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 장마 (çangma) : Yağmur mevsimi 

천둥 (çondung) : Gök gürültüsü 

태풍 (tepung) : Fırtına 

기후 (kihu): İklim 

번개 (bonge): Şimşek 

이리 (iri): Bura, burası 

봉투 (bongtu): Zarf 

자가용(çagayong): Özel araç 

주차 (cuça): Park etme 

좌석(casok): Koltuk, yer 

  

 젖다 (çodda) : Islanmak 

흐리다 (hırida) : Bulutlu olmak 



화력하다 (haryeokhada) : Muhteşem, gösterişli olmak 

아끼다 (akkida) : İdareli kullanmak 

선선하다 (sonsonhada): Ferah ve serin olmak 

미리 (miri) : Önceden 

어젯밤 (ocedbam) : Dün gece 

저번 (çobon) : Son sefer 

점점 (çomçom): Yavaş yavaş 

한참 (hançam): Uzun bir süre boyunca 

  

 그저께 (kıcokke) : Dünden önceki gün 

금년 (kımnyeon) : Bu yıl 

날짜 (nalça) : Tarih 

달력 (dallyeok) : Takvim 

요일 (yoil) : Haftanın bir günü 

월말 (volmal) : Ayın sonu 

음력 (ımryeok) : Ay takvimi 

평일 (pyeongil) : Haftaiçi 

금방 (kımbang) : Az önce 

때때로 (ddeddero) : Arada sırada 

Korece güzel kelimeler in ve en sık kullanılan Kore kelimeleri olan listemizin 

5. listesinde şunlar yer alıyor; zamanla ilgili zarflar, hava durumu ile ilgili 

kelimeler, alışveriş kelimeleri, fiiller ve Kore'deki en önemli ve popüler 

şehirler!  



 

 마사즈 (masacı) : Masaj 

샴푸 (syampu) : Şampuan 

유행 (yuheng) : Moda 

이발 (ibal) : Saç kesimi (erkekler için) 

파마 (pama) : Perma 

귀고리 (Küikori) : Küpe 

목도리 (mokdori) : Atkı 

반지 (banci) : Yüzük 

샌들 (sendıl) : Sandalet 

선글라스 (songıllası) : Güneş gözlüğü 

  

 손수건 (sonsugon) : Mendil 

스카프 (sıkapı) : Eşarp 

스타킹 (sıtaking) : Uzun çorap 

슬리퍼 (sıllipo) :Terlik 

장갑 (çanggab) : Eldiven 

팔찌 (palci) : Bilezik 



반바지 (panbaci) : Şort 

와이셔츠 (vaişyoçı) :Beyaz gömlek 

잠바 (camba) : Ceket 

정장 (congcang) : Resmi elbise 

  

 조끼 (cokki) : Yelek 

주머니 (cumoni) : Cep 

청바지 (çongbaci) : Kot pantalon 

무늬 (muni) : Şekil, desen 

단골 (dangol) : Düzenli müşteri 

빵집 (pangçib) : Fırın 

잔돈 (candon) : Bozukluk para 

저울(coul) : Tartı 

경제 (kyongce) : Ekonomi 

달러 (dallo) : Dolar 

  도장 (docang) : Damga, mühür 

동전 (dongcon) : Madeni para 

무역 ( muyok) : Ticaret 

물가 (mulka) : Yaşam gideri 

신용 카드 (şinyong kadı) : Kredi kartı 

신청 (şinçong) : Başvuru 

용돈 (yongdon) : Harçlık 

저금 (çogım) : Birikim 

통장 (tongcang) : Banka kartı 

필요 (pilyo): İhtiyaç 

  

 현금 (hyonkım) : Nakit 

재즈 (cecı) : Caz 

공연 (gongyon): Açık alan performansı 

교환 (kyohwan): Değişim 

영수증 (yongsucıng): Fiş 



점원 (çomvon): Tezgahtar 

육교 (yukkyo): Yaya üstgeçidi 

출구 (çulgu): Çıkış 

횡단보도 (hıngdanbodo): Yaya geçidi 

방향 (banghyang): Yön 

  

 직행 (cikheng): Aktarmasız 

편도 (pyondo): Tek yön 

절 (col): Tapınak 

호(ho) : Oda numarası 

휴게실 (hyukeşil): Dinlenme odası 

골목(golmok): Sokak 

그늘 ( kınıl): Gölge 

데 (de): Yer 

인도 (indo): Kaldırım 

맞은편 (macınpyon): Karşı taraf 

  

 경주 (kyongju): Gyeongju 

광주 (kwangju): Gwangju 

대구 (degu): Daegu 

대전 (decon): Daejon 

부산 (busan): Busan 

서울 (soul): Seoul 

이천 (içon): Icheon 

인천 (inçon): Incheon 

재주 (cecu): Jeju 

전주 (concu): Jeonju 

 

Minihanok Korece kelimeler pdf listelerinden yararlanıyorsanız lütfen siteye yorum bırakmayı 

unutmayın!  Görüş, öneri, yorumlarınızı merakla bekliyorum. İyi çalışmalar! 


