
Κτητικές αντωνυμίες - İyelik adılları

1ο πρόσωπο ενικού: Benim = δικός μου, δική μου, δικό μου, δικοί μου, δικές μου, δικά μου

Προσοχή:  Τονίζεται στην λήγουσα. Benim (μπενίμ) = δικός μου, ενώ μπένιμ = εγώ είμαι.

Παραδείγματα:

Bu araba benim.

Αυτό αυτοκίνητο δικό μου. =>

Αυτό το αυτοκίνητο είναι δικό μου.

O ev benim.

Εκείνο σπίτι δικό μου. =>

Εκείνο το σπίτι είναι δικό μου.

2ο πρόσωπο ενικού: Senin = δικός σου, δική σου, δικό σου, δικοί σου, δικές σου, δικά σου

Παραδείγματα:

Bu çanta senin.

Αυτή τσάντα δική σου. =>

Αυτή η τσάντα είναι δική σου.

Şu para senin mi?

Εκείνα χρήματα δικά σου; =>

Εκείνα τα χρήματα είναι δικά σου;

3ο πρόσωπο ενικού: Onun = δικός του/της/του, δική του/της/του, δικό του/της/του, δικοί 

του/της/του, δικές του/της/του, δικά του/της/του

Παραδείγματα:.

Bu radyo onun.

Αυτό ραδιόφωνο δικό του/της/του. =>

Αυτό το ραδιόφωνο είναι δικό του/της/του.

Bu defterler onun.

Αυτά τετράδια δικά του/της/του. =>

Αυτά τα τετράδια είναι δικά του/της/του.
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1ο πρόσωπο πληθυντικού: Bizim = δικός μας, δική μας, δικό μας, δικοί μας, δικές μας, δικά μας

Παραδείγματα:

Radyo bizim.

Το ραδιόφωνο δικό μας. =>

Το ραδιόφωνο είναι δικό μας.

O sınıf bizim.

Εκείνη τάξη δική μας. =>

Εκείνη η τάξη είναι δική μας.

2ο πρόσωπο πληθυντικού: Sizin = δικός σας, δική σας, δικό σας, δικοί σας, δικές σας, δικά σας

Παραδείγματα:

Bu çanta sizin.

Αυτή τσάντα δική σας. =>

Αυτή η τσάντα είναι δική σας.

Bu ev sizin mi?

Αυτό σπίτι δικό σας; =>

Αυτό το σπίτι είναι δικό σας;

3ο πρόσωπο πληθυντικού: Onların = δικός τους, δική τους, δικό τους, δικοί τους, δικές τους, δικά 

τους

Παραδείγματα:

Restoran onların.

Εστιατόριο δικό τους. =>

Το εστιατόριο είναι δικό τους.

Şu köy onların.

Εκείνο χωριό δικό τους. =>

Εκείνο το χωριό είναι δικό τους.
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