
ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

İmek yardımcı fiili – Βοηθητικό ρήμα “είμαι”

Το ρήμα “είμαι” στον ενεστώτα (σε όλα τα πρόσωπα) είναι κατάληξη και δεν τονίζεται ποτέ.

Παράδειγμα με την λέξη doktor (ντοκτόρ) = γιατρός: 

1. Doktorum (Ντοκτόρουμ) => Γιατρός είμαι => Είμαι γιατρός.

2. Doktorum (Ντοκτορούμ) => Γιατρός μου (ή Γιατρέ μου) => Ο γιατρός μου (ή Γιατρέ μου). 

Στο πρώτο παράδειγμα η κατάληξη -um δεν τονίστηκε και σημαίνει “είμαι”, ενώ στο δεύτερο 

παράδειγμα είναι κτητική κατάληξη α' προσώπου ενικού.

Olumlu biçimi   – Καταφατικός τύπος  

Α' πρόσωπο ενικού: Προσθέτουμε στη λέξη ή στην φράση μια από τις τέσσερις καταλήξεις  (-ım, 

-im, -um ή -üm) τετραπλής παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της λέξης ή 

της φράσης. (βλ. Φωνητική αρμονία). Αν το τελευταίο γράμμα της λέξης ή της φράσης είναι 

φωνήεν τότε μεταξύ της λέξης ή της φράσης και του ρήματος “είμαι” προσθέσουμε το σύμφωνο y. 

Όλες οι πιθανές καταλήξεις του ρήματος “είμαι” για το α' πρόσωπο ενικού είναι οι εξής: -ım, -im, 

-um, -üm, -yım, -yim, -yum, -yüm.

Παραδείγματα: 

Kız-ım => Kızım = (Κίζιμ) Κορίτσι – είμαι => Είμαι κορίτσι.

Öğretmen-im => Öğretmenim = (Ογρετμένιμ) Καθηγητής – είμαι => Είμαι καθηγητής.

Doktor-um => Doktorum = (Ντοκτόρουμ) Γιατρός – είμαι => Είμαι γιατρός.

Müdür-üm => Müdürüm = (Μιουντιούριουμ) Διευθυντής – είμαι => Είμαι διευθυντής.

Sınıf-ta-y-ım => Sınıftayım = (Σινιφτάγιμ) Τάξη – στην – είμαι => Είμαι στην τάξη.

Öğrenci-y-im => Öğrenciyim = (Ογρεντζίγιμ) Μαθητής – είμαι => Είμαι μαθητής.

Sporcu-y-um => Sporcuyum = (Σπορτζούγιουμ) Αθλητής – είμαι => Είμαι αθλητής.

Çöpçü-y-üm => Çöpçüyüm = (Τσιοπτσιούγιουμ) Οδοκαθαριστής – είμαι => Είμαι οδοκαθαριστής.

Β' πρόσωπο ενικού: Προσθέτουμε στη λέξη ή στην φράση μια από τις τέσσερις καταλήξεις  (-sın, 

-sin, -sun ή -sün) τετραπλής παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της λέξης ή 
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της φράσης. (βλ. Φωνητική αρμονία). 

Παραδείγματα: 

Kız-sın => Kızsın = (Κίζσιν) Κορίτσι – είσαι => Είσαι κορίτσι.

Ev-de-sin => Evdesin = (Εβντέσιν) Σπίτι – στο – είσαι => Είσαι στο σπίτι.

Doktor-sun => Doktorsun = (Ντοκτόρσουν) Γιατρός – είσαι => Είσαι γιατρός.

Müdür-sün => Müdürsün = (Μιουντιούρσιουν) Διευθυντής – είσαι => Είσαι διευθυντής.

Γ' πρόσωπο ενικού*: Προσθέτουμε στη λέξη ή στην φράση μια από τις τέσσερις καταλήξεις  (-dır, 

-dir, -dur ή -dür) τετραπλής παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της λέξης ή 

της φράσης. (βλ. Φωνητική αρμονία). Αν το τελευταίο γράμμα της λέξης ή της φράσης είναι 

σκληρό σύμφωνο (ç, f, h, k, p, s, ş, t) τότε το “d” του ρήματος “είμαι” μετατρέπεται σε σκληρό 

σύμφωνο “t”. Όλες οι πιθανές καταλήξεις του ρήματος “είμαι” για το γ' πρόσωπο ενικού είναι οι 

εξής: -dır, -dir, -dur, -dür, -tır, -tir, -tur, -tür.

Παραδείγματα: 

Kız-dır => Kızdır = (Κίζντιρ) Κορίτσι – είναι => Είναι κορίτσι.

Öğretmen-dir => Öğretmendir = (Ογρετμένντιρ) Καθηγητής – είναι => Είναι καθηγητής.

Doktor-dur => Doktordur = (Ντοκτόρντουρ) Γιατρός – είναι => Είναι γιατρός.

Müdür-dür => Müdürdür = (Μιουντιούρντιουρ) Διευθυντής – είναι => Είναι διευθυντής.

Avukat-tır => Avukattır = (Αβουκάττιρ) Δικηγόρος – είναι => Είναι δικηγόρος.

Hostes-tir => Hostestir = (Χοστέστιρ) Αεροσυνοδός – είναι => Είναι αεροσυνοδός.

Musluk-tur => Musluktur = (Μουσλούκτουρ) Βρύση – είναι => Είναι βρύση.

Süt-tür => Süttür = (Σιούττιουρ) Γάλα – είναι => Είναι γάλα.

Α' πρόσωπο πληθυντικού: Προσθέτουμε στη λέξη ή στην φράση μια από τις τέσσερις καταλήξεις 

(-ız, -iz, -uz ή -üz) τετραπλής παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν του 

ουσιαστικού ή της φράσης. (βλ. Φωνητική αρμονία). Αν το τελευταίο γράμμα της λέξης ή της 

φράσης είναι φωνήεν τότε μεταξύ της λέξης ή της φράσης και του ρήματος “είμαι” προσθέσουμε 

το σύμφωνο y. Όλες οι πιθανές καταλήξεις του ρήματος “είμαι” για το α' πρόσωπο  πληθυντικού 
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είναι οι εξής: -ız, -iz, -uz, -üz, -yız, -yiz, -yuz, -yüz.

Παραδείγματα: 

Kız-ız => Kızız = (Κίζιζ) Κορίτσι – είμαστε => Είμαστε κορίτσια.

Öğretmen-iz => Öğretmeniz = (Ογρετμένιζ) Καθηγητής – είμαστε => Είμαστε καθηγητές.

Doktor-uz => Doktoruz = (Ντοκτόρουζ) Γιατρός – είμαστε => Είμαστε γιατροί.

Müdür-üz => Müdürüz = (Μιουντιούριουζ) Διευθυντής – είμαστε => Είμαστε διευθυντές.

Sınıf-ta-y-ız => Sınıftayız = (Σινιφτάγιζ) Τάξη – στην – είμαστε => Είμαστε στην τάξη.

Öğrenci-y-iz => Öğrenciyiz = (Ογρεντζίγιζ) Μαθητής – είμαστε => Είμαστε μαθητές.

Sporcu-y-uz => Sporcuyuz = (Σπορτζούγιουζ) Αθλητής – είμαστε => Είμαστε αθλητές.

Çöpçü-y-üz => Çöpçüyüz = (Τσιοπτσιούγιουζ) Οδοκαθαριστής – είμαστε => Είμαστε 

οδοκαθαριστές.

Β' πρόσωπο πληθυντικού: Προσθέτουμε στη λέξη ή στην φράση μια από τις τέσσερις καταλήξεις 

(-sınız, -siniz, -sunuz ή -sünüz) τετραπλής παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν 

της λέξης ή της φράσης. (βλ. Φωνητική αρμονία). 

Παραδείγματα: 

Kız-sınız => Kızsınız = (Κίζσινιζ) Κορίτσι – είστε => Είστε κορίτσια.

Ev-de-siniz => Evdesiniz = (Εβντέσινιζ) Σπίτι – στο – είστε => Είστε στο σπίτι.

Doktor-sunuz => Doktorsunuz = (Ντοκτόρσουνουζ) Γιατρός – είστε => Είστε γιατρός ή είστε 

γιατροί.

Müdür-sünüz => Müdürsünüz = (Μιουντιούρσιουνιουζ) Διευθυντής – είστε => Είστε διευθυντής ή 

είστε διευθυντές.

Γ' πρόσωπο ενικού*: Προσθέτουμε στη λέξη ή στην φράση μια από τις τέσσερις καταλήξεις  (-dır, 

-dir, -dur ή -dür) τετραπλής παραλλαγής, αφού λάβουμε υπόψη το τελευταίο φωνήεν της λέξης ή 

της φράσης. (βλ. Φωνητική αρμονία). Αν το τελευταίο γράμμα της λέξης ή της φράσης είναι 

σκληρό σύμφωνο (ç, f, h, k, p, s, ş, t) τότε το “d” του ρήματος “είμαι” μετατρέπεται σε σκληρό 

σύμφωνο “t”. Μετά προσθέτουμε την κατάληξη πληθυντικού (-lar, -ler). Εάν η λέξη βρίσκεται ήδη 
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σε πληθυντικό αριθμό τότε δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε την κατάληξη πληθυντικού (-lar, -ler), 

προσθέσουμε μόνο την κατάληξη ενεστώτα (-dır). Όλες οι πιθανές καταλήξεις του ρήματος “είμαι” 

για το γ' πρόσωπο πληθυντικού είναι οι εξής: -dırlar, -dirler, -durlar, -dürler, -tırlar, -tirler, -turlar, 

-türler, -(lar)dır, -(ler)dir.

Παραδείγματα: 

Kız-dır-lar => Kızdırlar = (Κίζντιρλαρ) Κορίτσι – είναι => Είναι κορίτσια.

Öğretmen-dir-ler => Öğretmendirler = (Ογρετμένντιρλερ) Καθηγητής – είναι => Είναι καθηγητές.

Doktor-dur-lar => Doktordurlar = (Ντοκτόρντουρλαρ) Γιατρός – είναι => Είναι γιατροί.

Müdür-dür-ler => Müdürdürler = (Μιουντιούρντιουρλερ) Διευθυντής – είναι => Είναι διευθυντές.

Avukat-tır-lar => Avukattırlar = (Αβουκάττιρλαρ) Δικηγόρος – είναι => Είναι δικηγόροι.

Hostes-tir-ler => Hostestirler = (Χοστέστιρλερ) Αεροσυνοδός – είναι => Είναι αεροσυνοδοί.

Musluk-tur-lar => Muslukturlar = (Μουσλούκτουρλαρ) Βρύση – είναι => Είναι βρύσες.

Kütük-tür-ler => Kütüktürler = (Κιουτιούκτιουρλερ) Κορμός – είναι => Είναι κορμοί.

Doktor-lar-dır => Doktorlardır = (Ντοκτορλάρντιρ) Γιατροί – είναι => Είναι γιατροί.

Denizci-ler-dir => Denizcilerdir = (Ντενιζτζιλέρντιρ) Ναύτες – είναι => Είναι ναύτες.

* Σημείωση: Οι καταλήξεις του γ' προσώπου ενικού και πληθυντικού του ρήματος “είμαι” τις 

περισσότερες φορές στον προφορικό και στον γραπτό λόγο εννοούνται και γι' αυτό δεν λέγονται 

ούτε γράφονται.

Παραδείγματα:

Αντί:

Ahmet doktor-dur => Ahmet doktordur = Αχμέτ γιατρός - είναι => Ο Αχμέτ είναι γιατρός.

Λέγεται ή γράφεται: Ahmet doktor = Αχμέτ γιατρός => Ο Αχμέτ είναι γιατρός.

Αντί:

Öğrenciler okul-da-dır-lar => Öğrenciler okuldadırlar = Μαθητές σχολείο-στο-είναι => 

Οι μαθητές είναι στο σχολείο.

Λέγεται ή γράφεται: Öğrenciler okulda = Μαθητές σχολείο-στο => Οι μαθητές είναι στο σχολείο.
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Olumsuz biçimi   – Αρνητικός τύπος  

Ο αρνητικός τύπος του ρήματος “είμαι” στον ενεστώτα σχηματίζεται με την λέξη “değil” (ντεϊλ) = 

“δεν”. Οι καταλήξεις του ρήματος “είμαι” τίθενται πάντοτε στην λέξη “değil” και γι' αυτό στον 

αρνητικό τύπο έχουμε μόνο μια παραλλαγή. Η σειρά, που ακολουθείται είναι η εξής: Λέξη, değil – 

κατάληξη του ρήματος “είμαι”. 

Παραδείγματα:

Doktor değil-im => Doktor değilim = (Ντοκτόρ ντεϊλιμ) = Γιατρός δεν-είμαι => 

Δεν είμαι γιατρός.

Kız değil-sin => Kız değilsin = (Κίζ ντεϊλσιν) Κορίτσι δεν–είσαι => 

Δεν είσαι κορίτσι.

Öğretmen değil-dir* => Öğretmen değildir* = (Ογρετμέν ντεϊλντιρ) Καθηγητής δεν–είναι => 

Δεν είναι καθηγητής.

Avukat-değil-iz => Avukat değiliz = (Αβουκάτ ντεϊλιζ) Δικηγόρος δεν–είμαστε => 

Δεν είμαστε δικηγόροι.

Hostes değil-siniz => Hostes değilsiniz = (Χοστές ντεϊλσινιζ) Αεροσυνοδός δεν–είστε => 

Δεν είστε αεροσυνοδοί.

Denizci değil-dir-ler* => Denizci değildirler* = (Ντενιζτζί ντεϊλντιρλερ) Ναύτης δεν–είναι => 

Δεν είναι ναύτες.

* Σημείωση: Οι καταλήξεις του γ' προσώπου ενικού και πληθυντικού του ρήματος “είμαι” τις 

περισσότερες φορές στον προφορικό και στον γραπτό λόγο εννοούνται και γι' αυτό δεν λέγονται 

ούτε γράφονται.

Παραδείγματα:

Αντί:

Ahmet doktor değil-dir => Ahmet doktor değildir = Αχμέτ γιατρός δεν-είναι => 

Ο Αχμέτ δεν είναι γιατρός.

Λέγεται ή γράφεται: Ahmet doktor değil = Αχμέτ γιατρός δεν => Ο Αχμέτ δεν είναι γιατρός.
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Αντί:

Öğrenciler okulda değil-dir-ler => Öğrenciler okulda değildirler = Μαθητές σχολείο-στο δεν-είναι 

=> Οι μαθητές δεν είναι στο σχολείο.

Λέγεται ή γράφεται: Öğrenciler okulda değil = Μαθητές σχολείο-στο δεν => 

Οι μαθητές δεν είναι στο σχολείο.

Olumlu – soru biçimi   – Καταφατικός ερωτηματικός τύπος  

Ο  καταφατικός  ερωτηματικός  τύπος  του  ρήματος  “είμαι”  στον  ενεστώτα  σχηματίζεται  με  το 

ερωτηματικό μόριο mı, mi, mu, mü ανάλογα με το τελευταίο φωνήεν της προηγούμενης λέξης. Το 

ερωτηματικό  μόριο  δεν  είναι  κατάληξη,  τίθεται  μετά  την  λέξη,  για  την  οποία  ρωτούμε  και  οι 

καταλήξεις  του ρήματος “είμαι”  τίθενται στο μόριο αυτό.  Αν η κατάληξη του ρήματος “είμαι” 

αρχίζει με φωνήεν τότε το ερωτηματικό μόριο και το ρήμα “είμαι” ενώνονται με το σύμφωνο  y. 

Προσοχή: Το ερωτηματικό μόριο τίθεται μόνο εάν στην πρόταση δεν υπάρχει λέξη, που δηλώνει 

ερώτηση όπως οι λέξεις: γιατί, πότε, τι, ποιος, που κλπ. 

Α' πρόσωπο ενικού: Βάζουμε μετά την λέξη το ερωτηματικό μόριο (mı, mi, mu, mü) τετραπλής 

παραλλαγής και προσθέτουμε την κατάληξη του ρήματος “είμαι”(-ım, -im, -um ή -üm) πάνω σ' 

αυτό.

Παραδείγματα: 

Kız mı-y-ım? => Kız mıyım? = (Κίζ μιγιμ;) Κορίτσι είμαι; => Είμαι κορίτσι;

Öğrenci mi-y-im? => Öğrenciyim? = (Ογρεντζί μιγιμ;) Μαθητής είμαι; => Είμαι μαθητής;

Doktor mu-y-um? => Doktor muyum? = (Ντοκτόρ μουγιουμ;) Γιατρός είμαι; => Είμαι γιατρός;

Müdür mü-y-üm? => Müdür müyüm? = (Μιουντιούρ μιουγιουμ) Διευθυντής είμαι; => Είμαι 

διευθυντής;

Β' πρόσωπο ενικού: Βάζουμε μετά την λέξη το ερωτηματικό μόριο (mı, mi, mu, mü) τετραπλής 

παραλλαγής και προσθέτουμε την κατάληξη του ρήματος “είμαι”(-sım, -sim, -sum ή -süm) πάνω σ' 

αυτό.
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Παραδείγματα: 

Kız mı-sın? => Kız mısın? = (Κίζ μισιν;) Κορίτσι είσαι; => Είσαι κορίτσι;

Öğrenci mi-sin? => Öğrenci misin? = (Ογρεντζί μισιν;) Μαθητής είσαι; => Είσαι μαθητής;

Doktor mu-sun? => Doktor musun? = (Ντοκτόρ μουσουν;) Γιατρός είσαι; => Είσαι γιατρός;

Müdür mü-sün? => Müdür müsün? = (Μιουντιούρ μιουσιουν) Διευθυντής είσαι; => Είσαι 

διευθυντής;

Γ' πρόσωπο ενικού*: Βάζουμε μετά την λέξη το ερωτηματικό μόριο (mı, mi, mu, mü) τετραπλής 

παραλλαγής και προσθέτουμε την κατάληξη του ρήματος “είμαι”(-dır, -dir, -dur ή -dür) πάνω σ' 

αυτό.

Παραδείγματα: 

Kız mı-dır? => Kız mıdır? = (Κίζ μιντιρ;) Κορίτσι είναι; => Είναι κορίτσι;

Öğrenci mi-dir? => Öğrenci midir? = (Ογρεντζί μιντιρ;) Μαθητής είναι; => Είναι μαθητής;

Doktor mu-dur? => Doktor mudur? = (Ντοκτόρ μουντουρ;) Γιατρός είναι; => Είναι γιατρός;

Müdür mü-dür? => Müdür müdür? = (Μιουντιούρ μιουντιουρ;) Διευθυντής είναι; => Είναι 

διευθυντής;

Α' πρόσωπο πληθυντικού: Βάζουμε μετά την λέξη το ερωτηματικό μόριο (mı, mi, mu, mü) 

τετραπλής παραλλαγής και προσθέτουμε την κατάληξη του ρήματος “είμαι”(-ım, -im, -um ή -üm) 

πάνω σ' αυτό.

Παραδείγματα: 

Kız mı-y-ız? => Kız mıyız? = (Κίζ μιγιζ;) Κορίτσι είμαστε; => Είμαστε κορίτσια;

Öğrenci mi-y-iz? => Öğrenciyiz? = (Ογρεντζί μιγιζ;) Μαθητής είμαστε; => Είμαστε μαθητές;

Doktor mu-y-uz? => Doktor muyuz? = (Ντοκτόρ μουγιουζ;) Γιατρός είμαστε; => Είμαστε γιατροί;

Müdür mü-y-üz? => Müdür müyüz? = (Μιουντιούρ μιουγιουζ) Διευθυντής είμαστε; => Είμαστε 

διευθυντές;
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Β' πρόσωπο πληθυντικού: Βάζουμε μετά την λέξη το ερωτηματικό μόριο (mı, mi, mu, mü) 

τετραπλής παραλλαγής και προσθέτουμε την κατάληξη του ρήματος “είμαι”(-sınız, -siniz, -sunuz ή 

-sünüz) πάνω σ' αυτό.

Παραδείγματα: 

Kız mı-sınız? => Kız mısınız? = (Κίζ μισινιζ;) Κορίτσι είστε; => Είστε κορίτσια;

Öğrenci mi-siniz? => Öğrenci misiniz? = (Ογρεντζί μισινιζ;) Μαθητής είστε; => Είστε μαθητές;

Doktor mu-sunuz? => Doktor musunuz? = (Ντοκτόρ μουσουνουζ;) Γιατρός είστε; => Είστε 

γιατρός; ή Είστε γιατροί;

Müdür mü-sünüz? => Müdür müsünüz? = (Μιουντιούρ μιουσιουνιουζ;) Διευθυντής είστε; => Είστε 

διευθυντής; ή Είστε διευθυντές;

Γ' πρόσωπο πληθυντικού*: Βάζουμε μετά την λέξη το ερωτηματικό μόριο (mı, mi, mu, mü) 

τετραπλής παραλλαγής και προσθέτουμε την κατάληξη του ρήματος “είμαι”(-dır, -dir, -dur ή -dür) 

πάνω σ' αυτό. Μετά την κατάληξη πληθυντικού (-lar, -ler)

Παραδείγματα: 

Kız mı-dır-lar? => Kız mıdırlar? = (Κίζ μιντιρλαρ;) Κορίτσια είναι; => Είναι κορίτσια;

Öğrenci mi-dir-ler? => Öğrenci midirler? = (Ογρεντζί μιντιρλερ;) Μαθητές είναι; => Είναι 

μαθητές;

Doktor mu-dur-lar? => Doktor mudurlar? = (Ντοκτόρ μουντουρλαρ;) Γιατροί είναι; => Είναι 

γιατροί;

Müdür mü-dür-ler? => Müdür müdürler? = (Μιουντιούρ μιουντιουρλερ;) Διευθυντές είναι; => 

Είναι διευθυντές;

* Σημείωση: Οι καταλήξεις του γ' προσώπου ενικού και πληθυντικού του ρήματος “είμαι” τις 

περισσότερες φορές στον προφορικό και στον γραπτό λόγο εννοούνται και γι' αυτό δεν λέγονται 

ούτε γράφονται. Στον πληθυντικό αριθμό όταν δεν λέγεται ή δεν γράφεται το ρήμα “είμαι” τότε 

πρώτα προσθέσουμε την κατάληξη πληθυντικού και μετά το ερωτηματικό μόριο.

Παραδείγματα:

Αντί:
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Ahmet doktor mu-dur? => Ahmet doktor mudur? = Αχμέτ γιατρός είναι; => 

Ο Αχμέτ είναι γιατρός;

Λέγεται ή γράφεται: Ahmet doktor mu?  = Αχμέτ γιατρός; => Ο Αχμέτ είναι γιατρός;

Αντί:

Öğrenciler okulda mı-dır-lar? => Öğrenciler okulda mıdırlar? = Μαθητές σχολείο-στο είναι; => Οι 

μαθητές είναι στο σχολείο;

Λέγεται ή γράφεται: Öğrenciler okulda mı? = Μαθητές σχολείο-στο; => 

Οι μαθητές είναι στο σχολείο;

Αντί:

Öğrenci mi-dir-ler? => Öğrenci midirler? = (Ογρεντζί μιντιρλερ;) Μαθητές είναι; => Είναι 

μαθητές;

Doktor mu-dur-lar? => Doktor mudurlar? = (Ντοκτόρ μουντουρλαρ;) Γιατροί είναι; => Είναι 

γιατροί;

Λέγεται ή γράφεται: 

Öğrenci-ler mi? => Öğrenciler mi? = (Ογρεντζιλέρ μι;) Μαθητές είναι; => Είναι μαθητές;

Doktor-lar mı? => Doktorlar mı? = (Ντοκτορλάρ μι;) Γιατροί είναι; => Είναι γιατροί;

Olumsuz – soru biçimi   – Αρνητικός ερωτηματικός τύπος  

Ο αρνητικός ερωτηματικός τύπος του ρήματος “είμαι” στον ενεστώτα σχηματίζεται με την λέξη 

“değil” (ντεϊλ) = “δεν” και με το ερωτηματικό μόριο mı, mi, mu, mü. Το ερωτηματικό μόριο τίθεται 

στην λέξη “değil” (ντεϊλ) = “δεν” και γι' αυτό έχουμε μόνο μια παραλλαγή. Η σειρά, που 

ακολουθείται είναι η εξής: Λέξη, değil, ερωτηματικό μόριο-κατάληξη του ρήματος “είμαι”.

Παραδείγματα:

Doktor değil mi-y-im? => Doktor değil miyim? = (Ντοκτόρ ντεϊλ μιγιμ;) = Γιατρός δεν είμαι; => 

Δεν είμαι γιατρός;

Öğrenci değil mi-sin? =>  Öğrenci değil misin? = (Ογρεντζί ντεϊλ μισιν;) Μαθητής δεν είσαι; => 

Δεν είσαι μαθητής;
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Öğretmen değil mi-dir?* => Öğretmen değil midir?* = (Ογρετμέν ντεϊλ μιντιρ;) Καθηγητής δεν 

είναι; => Δεν είναι καθηγητής;

Avukat-değil mi-y-iz? => Avukat değil miyiz? = (Αβουκάτ ντεϊλ μιγιζ;) Δικηγόρος δεν είμαστε; => 

Δεν είμαστε δικηγόροι;

Hostes değil mi-siniz? => Hostes değil misiniz? = (Χοστές ντεϊλ μισινιζ;) Αεροσυνοδός δεν είστε; 

=> Δεν είστε αεροσυνοδοί;

Denizci değil mi-dir-ler?* => Denizci değil midirler?* = (Ντενιζτζί ντεϊλ μιντιρλερ;) Ναύτης δεν 

είναι; => Δεν είναι ναύτες;

* Σημείωση: Οι καταλήξεις του γ' προσώπου ενικού και πληθυντικού του ρήματος “είμαι” τις 

περισσότερες φορές στον προφορικό και στον γραπτό λόγο εννοούνται και γι' αυτό δεν λέγονται 

ούτε γράφονται. Στον πληθυντικό αριθμό όταν δεν λέγεται ή δεν γράφεται το ρήμα “είμαι” τότε 

πρώτα προσθέσουμε την κατάληξη πληθυντικού και μετά το ερωτηματικό μόριο.

Παραδείγματα:

Αντί:

Ahmet doktor değil mi-dir? => Ahmet doktor değil midir? = Αχμέτ γιατρός δεν είναι; => 

Ο Αχμέτ δεν είναι γιατρός;

Λέγεται ή γράφεται: Ahmet doktor değil mi?  = Αχμέτ γιατρός δεν; => Ο Αχμέτ δεν είναι γιατρός;

Αντί:

Öğrenciler okulda değil mi-dir-ler? => Öğrenciler okulda değil midirler? = Μαθητές σχολείο-στο 

δεν είναι; => Οι μαθητές δεν είναι στο σχολείο;

Λέγεται ή γράφεται: Öğrenciler okulda değil mi? = Μαθητές σχολείο-στο δεν; => Οι μαθητές δεν 

είναι στο σχολείο;

Αντί:

Öğrenci değil mi-dir-ler? => Öğrenci değil midirler? = Μαθητής δεν είναι; => Δεν είναι μαθητές;

Doktor değil mi-dir-ler? => Doktor değil midirler? = Γιατρός δεν είναι; => Δεν είναι γιατροί;

Λέγεται ή γράφεται: 

Öğrenci değil-ler mi? => Öğrenci değiller mi? = Μαθητές δεν είναι; => Δεν είναι μαθητές;

Doktor değil-ler mi?  => Doktor değiller mi? = Γιατρός δεν είναι; => Δεν είναι γιατροί;
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