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Woord vooraf

In een wereld waarin grenzen vervagen en samenlevingen een multicultureel karakter 
vertonen, gaan onderlinge verhoudingen een steeds belangrijker plaats innemen. 
De taal levert een grote bijdrage aan de integratie van mensen en groepen en zodoende aan de 
totstandkoming van betere betrekkingen. Deze basiswoordenschat is opgesteld met het doel 
de gebruiker van dienst te zijn bij het leggen van contacten en het communiceren met anderen.

Door een voortdurend contact met gebruikers is het mogelijk om een per definitie 
onvoltooid werk als een basiswoordenschat verder te completeren. Dat heeft geleid tot een  
herziene tweede druk van de woordenschat. De eindredactie van deze versie is verzorgd 
door Hasan H. ahin.
Ook voor deze uitgave geldt dat de uitgever zich aanbevolen houdt voor suggesties en 
opmerkingen.
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Aanwijzingen voor het gebruik

Woorden en hun spelling
De Nederlandse en urkse trefwoorden worden in hun meest gebruikte en eenvoudigste 
vorm weergegeven.
Voor de Nederlandse spelling is de herziene editie van de ‘ oordenlijst Nederlandse 
taal  (2015) gebruikt en voor het urks de negende druk van het urkse woordenboek ‘ rk 
Dil Kurumu  ( 8). Naast deze bronnen is ook gebruik gemaakt van naslagwerken als 
enc clopedie n en andere woordenboeken.

De Nederlandse zelfstandige naamwoorden worden met hun lidwoord ‘de  of ‘het  als volgt 
aangeduid:
de aspirine aspirine, d
het boek boek, h
de dokter dokter, d
het hoofd hoofd, h
de school school, d
Als een woord alleen in het meervoud voorkomt staat er mv. achter:
de jongelui jongelui (mv.)
de personalia personalia (mv.)

Vindplaats
De woorden zijn in dertien thema’s hoofdstuksgewijs gerubriceerd. Per thema zijn de
Nederlandse woorden alfabetisch gerangschikt. Bij de belangrijkst geachte woorden zijn
ter verduidelijking verklarende zinnetjes opgenomen.
Wanneer u een woord zoekt, stelt u zichzelf de vraag onder welk van de dertien thema’s
het woord naar alle waarschijnlijkheid zal vallen. De onderverdeling van de thema’s in
de inhoudsopgave is u hierbij tot hulp. Staat het woord niet in het hoofdstuk waar u het
in eerste instantie zoekt, dan kunt u bij een ander hoofdstuk kijken dat mogelijk ook be-
trekking heeft op het gezochte woord. Wanneer u het woord na een tweede of derde poging
niet hebt kunnen vinden, is het woord naar alle waarschijnlijkheid niet in de woordenlijst
opgenomen.
Het is ook mogelijk dat een woord twee en soms drie keer in de woordenlijst voorkomt,
steeds in een ander hoofdstuk.
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt hieronder het een en ander verduidelijkt.

ziekenfonds, h
ziekenhuis, h
ziekenverpleging, d

hastalık sigortası
hastane
hasta bakımı

De bovengenoemde woorden zijn geplaatst onder de thema’s ‘Gezondheid’ en ‘Dienst-
verlening’.
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ambulance, d ambülans
Dit woord is te vinden onder drie thema’s namelijk: ‘Gezondheid’, ‘Verkeer en vervoer’
en ‘Dienstverlening’.

adres, h adres
Dit woord is opgenomen onder de thema’s ‘Persoonlijke levenssfeer’ en ‘Wonen’.

vakantieadres, h izin adresi, tatil adresi
Als samenstelling staat dit woord onder het thema ‘Vakantie en vrije tijd’.

Kullanma kılavuzu

Yazım ve imla kuralları
 a a ollan a a e e el mele e  en sa e e en o  llan l la  
mle le e  e lme e al lm

ollan a a a m e mla alla  n oo enl s  an e e e lan se aal  e 
a m e alla  n  l m  n n gel lm   as s  olan e l  
emel al nm   a na la n an n a   n s l  e ans lo e le  e s  s  
a lan a na la  a as n a e  alm la

Hollandaca kelimeler (isimler), önlerine aldıkları tanımlıkları ile örnekte gösterildiği
şekilde verilmiştir:
de aspirine aspirine, d
het boek boek, h
de dokter dokter, d
het hoofd hoofd, h
de school school, d
Eğer bir kelime sadece çogul haliyle ullanılıyorsa, arkasına aldığı ‘ mv. ’ ile
be irtilecektir
de jongelui jongelui (mv.)
de personalia personalia (mv.)

Sözcükleri nerede ve nasıl bulabiliriz
e  le e s  a sa an e  a l  al n a o lanan s  mele , l l  

ol la  on la n a l la  al n a  al a e  s a a g e e lm  
a l la  al n a o lanan s le en neml  sa l  ge e l  g lenle , sa m ele  
e s n e llan la a  s  e len s le  a sa  m e e lm

 en  en ne ang  s  ang  a l  al n a l na l so s n  so  an a 
a a  s   olas l la lm  sa l  e   s e n   olas l  ola a  

a  a l a a aslanmam sa   s  o  e l   olas l la s l e e  
almam  eme
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Bu savımızı aşağıda vereceğimiz alıntılarla pekiştirmeye çalışacağız. Bir sözcüğü bazen
bir, bazen iki, bazen de üç başlık altında bulabilirsiniz.

ziekenfonds, h hastalık sigortası yasası
ziekenhuis, h hastane
ziekenverpleging, d hasta bakımı
s zc kleri s zl m zde ‘Gezondheid  (Sa l k) ve ‘Dienstverlening  (H zmet verme) 
ba l klar  alt nda er alm lard r.

ambulance, d ambülans

t r.
s zc m z ise ‘Gezondheid  (Sa l k), ‘Verkeer en vervoer  ( rafik ve ta mac l k) ve 
‘Dienstverlening  (Hizmet verme) ba l  olmak zere  a r  ba l k alt nda erini alm

Öyle sözcükler var ki; biçim ve şekil değiştirseler bile birçok konu için hem önemli
hem de gerekli sayılmaktadırlar. İşte böyle bir sözcük için en belirgin örneğimiz.

a es   a es
 e soonl e le enss ee  el a am alan  onen  ma  a l la  

al n a

vakantieadres, h izin adresi, tatil adresi
a an e en e  at l e o  aman  a l  alt nda e  alm



Hoofdlijnen van de Turkse grammatica

Hoofdlijnen van de Turkse grammatica

1 Uitspraak van het Turks

Het Nederlandse alfabet heeft 26 letters - 5 klinkers en 21 medeklinkers.
Hollanda alfabesi beşi (5) sesli yirmibiri (21) sesiz olmak üzere 26 harften oluşmaktadır.

Nederlandse Uitspraak Klinkt in het
alfabet Nederlands als
a a Afrika
b be bebloed
c se/ka cent, cassis
d de dezelfde
e e ebbenhout
f ef feestmaal
g ge gegrond
h ha hardhandig
i i identiteit
j yey jenever
k ka karakter
1 el lente
m em meesterwerk
n en nemen
o o otter
p pe perspectief
q qu, ku, kü quantum
r er repareren
s es secretaresse
t te testament
u ü utopie
v fe.. verval
w ve.. wenkbrauw
x iks xylofoon
y ay yen
z zet

Klinkt in het 
Turks als 

adam
belge
sevecen, Kanada
dere
eğlence
efelek
genelge
hantal
içerik
yeygi
kalkan
elçi
emek
ense
okul
pestil
kural, kübik
erek
Eskimo
teyze
ütü
felsefe
verim
taksi, ekspres
ayran
zevzek zonsopgang

aa a- maaş, saat aap, jaar, kaal
ee e- teessüf, müteessir eer, keel, weer
oo zooloji, koordinat oog, koop, pool
uu ürün, özgü uur, muur, vuur
ie şiir, tabii iets, fiets, wieg
ei, ij - meisje, ijs
eu

oo
ü
i
-
ö övgü, öğretmen Europa, beu, meubel

oe u uydu, uykucu oertaal, moeder, voet
ou, au au aut, kauçuk, sauna, auto, ouder, koud
ui - - buiten, luid
ng ng dingin, döngü, üzengi gangkast, English
sch, ch ş şok, şarap, şato sjaal, chocola
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Hoofdlijnen van de Turkse grammatica 12

Het Turkse alfabet heeft 29 letters - 8 klinkers en 21 medeklinkers.
Türk alfabesi sekizi sesli, yirmi biri sessiz olmak üzere 29 harften oluşmaktadır.

Turkse Uitspraak Klinkt in het Klinkt in het
abece Nederlands als Turks als
a a akker alaca
b bè bed bebek
c dzjè jungle ceviz
ç tsjé Tsjechisch çerez
d dè denken dede
e è echt ebe
f fè festival felek
g gè goal geyik
ğ - - yoğurt
h ha hand hece
ı uh jurk ışık
i ie iets iklim
j zje jury jeton
k kè keel keklik
l lè les leylek
m mè mens mermer
n nè nek neşe
o o of ozon
ö eu peuter önsöz
p pè pen pepe
r rè rente rehber
s sè besef sevgi
ş sje sjerp şenlik
t tè tent testere
u oe oester ulus
ü uu uur üzüm
w wè west velvele
y jè yen yepyeni
z ze zes zemzem

Klinkers
De vorm van de mond en de plaats waar de klank gevormd wordt is bij de uitspraak van
de klinkers als volgt:

ongerond gerond
mond open halfopen open halfopen

(geniş) (dar) (geniş) (dar)

achterin a ı o u
voorin e i ö ü

Medeklinkers
Stemhebbende medeklinkers zijn: Stemloze medeklinkers zijn:
b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z ç, f, h, k, p, s, ş, t



Hoofdlijnen van de Turkse grammatica

2 Vervoeging van werkwoorden

De tegenwoordige tijd

denken düşünmek
ik denk ben düşünüyorum
jij denkt sen düşünüyorsun
hij/zij denkt o düşünüyor
wij denken biz düşünüyoruz
jullie denken siz düşünüyorsunuz
zij denken onlar düşünüyorlar

lezen okumak
ik lees ben okuyorum
jij leest sen okuyorsun
hij/zij leest o okuyor
wij lezen biz okuyoruz
jullie lezen siz okuyorsunuz
zij lezen onlar okuyorlar

schrijven yazmak
ik schrijf ben yazıyorum
jij schrijft sen yazıyorsun
hij/zij schrijft o yazıyor
wij schrijven biz yazıyoruz
jullie schrijven siz yazıyorsunuz
zij schrijven onlar yazıyorlar

yürümek
ben yürüyorum
sen yürüyorsun
o yürüyor
biz yürüyoruz
siz yürüyorsunuz

lopen
ik loop
jij loopt
hij/zij loopt
wij lopen
jullie lopen
zij lopen onlar yürüyorlar

gaan gitmek
ik ga ben gidiyorum
jij gaat sen gidiyorsun
hij/zij gaat o gidiyor
wij gaan biz gidiyoruz
jullie gaan siz gidiyorsunuz
zij gaan onlar gidiyorlar

komen gelmek
ik kom ben geliyorum
jij komt sen geliyorsun
hij/zij komt o geliyor
wij komen biz geliyoruz
jullie komen siz geliyorsunuz
zij komen onlar geliyorlar
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Hoofdlijnen van de Turkse grammatica 14

De verleden tijd

denken düşünmek
ik dacht ben düşündüm
jij dacht sen düşündün
hij/zij dacht o düşündü
wij dachten biz düşündük
jullie dachten siz düşündünüz
zij dachten onlar düşündüler

lezen okumak
ik las ben okudum
jij las sen okudun
hij/zij las o okudu
wij lazen biz okuduk
jullie lazen siz okudunuz
zij lazen onlar okudular

schrijven yazmak
ik schreef ben yazdım
jij schreef sen yazdın
hij/zij schreef o yazdı
wij schreven biz yazdık
jullie schreven siz yazdınız
zij schreven onlar yazdılar

lopen yürümek
ik liep ben yürüdüm
jij liep sen yürüdün
hij/zij liep o yürüdü
wij liepen biz yürüdük
jullie liepen siz yürüdünüz
zij liepen onlar yürüdüler

gaan gitmek
ik ging ben gittim
jij ging sen gittin
hij/zij ging o gitti
wij gingen biz gittik
jullie gingen siz gittiniz
zij gingen onlar gittiler

komen gelmek
ik kwam ben geldim
jij kwam sen geldin
hij/zij kwam o geldi
wij kwamen biz geldik
jullie kwamen siz geldiniz
zij kwamen onlar geldiler
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1 Algemene informatie Genel bilgiler

Tijd Zaman
seconde, d saniye
minuut, d dakika
kwartier, h çeyrek saat
halfuur, h yarım saat
uur, h saat
halve dag, d yarım gün
dag, d gün
week, d hafta
maand, d ay
jaar, h yıl
decennium, h on yıl
kwart eeuw, d çeyrek yüzyıl (25 yıl)
halve eeuw, d yarım yüzyıl (50 yıl)
eeuw, d yüzyıl, asır
te vroeg çok erken
vroeg erken
te laat çok geç
laat geç
op tijd zamanında
voor önce
na sonra
voor 10.00 uur saat 10.00 dan önce
om 10.00 uur saat 10.00 da
na 10.00 uur saat 10.00 dan sonra

Dagen van de week Haftanın günleri
dag, d
Welke dag is het vandaag

gün
Bugün günlerden ne? Bugün hangi gün?

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

pazar
pazartesi
salı
çarşamba
perşembe
cuma
cumartesi

ochtend, d
’s morgens
vanmorgen (vanochtend)
middag, d
’s middags
vanmiddag
namiddag
avond, d
’s avonds
vanavond
nacht, d
’s nachts
vannacht
eergisteren
gisteren
gistermorgen (-ochtend)

1 Algemene Informatie

sa a  e en
sa a

 sa a
len
len
 len 
len en son a 

a am
a am  a amle n 

 a am
ge e
ge e  ge ele n 

 ge e
n e  e el  g n 

n
n sa a



gistermiddag
gisteravond
gisternacht
vandaag
morgen
morgenochtend
morgenmiddag
morgenavond
overmorgen
overdag
week, d
eerste dag van de week
laatste dag van de week
vorige week
deze week
volgende (komende) week
twee weken geleden
drie dagen geleden
de volgende dag
over vier dagen
weekend, h
prettig weekend
feestdag, d
vakantie, d
verjaardag, d

annee  en   ge o en
a  s  ge oo e a m

Hoe o  en  
I  en en n g aa

n len
n a am
n ge e
g n

a n
a n sa a
a n len
a n a am

 g n
g n

a a
a an n l  g n  
a an n son g n

ge en a a
 a a

gele e  a a
 a a n e
 g n n e

e es  g n
 g n son a

a a son
 a a sonla

e len  g n  a am g n  
a l  n
o m g n  a  g n  

 ne aman o n
o m a n  ne aman
a  a n as n
en m  e  a n a m

Maanden Aylar
maand, d ay
Welke maand is het?  a  a la an ang s

januari ocak
februari şubat
maart mart
april nisan
mei mayıs
juni haziran
juli temmuz
augustus ağustos
september eylül
oktober ekim
november kasım
december aralık

vorige maand geçen ay
deze maand bu ay
komende maand gelecek ay
de maand daarvoor bundan önceki ay
de maand daarop bir sonraki ay
eerste dag van de maand ayın ilk günü
laatste dag van de maand ayın son günü
sinds (sedert) juni hazirandan beri (buyana)
in september eylülde (eylül ayında)

29 Genel�Eilgiler
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jaar, h yıl (sene)
vorig jaar geçen yıl (sene)
dit jaar bu yıl (sene)
volgend (komend) jaar gelecek (önümüzdeki) yıl
in het nieuwe jaar yeni yılda
eerste maand van het jaar yılın ilk ayı
laatste maand van het jaar yılın son ayı

De jaargetijden Mevsimler
herfst, d (najaar, h)
winter, d
lente, d (voorjaar, h)
zomer, d
in de herfst (het najaar)
in de winter
in de zomer
in de lente (het voorjaar)
Wij gaan deze zomer naar Turkije.

sonbahar (güz)
kış
ilkbahar (bahar)
yaz
sonbaharda
kışın

az n
ilkbaharda
Biz bu yaz Türkiye’ye gidiyoruz.

Getallen

Hoofdtelwoorden Asal sayılar
0 nul sıfır
1 een bir
2 twee iki
3 drie üç
4 vier dört
5 vijf beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on
11 on bir
12 on iki
13 on üç
14 on dört
15 on beş
16 on altı
17 on yedi
18 on sekiz
19 on dokuz
20 yirmi
21 yirmi bir
22

zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
v ertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien
twintig
eenentwintig
tweeëntwintig yirmi iki

23 drieëntwintig yirmi üç
24 vierentwintig yirmi dört
25 vijfentwintig yirmi beş
26 zesentwintig yirmi altı
27 zevenentwintig yirmi yedi
28 achtentwintig yirmi sekiz
29 negenentwintig yirmi dokuz
30 dertig otuz
40 veertig kırk

1 Algemene Informatie
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50 vijftig elli
60 zestig altmış
70 zeventig yetmiş
80 tachtig seksen
90 negentig doksan
100 honderd yüz
110 honderdtien yüz on
120 honderdtwintig yüz yirmi
130 honderddertig yüz otuz
140 honderdveertig yüz kırk
150 honderdvijftig yüz elli
160 honderdzestig yüz altmış
170 honderdzeventig yüz yetmiş
180 honderdtachtig yüz seksen
190 honderdnegentig yüz doksan
200 tweehonderd iki yüz
250 tweehonderdvijftig iki yüz elli
300 driehonderd üç yüz
400 vierhonderd dört yüz
500 vijfhonderd beş yüz
600 zeshonderd altı yüz
700 zevenhonderd yedi yüz
800 achthonderd sekiz yüz
900 negenhonderd dokuz yüz
1000 duizend bin
1100 elfhonderd bin yüz
1500 vijftienhonderd bin beş yüz
2000 tweeduizend iki bin
5000 vijfduizend beş bin
10.000 tienduizend on bin
100.000 honderdduizend yüz bin
1.000.000 een miljoen bir milyon
2.000.000 twee miljoen iki milyon
1.000.000.000 een miljard bir milyar

Rangtelwoorden Sıra sayılar
eerste birinci
tweede ikinci
derde üçüncü
vierde dördüncü
vijfde beşinci
zesde altıncı
zevende yedinci
achtste sekizinci
negende dokuzuncu
tiende onuncu
elfde on birinci
twaalfde on ikinci
dertiende on üçüncü
viertiende on dördüncü
vijftiende on beşinci
zestiende on altıncı
zeventiende on yedinci
achttiende on sekizinci

Genel�Eilgiler
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negentiende on dokuzuncu
twintigste yirminci
dertigste otuzuncu
veertigste kırkıncı
vijftigste ellinci
zestigste altmışıncı
zeventigste yetmişinci
tachtigste sekseninci
negentigste doksanıncı
honderdste yüzüncü
vijfhonderdste beş yüzüncü
duizendste bininci
tienduizendste on bininci
honderdduizendste yüz bininci
miljoenste milyonuncu

Kleuren Renkler
wit beyaz, ak
zwart siyah, kara
grijs gri, külrengi, boz

donkergrijs koyu gri
lichtgrijs açık gri
parelgrijs inci grisi, açık gri
zilverkleurig gümüş rengi

geel sarı
donkergeel
lichtgeel
maïsgeel
okergeel
goudkleurig

koyu sarı
açık sarı
mısır sarısı
koyu sarı
altın sarısı

oranje portakal rengi, turuncu
bruin kahverengi

donkerbruin koyu kahverengi
kastanjebruin kestane rengi
lichtbruin açık kahverengi

beige bej
rood kırmızı

donkerrood koyu kırmızı
lichtrood açık kırmızı

roze pembe, gül rengi
zalmroze sarımsı pembe

violet mor, menekşe rengi
paars mor, eflatun
blauw mavi

donkerblauw koyu mavi
lichtblauw açık mavi
marineblauw lacivert

groen yeşil
donkergroen koyu yeşil
grasgroen çimen yeşili
grijsgroen gri yeşil
lichtgroen açık yeşil
mosgroen yosun yeşili
olijfgroen zeytin yeşili
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gekleurd renkli
kleurloos renksiz

koyu (renk)donker (v. kleur)
licht (v. kleur) açık (renk)

Afkortingen Kısaltmalar
ABN Algemeen Beschaafd Nederlands Genel Standart Hollandaca
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Kamu Emeklilik Fonu
A.D. Anno Domini M.S. Milattan Sonra
AIVD Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (Hollanda) Genel İstihbarat ve

AKW Algemene Kinderbijslagwet
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ANW Algemene Nabestaanden Wet
ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

AOW Algemene Ouderdomswet
APV Algemene Politieverordening

B en W Burgemeester en Wethouders

BSN Burger Service Nummer
BTW Belasting over de toegevoegde waarde
BV Besloten Vennootschap

C Celsius
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CD Compact Disc

üvenlik ervisi
Genel Çocuk Parası Yasası
Hollanda Genel Haber Ajansı
Genel Dul ve Yetimler Yasası

ollan a enel m
Federasyonu

enel a l l  asas  
enel ol s al ma

Belediye Başkanı ve
Encümenleri
Kimlik Numaras
K.D.V. Katma Değer Vergisi
Limited Şirket

Santigrat
Toplu iş sözleşmesi
D.İ.E. Devlet İstatistik
Enstitüsü
Kompakt Disc

Cito Centraal instituut voor toetsontwikkeling na  a lama me e
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CS Centraal Station
CWI Centrum voor Werk en Inkomen

Dr. Doctor

EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
EU Europese Unie

Hıristiyan İşçi Sendikası
Demiryolları Merkez İstasyonu
İş Bulma ve Gelir Merkezi

Doktor (akademiik nvan)

İlk Yardım
Avrupa Birliği

FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Vergi İstihbarat Dairesi
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging Hollanda İşçi Sendikaları

Konfederasyonu
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Belediye Sağlık Servisi

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Lise ve Dengi Öğretim
HBO Hoger Beroepsonderwijs Yüksek Meslek Eğitimi

Genel�Eilgiler
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HEAO Hoger Economisch en Administratief Ekonomi ve İşletme Yüksek
Onderwijs Okulu

HO Hoger Onderwijs Yüksek Öğretim

KLM Koninklijke Luchtvaartmaatschappij Hollanda Kraliyet Havayolları
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Hollanda Meteoroloji Enstitüsü
K.v.K. Kamer van Koophandel

kW Kilowatt

LPG

N

Liquified Petroleum Gas

Noord, noorden
NAVO Noord Atlantische Verdragsorganisatie

NOS Nederlandse Omroepstichting
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap

O Oost, oosten

PC Personal Computer
PIN Persoonlijk Identificatie nummer
PO Primair onderwijs
Postnl Koninklijk erkend postbedrijf

(was TNT)

ROC Regionaal Opleidingscentrum

SVB

TV

Sociale Verzekerings Bank 

Televisie

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers-

a e  as

K.W. Kilovat

Sıvıgaz, Likit gaz

Kuzey
Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü
Hollanda YayımVakfı
Hollanda Demiryolları
Anonim şirket (Anonim
Ortaklık)
Doğu

Bilgisayar
Şifre
Temel Eğitim
Krali et Posta irketi

B lgesel E itim Merkezi

Sosyal Sigortalar Bankası

Televizyon

İşçi Sigortaları Yürütme
verzekeringen (was Arbeidsbureau en GAK) Enstitüsü

V Volt Volt
VMBO Voorbereidend Middelbaar Hazırlayıcı Orta Dereceli

Beroepsonderwijs Meslek Eğitimi
VO Voortgezet Onderwijs Orta Öğretim
VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Turizm Danışma Kurumu
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Üniversiteye Hazırlık Okulu

W West, westen Batı
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid İş Görememezlik Yasası
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WC Watercloset (toilet)
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-

vermogen
WWB Wet Werk en Bijstand

(was Algemene bijstandswet)
WW Wet Werkloosheidsvoorziening

Z Zuid, zuiden

ale
 e  ne a al  el  
asas
 e os al a m asas

s l  ene  asas

ne

Windstreken Yön işareti
ompas, h pusula

NOORD
(KUZEY)

Noordwest Noordoost
(Kuzeybatı) (Kuzeydoğu)

WEST
(BATI)

Zuidwest Zuidoost
(Güneybatı) (Güneydoğu)

ZUID
(GÜNEY)

Genel�Eilgiler



Özel yaşam alan

andaç, hatıra
doğuştan, yaratılıştan
hoş, sevimli, sempatik
dekorasyon, döşeme
çekici, cazip
(erkek) çalımlı, gösterişçi
(bayan) çalımlı, gösterişçi
çekici, alımlı, cazip
çekicilik, alımlılık
kendine çekmek, cezbetmek
(erkek) dünür
hoş, sevimli

birini sevimli (hoş) bulmak
sevimlilik, hoşluk, incelik
kabul etmek
özgeçmiş
özgeçmişe ait bilgi
soyadı
adres
adres yazmak
sevgi, sempati
yakınlık akrabalık
bağımlı; bağlı

(bir şeye veya bir kimseye) bağlı
olmak; bağımlı olmak

bağımlılık, bağlılık
soy, köken
doğumlu
ayrılış, veda

biri ile vedalaşmak
veda ziyareti
nefret, tiksinti
iğrenç, aşağılık
anlaşma, randevu
kararlaştırmak, anlaşmak
evlat
soy
ilgisiz, soğuk, mesafeli
gönderen, gönderici
alkolik
yalnız
yalnız kalan, yalnız oturan
özverili, fedakar
her şeyi bilen
dostça, arkadaşça
kendini beğenmiş
topluma uymayan, asosyal

geveze, çenebaz
sohbet etmek, çene çalmak
konuşkan, konuşma hastası

36

2 Persoonlijke levenssfeer

aandenken, h
aangeboren
aangenaam
aankleding, d
aanlokkelijk
aansteller, d
aanstelster, d
aantrekkelijk
aantrekkelijkheid, d
aantrekken
aanverwant
aardig

iemand aardig vinden
aardigheid, d
accepteren
achtergrond, d
achtergrondinformatie, d
achternaam, d
adres, h
adresseren
affectie, d
affiniteit, d
afhankelijk

afhankelijk zijn van

afhankelijkheid, d
afkomst, d
afkomstig
afscheid, h

afscheid nemen van iemand
afscheidsbezoek, h
afschuw, d
afschuwelijk
afspraak, d
afspreken
afstammeling, d
afstamming, d
afstandelijk
afzender, d
alcoholist, d
alleen
alleenstaand
altruïst, d
alwetend
amicaal
arrogant
asociaal

babbelaar, d
babbelen
babbelziek
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Vücut

3 Het lichaam

aars, d
achterwerk, achterste, h
adem, d
ademen
ademhaling, d
ader, d
alvleesklier, d
amandel, d
anus, d
aorta, d
a en  
arm, d

baard, d
baarmoeder, d
been, h
beenbreuk, d
bevallen
bevalling, d
bewegen
beweging, d
bil, d
blaas, d
blind
blinde, d
blindheid, d
blindedarm, d
bloed, h
bloedarmoede, d
bloedbaan, d
bloeddruk, d
bloedgroep, d
bloedlichaampje, h

rood bloedlichaampje
wit bloedlichaampje

bloedsomloop, d
bloedspiegel, d
bloedvat, h
boezem, d
borst, d
borstbeen, h
borstelen
borstkas, d
borstspier, d
borstvlies, h
bot (been), h
bovenarm, d
bovenkaak, d
bovenlijf, h
bovenlip, d

Vücut

anüs
a a e   o o

nefes, soluk
nefes almak, soluk almak, solumak
solunum, teneffüs
damar, toplar damar
pankreas
bademcik
anüs, makat
büyük atardamar, aort
körbağırsak, apandis
kol

sakal
rahim
bacak

a a  
doğurmak, doğum yapmak
doğum
hareket etmek, kımıldamak
hareket, devinim
kalça, kaba etlerden biri
sidik torbası
kör
kör
körlük
körbağırsak, apandis
kan
kansızlık, anemi
damar yolu, kanın dolaşım yolu
tansiyon, kan basıncı
kan grubu
yuvar, kanyuvarı

alyuvar
akyuvar

kan dolaşımı
kan seviyesi
damar, kan damarı
göğüs
göğüs, meme
göğüs kemiği
fırçalamak, fırça ile temizlemek
göğüs kafesi
göğüs kası
göğüs zarı
kemik
üst kol
üst çene
vücudun üst kısmı
üst dudak
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