
Reisen
Gesundheit

Gesundheit - 
Esperanto Türkisch
Mi bezonas iri al la hospitalo. Hastaneye gitmem lazım.

Peti por la hospitalo

Mi sentas min malsana. Hastayım.
 

Mi bezonas vidi kuraciston tuj! Derhal doktoru görmem gerekiyor!
Peti tujan medicinan prizorgon

Helpu! Yardım!
Krioipor tujan medicinan atenton

Voku ambulancon! Bir ambulans çağırın!
Peti por ambulancon

Gesundheit - 
Esperanto Türkisch
Ĝi doloras ĉi tie. Burası acıyor.

Montri kie ĝi doloras

Mi havas erupcion tie. Buramda bir kızarıklık var.
Montri kie vi havas erupcion

Mi havas febron. Ateşim var.
Informi ke vi havas febron

Mi havas malvarmumon. Soğuk algınlığım var.
Informi ke vi havas malvarmumon

Mi havas tuson. Öksürüğüm var.
Informi ke vi havas tuson

Mi estas laca tutan tempon. Her zaman yorgunum.
Informi ke vi estas laca lastatempe
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Mi sentas kapturnan. Başım dönüyor.

Informi ke vi sentas kapturnan

Mi ne havas neniun apetiton. Hiç iştahım yok.
Informi ke vi ne volas manĝi nenion

Mi ne povas dormi dumnokte. Gece uyuyamıyorum.
Informi ke vi ne povas dormi dumnokte

Insekto mordis min. Beni bir böcek ısırdı.
Supozi ke via kondiĉo dependas de insektmordo

Mi kredas, ke estas la varmego. Sanırım sıcaktan oldu.
Supozi ke via kondiĉo dependas de la varmego

Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan. Sanırım bozuk bişey yedim.
Supozi ke via kondiĉo dependas de io, ke vi manĝis

Mia _[korpoparto]_ doloras. Benim _[vucudun bir parçası]_ ağrıyor.
Informi kiu korpoparto doloras

Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_. _[vucudun bir parçası]_ u hareket ettiremiyorum.
Informi kiu korpoparto estas senmovigita

kapo(n) ... kafa ...
Korpoparto

stomako(n) ... karın ...
Korpoparto

brako(n) ... kol ...
Korpoparto

gambo(n) ... bacak ...
Korpoparto

brusto(n) ... göğüs ...
Korpoparto
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kero(n) ... kalp ...

Korpoparto

gorĝo(n) ... boğaz ...
Korpoparto

okulo(n) ... göz ...
Korpoparto

dorso(n) ... sırt ...
Korpoparto

piedo(n) ... ayak ...
Korpoparto

mano(n) ... el ...
Korpoparto

orelo(n) ... kulak ...
Korpoparto

internaĵo(n) ... bağırsaklar ...
Korpoparto

dento(n) ... diş ...
Korpoparto

Mi havas diabeton. Bende şeker hastalığı var.
Informi pri via diabeto

Mi havas astmon. Bende nefes darlığı var.
Informi pri via astmo

Mi havas korokondiĉon. Bende kalp hastalığı var.
Informi pri via korokondiĉo

Mi estas graveda. Hamileyim.
Informi pri via gravedeco
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Kiom ofte mi devus preni tion tage? Bunu günde kaç defa almam gerekiyor?

Peti pri la dozo de la medicino

Ĉu ĝi kontaĝas? O bulaşıcı mı?
Peti se la malsano transdonas al aliaj homoj

Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari
sporton/trinki alkoholon?

Güneşte kababilir/ yüzmeye gidebilir/ spor yapabilir/
alkol alabilir miyim?

Peti se vi povas daŭrigi kun iuj agadoj malgraŭ via malsano

Jen miaj dokumentoj de asekuro. Sigorta belgelerim burada.
Montri viajn dokumentojn de asekuro

Mi ne havas sanasekuron. Sağlık sigortam yok.
Klarigi ke vi ne estas asekura

Mi bezonas noton de malsano. Rapora ihtiyacım var.
Peti al la doktoro noton de malsano

Mi sentas iom pli bone. Şimdi daha iyiyim.
Informi ke via kondiĉo pliboniĝis

Ĝi plimalbonigis. O kötüleşti.
Informi ke via kondiĉo plimalbonigis

Ĝi estas la sama kiel antaŭe. Eskisiyle aynı.
Informi ke via kondiĉo ne ŝanĝiĝis

Gesundheit - 
Esperanto Türkisch
Mi ŝatus aĉeti ___. Biraz __ almak istiyorum.

Demandi aĉeti certan produkton

kontraŭdolorilojn ağrıkesiciler
Kuracilo

penicilinon penisilin
Kuracilo
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aspirinon aspirin

Kuracilo

insulinon insülin
Kuracilo

ŝmiraĵon merhem
Kuracilo

dormpilolojn uyku hapları
Kuracilo

sanitaran buŝtukon hijyenik pedler
Medicina produkto

desinfektaĵon dezenfektan
Medicina produkto

pansobendon bant yardımı
Medicina produkto

pansaĵon bandajlar
Medicina produkto

kontraŭkoncipajn pilolojn doğum kontrol hapları
Medicina produkto

kondomojn prezervatifler
Alia produkto

kontraŭsunan kremon güneşten koruma
Alia produkto

Gesundheit - 
Esperanto Türkisch
Mi estas alergia al ___. __e alerjim var.

Informi pri viaj alergioj
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poleno polen

Alergio

animala haro hayvan saçı
Animala alergio

abelopikiloj/vespopikoj arı sokmaları/eşekarısı sokmaları
Insekta alergio

polvaj leptoj toz zerreleri
Alergio

ŝimo küf
Alergio

latekso kauçuk ham maddesi
Alergio

penicilino penisilin
Droga alergio

nuksoj/arakidoj ceviz/fıstık
Nutra alergio

sezamosemoj/sunfloroj susam çekirdekleri/ayçiçeği çekirdekleri
Nutra alergio

ovo yumurta
Nutra alergio

mariskoj/fiŝo/salikokoj deniz ürünleri/balık/kabuklu deniz ürünleri/karides
Nutra alergio

faruno/greno un/buğday
Nutra alergio

lakto/laktozo/laktejo süt/laktoz/süt ürünü
Nutra alergio
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gluteno glüten

Nutra alergio

sojo soya
Nutra alergio

leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo baklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Nutra alergio

fungoj mantar
Nutra alergio

fruktoj/kivo/kokoso meyva/kivi/hindistan cevizi
Nutra alergio

zingibro/cinamo/koriandro zencefil/tarçın/kişniş
Nutra alergio

cebolletoj/cepoj/ajlo frenksoğanı/soğan/sarımsak
Nutra alergio

alkoholo alkol
Nutra alergio
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