
Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές

Ευχές - Γάμος
eλληνικά Τουρκικά
Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την
ευτυχία του κόσμου.

Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun.

Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν
την ημέρα του γάμου σας.

Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi
sunarım.

Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για το γάμο σας! Evlilik işlerinde başarılar!
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά

Τις καλύτερες ευχές για το γάμο σας! "Kabul ediyorum." derken başarılar!
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά

Συγχαρητήρια στον γαμπρό και την νύφη και
ευλογημένος ο γάμος τους.

Bu mutlu günlerinde geline ve damada tebrikler 

Χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Ευχές - Αρραβώνας
eλληνικά Τουρκικά
Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Nişanınızı tebrik ederim!

Συγχαρητήρια για ένα αρραβώνα

Σας εύχομαι και τους δυο τις θερμότερες
ευχές για τον αρραβώνα σας και το μέλλον
σας.

Nişanınız ve önünüzdeki her şey için en iyi dileklerimi
sunuyorum.

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας.
Εύχομαι να είσαστε πολύ ευτυχισμένοι μαζί.

Birlikte çok mutlu olmanız dileğiyle tebrikler.

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας. Σας
εύχομαι τα καλύτερα.

Nişanınızı kutlarım. Umarım ki birbirinizi  çok mutlu
edersiniz.

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Έχετε
ήδη αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας;

Nişanınız için tebrikler. Büyük güne karar verdiniz mi?

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, που ξέρετε καλά, και ερώτηση για το πότε θα γίνει
ο γάμος

Ευχές - Γενέθλια και Eπέτειοι
eλληνικά Τουρκικά
Χρόνια πολλά! Doğum günün kutlu olsun!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Χαρούμενα γενέθλια! Mutlu Yıllar!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

να τα εκατοστήσεις και ότι επιθυμείς! Nice yıllara!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι ότι καλύτερο αυτή την μέρα των
γενεθλίων σου.

Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun.

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι όλες οι επιθυμίες σου να γίνουν
πραγματικότητα. Χρόνια πολλά!

Tüm dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και χρόνια πολλά.
Απόλαυσε την μέρα των γενεθλίων σου!

Bu özel günün getireceği tüm mutluluk üzerinde olsun.
Çok güzel bir doğum günü geçirmen dileğiyle!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Χαρούμενη Επέτειο! Mutlu Yıllar!
Γενικές ευχές επετείου που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες επετείου

Χαρούμενη... Επέτειος! Nice ... Yıllara!
Συγχαρητήρια για μια ξεχωριστή επέτειο (π.χ. ασημένια ή χρυσή επέτειος γάμου)

...χρόνια έχουν περάσει και ακόμα είσαστε
μαζί όσο ποτέ. Να έχετε μια ευτυχισμένη
επέτειο!

... uzun yıl ve hala güçlü olarak yoluna devam ediyor.
Nice mutlu yıllara!

Έμφαση στη διάρκεια του γάμου και έκφραση συγχαρητηρίων για την επέτειο
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Συγχαρητήρια για την πορσελάνινη επέτειο
γάμου σας!

Porselen Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό είκοσι χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την ασημένεια επέτειο
γάμου σας!

Gümüş Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εικοσιπέντε χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την ρουμπινένια επέτειο
γάμου σας!

Yakut Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό σαράντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την μαργαριταρένια
επέτειο γάμου σας!

İnci Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριάντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την κοραλλένια επέτειο
γάμου σας!

Mercan Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριανταπέντε χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την χρυσή επέτειο γάμου
σας!

Altın Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό πενήντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για τη διαμάντινη επέτειο
γάμου σας!

Elmas Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler!

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εξήντα χρονών γάμου

Ευχές - Ανάρρωση
eλληνικά Τουρκικά
Περαστικά! Çabuk iyileş.

Ευχές ανάρρωσης που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες ευχών

Ελπίζω να έχεις μια γρήγορη και ταχεία
ανάρρωση.

Umarım çabucak iyileşirsin.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Ελπίζουμε να είσαι στα πόδια σου πολύ
σύντομα.

Umarız ki çabucak iyileşir, hemen ayağa kalkarsın.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση απευθυνόμενη σε πολλά άτομα

Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Ελπίζω να
γίνεις καλύτερα σύντομα.

Seni düşünüyorum. En yakın zamanda daha iyi
hissetmen dileğiyle.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή
ανάρρωση.

...'daki herkesten, çabucak iyileş.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Γίνε καλά σύντομα. Όλοι εδώ σε έχουμε στις
σκέψεις μας.

Geçmiş olsun. ...'daki herkes sevgilerini gönderiyor.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Ευχές - Γενικά Συγχαρητήρια
eλληνικά Τουρκικά
Συγχαρητήρια για... ... için tebrikler.

Κοινή έκφραση συγχαρητηρίων

Σου εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία σε... Sana ... ile ilgili gelecekte iyi şanslar diliyorum.
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία με... Sana ...'da başarılar diliyorum.
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες

Θα θέλαμε να σου στείλουμε τα
συγχαρητήρια μας για...

... için size tebriklerimizi iletmek isteriz.

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο

Καλή δουλειά με... ...'de iyi iş çıkardın.
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο, λιγότερο συγχαρητήριο

Συγχαρητήρια που πέρασες την εξέταση
οδήγησης σου!

Sürüş sınavını geçtiğin için tebrikler!

Έκφραση συγχαρητηρίων σχετικά με απόκτηση άδειας οδήγησης
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Μπράβο. Ξέραμε ότι μπορούσες να το κάνεις. İyi iş çıkardın. Başarabileceğini biliyorduk.

Έκφραση συγχαρητηρίων, συνήθως για στενούς φίλους ή μέλη της οικογένειας

Συγχαρητήρια! Tebrikler!
Χρησιμοποιείται για να συγχαρούμε κάποιον που ξέρουμε πολύ καλά

Ευχές - Ακαδημαϊκά Επιτεύγματα
eλληνικά Τουρκικά
Συγχαρητήρια για την αποφοίτηση σου! Mezuniyetini kutlarız!

Συγχαρητήρια για κάποιον που έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο

Συγχαρητήρια που πέρασες τις εξετάσεις
σου!

Sınavlarını geçtiğin için tebrikler!

Συγχαρητήρια που πέρασες τις σχολικές εξετάσεις

Είσαι μεγάλος ρε! Συγχαρητήρια για τον
βαθμό σου!

Akıllı olan hangimiz bakalım? Sınavlarda iyi iş çıkardın!

Πολύ ανεπίσημη φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος αριστεύσει μια εξέταση

Συγχαρητήρια για το μεταπτυχιακό σου.
Τώρα βρες μια καλή δουλειά!

Lisanüstü derecen için kutlar ve çalışma hayatında
başarılar dilerim.

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό του και ευχές για καλή τύχη
στο μέλλον

Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα σου στις
εξετάσεις και κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar, başarılarının
devamını dilerim.

Έκφραση Συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει περάσει τις εξετάσεις λυκείου, αλλά είναι άγνωστο αν
θα πάνε στο πανεπιστήμιο ή θα βρουν δουλειά

Έκφραση συγχαρητηρίων για τα
αποτελέσματα εξετάσεων σου. Με ευχές για
κάθε επιτυχία στην μέλλουσα καριέρα σου.

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar, başarılarının
devamını kariyerinde de dilerim.

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που πέρασε τις εξετάσεις λυκείου, που ξέρετε ότι ψάχνει να βρει
δουλειά

Συγχαρητήρια για την θέση σου στο
πανεπιστήμιο. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία!

Üniversiteye yerleşmekle iyi iş çıkardın. Tadını çıkar!

Έκφραση συγχαρητηρίων σε κάποιον που έχει βρει θέση σε πανεπιστήμιο

Ευχές - Συλλυπητήρια
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές

eλληνικά
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές

Τουρκικά
Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τα νέα του
ξαφνικού θανάτου του/της... και θα θέλαμε να
εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας.

...'ın ani ölümü karşısında hepimiz çok üzüldük. En içten
taziyelerimizi sunuyoruz.

Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε. Ο
θάνατος μπορεί να ήταν αναμενόμενος ή όχι

Είναι με βαθιά θλίψη που μάθαμε για την
απώλειά σου.

Kaybınız için çok üzgünüz.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Σου προσφέρουμε τα βαθύτατα μας
συλλυπητήριά αυτή τη σκοτεινή μέρα.

Bu karanlık günde size en derin taziyelerimi
gönderiyorum.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Είμαστε ενοχλημένοι και θλιμμένοι από το
θάνατο του/της κόρης / γιου / συζύγου σου,... .

Oğlunuzu/kızınızı/kocanızı/karınızı kaybettiğinizi
öğrendiğimizde son derece üzüldük.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο της κόρης / γιου / συζύγου του ατόμου που παρηγορούμε
(περιλαμβάνει το όνομα του νεκρού)

Παρακαλώ δεχθείτε τα πιο βαθιά και ειλικρινή
συλλυπητήρια μας αυτό το δύσκολο χρόνο.

Bu zor zamanda lütfen yüreğimizin derinliklerinden
gelen başsağlığı dileklerimizi kabul edin.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου και με την
οικογένειά σου, αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Bu kaybın en büyüğünde kalbimiz sizinle ve ailenizle.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Ευχές - επαγγελματικά επιτεύγματα
eλληνικά Τουρκικά
Σου ευχόμαστε τα καλύτερα με τη νέα θέση
εργασίας σου σε...

...'daki yeni işinde bol şans diliyoruz sana.

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή τύχη
με τη νέα σου εργασία.

...'daki herkes sana yeni işinde bolca şans diliyor.

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα σου
θέση ως...

Sana ... olan yeni pozisyonunda bol şans diliyoruz.

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με αυτό το νέο
κεφάλαιο στην καριέρα σου.

En son kariyer hareketinden dolayı sana bolca şans
diliyoruz.

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους

Συγχαρητήρια για τη νέα σου θέση! İşi aldığın için tebrikler!
Έκφραση συγχαρητηρίων για εύρεση καινούργιας, συνήθως επικερδούς εργασίας

Καλή τύχη με την πρώτη σου μέρα εργασίας
σε...

...'daki ilk gününde bol şans.

Ευχή για μια καλή πρώτη μέρα σε μια νέα δουλειά

Ευχές - Γέννηση
eλληνικά Τουρκικά
Με χαρά ακούσαμε τα νέα της γέννησης τους
μωρού σας. Συγχαρητήρια.

Kızınızın/oğlunuzun doğumuyla daha da mutlandık.
Tebrikler.

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου μωρού! Evinize gelen yeni bireyden ötürü sizi kutlarız!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Για τη νέα μητέρα. Συγχαρητήρια για το μωρό
σου.

Yeni anne için. En iyi dileklerimiz seninle ve
kızınla/oğlunla.

Έκφραση συγχαρητηρίων σε γυναίκα για την γέννηση του παιδιού της

Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου
όμορφου μωρού σας!

Yeni üyeniz olan kızınız/oğlunuz için sizi tebrik ederiz!

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Στους πολύ περήφανους γονείς του/της... .
Συγχαρητήρια για τη νέα σας άφιξη. Είναι
σίγουρο ότι θα είσαστε καταπληκτικοί γονείς.

...'ın gururlu anne-babasına. Yeni üyeniz için tebrikler.
Eminim ki ona çok iyi birer anne-baba olacaksınız.

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Ευχές - Ευχαριστίες
eλληνικά Τουρκικά
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Ευχαριστώ πολύ για... ... için teşekkürlerimi gönderiyorum.

Γενικές Ευχαριστίες

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους μου
και της/του συζύγου μου...

Kocam/karım ve kendi adıma size teşekkür etmek
istedim.

Μεταβίβαση ευχαριστιών από εσάς ή τρίτο πρόσωπο

Πραγματικά δεν ξέρω πως να σε/σας
ευχαριστήσω για...

... için sana nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten
bilmiyorum.

Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Ως μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μας... Minnetimizin küçük bir göstergesi ...
Παρουσίαση δώρου, ως έκφραση ευγνωμοσύνης

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας
ευχαριστίες για...

... için olan şükranımızı ...'a kadar uzatmak isterdik.

Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Είμαστε ευγνώμονες σε σας για... ... için çok minnettarız size.
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Μην το αναφέρετε καν. Αντιθέτως, πρέπει να
ευχαριστήσουμε εσάς!

Lafı bile olmaz. Ayrıca: bizim size teşekkür etmemiz
gerekir!

Απάντηση στις ευχαριστίες ενός ατόμου, το οποίο επίσης σας ωφέλησε

Ευχές - Γιορτινές ευχές
eλληνικά Τουρκικά
Γιορτινές ευχές από... ...'den yeni yıl kutlaması.

Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο
Έτος!

Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni yıl dileğiyle!

Χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Καλό Πάσχα! Mutlu Paskalyalar!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες την Κυριακή του Πάσχα
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Καλή ημέρα των ευχαριστιών! Mutlu Şükran Günleri!

Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό της ημέρας των ευχαριστιών

Καλή Χρονιά! Mutlu Yıllar!
χρησιμοποιείται για την Πρωτοχρονιά

Καλές γιορτές! İyi Tatiller!
Χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων

Ευτυχισμένο Χανουκά! Mutlu Hanukkah!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό του Χανουκά

Καλό Ντιβάλι! Είθε αυτό το Ντιβάλι να είναι
πολύ φωτεινό.

Size mutlu bir Diwali diliyoruz. Umarız bu gün diğer
günlerin hepsinden daha aydınlık olur.

Συνιστάται για τον εορτασμό του Ντιβάλι

Καλά Χριστούγεννα! Neşeli noeller! / Mutlu noeller!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο
καινούργιος χρόνος!

Mutlu noeller ve mutlu bir yeni yıl dilerim!

Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
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