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직접 (çikcob): Tek başına 

차리다 (çarida): Hazırlamak 

녹차 (nokça): Yeşil çay 

맥주 (mekcu): Bira 

사이다 (saida): Gazoz 

술 (sul): İçki 

소주 (socu): Kore içkisi 

우유 (uyu): Süt 

홍차 (hongça): Siyah çay 

콜라 (kolla): Kola 

김 (kim): Kurutulmuş yosun 

김치 (kimçi): Kore turşusu 

국 (guk): Çorba 

냉면 (nengmyon): Soğuk noodle 

라면 (ramyon): Hazır noodle 

반찬 (bançan): Meze 

밥 (pab): Pirinç 

생선 (sengson): Balık 

잡채 (cabçe): Et ve sebzelerle yapılan bir yemek 

진지 (cinci): Yemek, öğün (saygılı form) 

찌개 (çige): Güveç 

피자 (pica): Pizza 

한식 (hanşik): Kore tarzı yemek 

후식 (huşik): Tatlı 

간장 (kancang): Soya sosu 

고추 (goçu): Kırmızı biber 

꿀 (kkul): Bal 

마늘 (manıl): Sarımsak 

미역 (miyok): Yosun 

배추 (beçu): Kore lahanası 

소금 (sogım): Tuz 

오징어 (ocingo): Kalamar 

재료 (ceryo): Malzemeler 

후추 (huçu): Biber 

경치 (kyongçi): Manzara 



국내 (gukne): Yurt içi 

국제 (gukçe): Uluslararası 

동물원 ( dongmulvon): Hayvanat bahçesi 

배낭 (penang): Sırt çantası 

섬 (som): Ada 

신기하다 (şingihada): Şaşırtıcı olmak 

여권 (yokvon): Pasaport 

짐 (çim): Eşya, yük 

지도 (çido): Harita 

출발 (çulbal): Yola çıkmak 

표 (pyo): Bilet 

풍경 (pungkyong): Manzara 

공 (gong): Top 

골프 (golpı): Golf 

배구 (pegu): Voleybol 

물론 (mullon): Elbette 

보통 (botong): Genelde 

정하다 (conghada): Karar vermek 

지내다 (cineda): Geçinmek, anlaşmak 

취소하다 (çisohada): İptal etmek 

다행 ( taheng): Şans 

반갑다 (pangabda): Memnun olmak 

반말 (panmal): Samimi konuşma 

별일 (byolil): Sıradışı olay 

성함 (songham): İsim (resmi, saygılı form) 

소개 (soge): Tanıtma 

인사 (insa): Selamlama 

쳐다보다 (çodaboda): Dik dik bakmak 

과장 (kvacang): Bölümün başı, başkan 

그만 (kıman): Yeter, yeterli 

근무 (kınmu): İş 

대신 (teşin): Yerine (bir şeyin yerine) 

대화 (dehva): Konuşma, diyalog 

동료 (dongryo): İş arkadaşı, meslektaş 

면접 (myoncob): Röportaj 



방문 (pangmun): Ziyaret 

방해하다 (panghehada): Karışmak, engellemek 

번역 (bonyok): Çeviri 

복사 (boksa): Kopya 

부탁 (putak): Rica 

붙이다 (butida): Yapıştırmak 

사무실 (samuşil): Ofis 

사장 (sacang): Başkan 

서류 (soryu): Evraklar 

수고 (sugo): Efor 

승진하다 (sıngcinhada): Terfi etmek 

실례 (şillye): Kabalık 

실수 (şilsu): Hata 

예의 (yeyi): Saygı, terbiye 

조건 (çogon): Durum 

출장 (çulcang): İş gezisi 

큰일 (kınil): Büyük bir olay, büyük sıkıntı 

통역 (tongyok): Çeviri 

한가하다 (hangahada): Zamanı boş olmak 

회식 (höeşik): Topluca yemek ( iş yemegi vb.) 

회의 ( höei): Toplantı 

갈아입다 (karaibda): Kıyafetlerini değiştirmek 

꾸다 (kkuda): Hayal kurmak, rüya görmek 

나가다 (nagada): Dışarı çıkmak 

나오다 (naoda): İçeri girmek 

눕다 (nubda): Uzanmak 

목욕 (mokyok): Duş, banyo 

세수 (sesu): Yüz yıkama 

잠 (çam): Uyku 

자다 (çada): Uyumak 

피곤 (pigon): Yorgun 

 

Keyifli ve verimli çalışmalar dilerim:) Eğer Minihanok Korece kelimeler listeleri işinize yarıyor ve devamının gelmesini 

istiyorsanız lütfen yorum yapmayı ve yeni yazılardan anında haberdar olmak için abone olmayı untumayın! Ayrıca birlikte 

Korece öğrendiğiniz arkadaşlarınıza yazıyı da gönderebilirsiniz! Bu benim için fazlasıyla yeterli olacaktır. Şimdiden 

teşekkürler. İyi çalışmalar. Fighting! 


