjin olduğunu haber vermek

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

私は糖尿病です。これには糖分または炭水化物が含ま
れていますか?

Şeker hastalığın olduğu için birşeyde şeker yada karbonhidrat olup olmadığını öğrenme

Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı? ____を食べれません。これには____が含まれています
か?

Garsonu bazı bakkaliyeleri yemediğine dair bilgilendirme

_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen. _[料理]_をください。
İştah açıcıları sipariş verme

İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen. 前菜をオーダーしたいです。
İştah açıcıları sipariş verme

salata サラダ
tabak

çorba スープ
tabak

et 肉
yiyecek

domuz eti 豚肉
et türü

dana 牛肉
et türü
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tavuk 鶏肉

et türü

Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum. 私の肉はレア/ミディアム/ウェルダンに焼いてくださ
い

Etinin nasıl hazırlanmasını istediğini garsona bilgi vermek

deniz ürünü 海産食品
yiyecek

balık 魚
yiyecek

makarna パスタ
tabak

tuz 塩
Travel_Eating Out_Ordering food_21_desc

biber こしょう
Travel_Eating Out_Ordering food_22_desc

hardal マスタード
Travel_Eating Out_Ordering food_23_desc

ketçap ケチャップ
Travel_Eating Out_Ordering food_24_desc

ekmek パン
Travel_Eating Out_Ordering food_25_desc

tereyağı バター
Travel_Eating Out_Ordering food_26_desc

Tekrar alabilir miyim lütfen? おかわりお願いします！
Tekrar almak isteme
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Teşekkür ederim, bu kadarı yeter. ありがとうございます、これで十分です

Garsondan yiyecek servis etmeyi veya bardağını daha fazla doldurmayı durdurmasını isteme

Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz. デザートを注文したいです
Tatlı sipariş vermek isteme

Biraz __ almak istiyorum lütfen. ___を頂きたいと思います
Tatlı sipariş verme

dondurma アイスクリーム
tatlı

pasta ケーキ
tatlı

çikolata チョコレート
tatlı

çörek クッキー
tatlı

Afiyet olsun! 食事お楽しみください！
Keyifli bir yemek dileme

Dışarda yeme - İçecek siparişi verme
Türkçe Japonca
_[içecek]_ almak istiyorum lütfen. _[飲み物]_をください

İçecek siparişi verme

bir maden suyu スパークリングウォーター
içecek

bir normal su 静水
içecek

bir bira ビール
içecek
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bir şişe şarap ワインボトル

içecek

bir kahve コーヒー
içecek

birçay お茶
içecek

Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı? 私はアルコールをのみません。これにはアルコールが
入っていますか?

Alkol olup olmadığını sorma

Dışarda yeme - Ödeme
Türkçe Japonca
Ödeme yapmak istiyoruz lütfen. 支払いを済ませたいです

Ödeme yapmak istediğini söyleme

Bölüşmek istiyoruz. 別々に支払いたいです
Herkezin kendi hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme

Ben herşeyi ödiycem. 私がまとめて支払います
Şirketteki herkesin hesabını ödemek istediğini garsona bilgi verme

Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet
ediyorum.

ランチ/ディナーは私のおごりです

Diğer kimseyi yemeğe davet edip hesabı ödeme

Üstü kalsın. おつりはいりません
Garsona artan parayı bahşiş olarak almasını söylem

Yemek lezzetliydi! とてもおいしい料理でした！
Yemeği beğenme

Şefe övgülerimi iletin. シェフに称賛の言葉を贈ってください！
Yemeği beğenme

Dışarda yeme - Şikayetler
Türkçe Japonca
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Yemeğil soğuk. 料理が冷めている

Yemeğin çok soğuk olduğundan şikayet etme

Bu iyi pişmemiş. この料理はしっかり調理されていない
Pişirme süresinin çok kısa olması

Bu fazla pişmiş. これは焦げている
Pişirme süresinin çok uzun olması

Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim. 私はこれをオーダーしていません。___をオーダーし
ました

Servis edilen tabağın sipariş verdiğin tabak olmadığını belirtme

Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş. ワインはすでに悪くなっている
Şarabın mantarın kokusuyla bozulduğundan bahsetme

Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş
verdik.

もうすでに３０分以上前にオーダーしました

Sipariş edilen yiyeceğin bekleme süresi ile ilgili şikayet etme

Bu içecek soğuk değil. この飲み物は冷たくありません
İçeceğin ılık olmasından şikayet etme

İçeceğimin tadı bir garip. この飲み物は変な味がする
İçeceğinin değişik bir tadının olduğunu belirtme

İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim. 氷なしの飲み物をオーダーしました。
Buzsuz sipariş etmesine rağmen içeceğinin buzlu olmasına dikkat çekme

Bir tabak eksik. 料理が一つまだ来ていない
Siparişinin tam olmadığına dikkat çekme

Bu temiz değil. これは清潔ではない
Tabak/çatal bıçak takımı /bardağının temiz olmadığına dikkat çekme

Dışarda yeme - Alerjiler
Türkçe Japonca

Sayfa 6 23.05.2023



Seyahat
Dışarda yeme
Bunda __ var mı? これに___は入っていますか?

Bir tabakta alerjinin olduğu bazı malzemelerin olup olmadığını sorma

Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız? この料理を____なしで作っていただけますか?
Alerjinin olduğu bazı malzemeleri çıkartarak yemeği hazırlamanın mümkün olup olmadığını sorma

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

私はアレルギーを持っています。もし反応したときは
、私のバッグ/ポケットから薬を探してください。

Alerjinin olduğunun ve acil bir durumda ilacını vermelerini başkalarına bildirme

fındık/fıstık ナッツ/ピーナッツ
Yiyecek alerjisi

susam/ayçiçeği ごま/ヒマワリの種
Yiyecek alerjisi

yumurta 卵
Yiyecek alerjisi

deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides 海鮮/魚/貝/えび
Yiyecek alerjisi

un/buğday 小麦粉/小麦
Yiyecek alerjisi

süt/laktoz/süt ürünleri 牛乳/乳糖/乳製品
Yiyecek alerjisi

gluten グルテン
Yiyecek alerjisi

soy 大豆
Yiyecek alerjisi

kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır 豆科植物/豆/さや/トウモロコシ
Yiyecek alerjisi
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mantar きのこ

Yiyecek alerjisi

meyva/kiwi/hindistan cevizi フルーツ/キウィ/ココナッツ
Yiyecek alerjisi

frenk soğanı/soğan/sarımsak チャイブ/玉ねぎ/ニンニク
Yiyecek alerjisi

alkol アルコール
Yiyecek alerjisi
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