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출구(çulgu): Çıkış 
회전 : Dönüş 
횡단보도 : Yaya geçidi 
곧장 (godcang) : Dosdoğru 
똑바로 (dokbaro): Dümdüz, direk 
방향 (banghyang): Yön 
오른쪽 (orın çok): Sağ taraf 
올라가다 (olla kada): Yukarı çıkmak 
왼쪽 (vöen çok): Sol taraf 
이리 (iri): Bura 

이쪽 (iççok): Bu taraf 
저쪽 (çoçok): Şu taraf 
쪽(cok): Taraf 
쭉 (cuk): Dümdüz, direk 
행 (heng): Hat, mısra 
봉투 (bongtu): Zarf 
부치다 (buçida): Göndermek 
소식 (soşik): Haber 
소포 (sopo): Koli 
건너 (konno): Karşı taraf 

교외 (kyovi): Banliyö, şehir dışı 
뒤 (tüi): Geri, art 
맞은편 (macın pyon): Karşı taraf 
멀리 (molli): Uzak 



밑 (mit): Alt 
밖 (bak) : Dış 
아래 (are): Altında 
안 (an): İç 
앞 (ap): Ön 
여기 (yogi): Bura 

여기저기 (yogiçogi): Burası ve şurası 
위 (vi): Üst 
위치 (vüiçi): Yer, konum 
주위 (çuvi): Mahalle, çevre 
중심 (çungşim): Merkez 
공중전화 (kongcungçonha): Ankesörlü telefon 
팩스 (peksı): Fax 
고속도로 (kosokdoro) : Otoyol 
노약자석 (noyakçasok): Engelli koltukları 
신호 (şinho): Sinyal 

요금 (yogım): Ücret 
자가용 (çayagong): Özel araç 
자전거 (çacongo): Bisiklet 
좌석 (çasok): Yer, koltuk 
직행 (cikheng): Durmadan devam eden yolculuk 
차비 (çabi): Araba ücreti 
항공 (hanggong): Havacılık 
호선 (hoson): Metro hattı 
교회 (kyohe): Kilise 
소방서 (sobangso): İtfaiye istasyonu 

실내 (şilne): Oda içi 
예식장 (yeşikcang): Seremoni 
매점 (mecom): Bakkal 
주유소 (cuyuso): Gaz istasyonu 
책방 (çekbang): Kitapçı 
가페 (kape): Kafe 
편의점 (pyonecom): Market 
출입 (çurib): Giriş ve çıkış 
골목 (golmok): Sokak 
공사 (gongsa): İnşaat 



강아지 (kangaci): Yavru köpek 
곰 (gom): Ayı 
사자 (saca): Aslan 
새 (se): Kuş 
소 (so): İnek 
원숭이 (vensongi): Maymun 
쥐 (çüi): Fare 
코끼리 (kokkiri): Fil 
토끼 (tokki): Tavşan 
호랑이 (horangi): Kaplan 

잎 (ip): Yaprak 
장미 (çangmi): Gül 
피다 (pida): Çiçek açmak 
낙엽 (nakyob): Düşmüş yapraklar 
자연 (çayon): Doğa 
해 (he): Güneş 
호수 (hosu): Göl 
환경 (hwankyong): Çevre 
다리 (tari): Köprü 
하숙 (hasuk): Pansiyon 
PC방 (pişi bang): İnternet kafe 

누르다 (nurıda): Basmak itmek 
갈아타다 (karatada): Aktarma yapmak, transfer yapmak 
느리다 (nırida): Yavaş olmak 
막히다 (makhida): Engellemek 
한산하다 (hansanhada): Kalabalık olmamak 
날다 (nalda): Uçmak 
놓이다 (nohida): Yerleştirmek 
더럽다 (doropda): Kirli olmak 
좁다 (cobda): Dar olmak 

가습기 (kasıbgi): Nemlendirici makine 
가전제품 (kaconcepum): Elektronik ev aletleri 
고장 (kocang): Bozuk 
다리미 (darimi): Ütü 
선풍기 (sonpunggi):Vantilatör 
신제품 (şincepum): Yeni ürün 
전기 (congi): Elektrik 
전자 (çonca): Elektronik 



가세트 (kasetı): Kaset 
가구 (kagu): Mobilya 

Yeni kelimeler için minihanok.com’u takip etmeyi unutmayın. Minihanok Korece 

kelimeler listesini faydalı buluyorsanız, sitedeki yazıya yorum bırakmanız benim için 

yeterli olacaktır. Ayrıca tüm görüş, öneri ve yorumlarınızı da merakla bekliyorum. İyi 

çalışmalar!  

 


