
Onuncu Ders – Δέκατο Μάθημα

Telefon numara-n ne? => Telefon numaran ne?
Τηλέφωνο αριθμός σου τί; => Ποιό είναι το νούμερο του τηλεφώνου σου;
Telefon numara-m 6897782. => Telefon numaram 689 77 82.
Τηλέφωνο αριθμός μου 6897782 => Το τηλέφωνο μου είναι 6897782.

(Ο αριθμός του τηλεφώνου μου είναι 6897782)

Telefon numaran ne?
Telefon numaram 689 77 82.

Τους αριθμούς μπορούμε να τους διαβάσουμε όπως και στα Ελληνικά. Δηλαδή ο αριθμός 
“6897782” διαβάζεται “έξι, οκτώ, εννέα, επτά, επτά, οκτώ, δύο” ή “εξήντα οκτώ, 
ενενήντα επτά, επτακόσια ογδόντα δύο” ή “εξακόσια ογδόντα εννέα, εβδομήντα επτά, 
ογδόντα δύο”.

 
0 = sıfır
1 = bir 11 = on bir 21 = yirmi bir 40 = kırk
2 = iki 12 = on iki 22 = yirmi iki 50 = elli
3 = üç 13 = on üç 23 = yirmi üç 60 = altmış
4 = dört 14 = on dört 24 = yirmi dört 70 = yetmiş
5 = beş 15 = on beş 25 = yirmi beş 80 = seksen
6 = altı 16 = on altı 26 = yirmi altı 90 = doksan
7 = yedi 17 = on yedi 27 = yirmi yedi 100 = yüz
8 = sekiz 18 = on sekiz 28 = yirmi sekiz 101 = yüz bir
9 = dokuz 19 = on dokuz 29 = yirmi dokuz 102 = yüz iki
10 = on 20 = yirmi 30 = otuz 103 = yüz üç
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110 = yüz on 200 = iki yüz 1001 = bin bir
111 = yüz on bir 300 = üç yüz 1980 = bin dokuz yüz seksen
112 = yüz on iki 400 = dört yüz 1999 = bin dokuz yüz doksan dokuz
113 = yüz on üç 500 = beş yüz 2000 = iki bin
114 = yüz on dört 600 = altı yüz 2009 = iki bin dokuz
120 = yüz yirmi 700 = yedi yüz 2010 = iki bin on
121 = yüz yirmi bir 800 = sekiz yüz 2011 = iki bin on bir
122 = yüz yirmi iki 900 = dokuz yüz 2276 = iki bin iki yüz yetmiş altı
123 = yüz yirmi üç 1000 = bin 1000000 = bir milyon 

Παραδείγματα:

Ev telefon numaran ne? (Έβ τελεφόν νουμαράν νέ;) 
(Σπίτι τηλέφωνο αριθμός σου τί;) Ποιος είναι ο αριθμός του τηλεφώνου σου (στο σπίτι);
Ev telefon numaram 210 35 28. (Έβ τελεφόν νουμαράμ ικί γιούζ όν, οτούζ μπέςς, γιρμί 
σεκίζ)
(Σπίτι τηλέφωνο αριθμός μου 210 35 28). Ο αριθμός του τηλεφώνου μου (στο σπίτι) είναι 
210 35 28.

Cep telefon numaran ne? (Τζέπ τελεφόν νουμαράν νέ;)
(Τσέπη τηλέφωνο αριθμός σου τί;) Ποιος είναι ο αριθμός του κινητού σου;
Cep telefon numaram 970 22 79. (Τζέπ τελεφόν νουμαράμ ντοκούζ γιούζ γιετμίςς, γιρμί 
ικί, γετμίςς ντοκούζ)
(Τσέπη τηλέφωνο αριθμός μου 970 22 79) Ο αριθμός του κινητού μου είναι 970 22 79.

İş telefon numaran ne? (Ίςς τελεφόν νουμαράν νέ;)
(Δουλειά τηλέφωνο αριθμός σου τί;) Ποιό είναι το τηλέφωνο της δουλειάς σου;
İş telefon numaram 422 57 67. (Ίςς τελεφόν νουμαράμ ντόρτ γιούζ γιρμί ικί, ελλί γετί, 
αλτμίςς γετί)
(Δουλειά τηλέφωνο αριθμός μου 422 57 67) Ο αριθμός (του τηλεφώνου) της δουλειάς 
μου είναι 422 57 67.

Σημείωση: το διπλό ς (ςς) να διαβάζεται όπως το αγγλικό sh.
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Χρήσιμες προτάσεις:

Cep telefon numaranı verebilir misin? 
(Τζεπ τελεφόν νουμαρανί βερεμπιλίρμισιν;)
(τσέπη τηλέφωνο νούμερο μπορείς να μου δώσεις;) =>
Μπορείς να μου δώσεις το νούμερο του κινητού σου;

Cep telefonunu kullanabilir miyim? 
(Τζεπ τελεφονουνού κουλλαναμπιλίρμιγιμ;)
(τσέπη τηλέφωνο σας μπορώ να το χρησιμοποιήσω;) =>
Μπορώ να χρησιμοποιήσω του κινητό σου;

Bir telefon edebilir miyim? 
(Μπιρ τελεφόν εντεμπιλίρμιγιμ;)
(Ένα τηλέφωνο μπορώ να κάνω;) =>
Μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα;

Bir cep telefonu sim kartı verebilir misin?
(Μπιρ τζεπ τελεφόνου σίμ καρτί βερεμπιλίρμισιν;)
(Ένα τσέπη τηλέφωνο sim κάρτα μπορείς να δώσεις;) =>
Μπορείς να μου δώσεις μια κάρτα (Sim) κινητού;
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