
Korespondencja osobista
Powiadomienia i zaproszenia

Powiadomienia i zaproszenia - 
esperanto turecki
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de... ...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas
filon/filinon.

...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu
duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Uzata kiam tria anoncas la naskiĝon de infano

Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova
knabo/knabino.

Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia
nova filo/filino.

Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de ilia infano, kutime trovita sur kartoj kun la foto de la infano

Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj
ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas
ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...

On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz
genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu
duyurmaktan mutluluk duyar.

Norma diraĵo en la angla, uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la
mondo.

Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de
nia familio...

Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan
gurur duyuyoruz.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia
filo/filino.

Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan
son derece mutluyuz.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Powiadomienia i zaproszenia - 
esperanto turecki
...kaj ... estas fianĉiĝinta. ... ve ... nişanlandı.

Uzata kiam anoncante gefianĉecon
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...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon. ... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece

mutlular.
Uzata kiam anoncante gefianĉecon

Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj... ... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Uzata kiam anoncante gefianĉecon

Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la
engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro
kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo
estas planita.

... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları,
olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos
düğünü planlanmaktadır.

Tradicia, uzata kiam gepatroj volas anonci la engaĝiĝon de sia filino

Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por
celebri ilian engaĝiĝon.

... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.

Uzata kiel en invito al gefianĉecon partio

Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le... ... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
Uzata kiel en invito al gefianĉecon partio

Powiadomienia i zaproszenia - 
esperanto turecki
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj... ... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk

duyuyoruz.
Uzata kiam anoncante geedziĝon

Fraŭlino... estos poste Sinjorino... ... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Uzata kiam anoncante geedziĝon de virino

Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian
ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por
veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.

... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk
duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.

Uzata de la paro kiam invitante al geedziĝon

Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la
geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...

Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde
görmekten şeref duyarlar.

Uzata de la gepatroj de la viro/virino, kiu estas geedziĝita por inviti al la geedziĝo
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Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas
vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...

...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde
görmekten mutluluk duyarız.

Uzata de la paro kiam invitante amikojn al ilia geedziĝo

Powiadomienia i zaproszenia - 
esperanto turecki
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por... ... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun

oluruz.
Uzata por inviti al socia okazo sur specifa tago, je specifa tempo kaj por specifa kialo

Ni petas la plezuron de via firmo ĉe
vespermanĝo por festi...

...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.

Uzata por inviti al vespermanĝofesto kaj doni la kialon kial

Ni invitas al... Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
Formala, uzata por inviti al formala okazaĵo. Komune uzata por vespermanĝopartioj de firmoj

Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre
ĝojus, se vi povus veni.

Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz.
Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.

Formala, uzata por inviti amikojn al grava socia okazo

Ni devus tre multe kiel vi venus. Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Uzata en invito post oni petis la ricevanton veni, por emfazi, ke vi ŝatus ilin ĉeestantan

Ĉu vi ŝatus veni a ... por...? ...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Neformala, uzata por inviti amikojn nur por vidi ilin
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