
Προσδιορισμοί Ουσιαστικών - Ad Tamlamaları

Προσδιορισμός  ουσιαστικών ονομάζεται  η  ομάδα  δύο  ουσιαστικών,  τα  οποία  το  ένα 

προσδιορίζει ή συμπληρώνει την έννοια του άλλου. Το πρώτο ουσιαστικό ονομάζεται  tamlayan 

(αυτό  που  προσδιορίζει)  και  το  δεύτερο  tamlanan (αυτό  που  προσδιορίζεται).  Το  δεύτερο 

ουσιαστικό,  δηλαδή αυτό που προσδιορίζεται  έχει  πάντοτε κτητική κατάληξη γ΄ προσώπου. Οι 

προσδιορισμοί ουσιαστικών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

Στον  καθορισμένο  προσδιορισμό  ουσιαστικών (Belirtili  Ad  Tamlaması) και  στον 

ακαθόριστο προσδιορισμό ουσιαστικών (Belirtisiz Ad Tamlaması). 

1. Καθορισμένος προσδιορισμός ουσιαστικών (Belirtili Ad Tamlaması): 

Δηλώνει: ιδιοκτησία, κτήση, ότι ανήκει κάπου, εξαρτάται από κάποιον ή κάτι. 

Το πρώτο ουσιαστικό παίρνει κατάληξη γενικής πτώσης (-ın,-in,-un,-ün,-nın,-nin,-nun,-nün) και το 

δεύτερο παίρνει κτητική κατάληξη γ΄ προσώπου (-ı,-i,-u,-ü,-sı,-si,-su,-sü).

Παραδείγματα:

ev = σπίτι, kapı = πόρτα => evin kapısı => του σπιτιού η πόρτα => η πόρτα του σπιτιού.

çocuk = παιδί, kitap = βιβλίο => çocuğun kitabı => του παιδιού το βιβλίο => το βιβλίο του παιδιού 

(όχι το παιδικό βιβλίο, αλλά το βιβλίο, που ανήκει σε συγκεκριμένο παιδί)

Ahmet = Αχμέτ, ev = σπίτι => Ahmet'in evi => του Αχμέτ το σπίτι => το σπίτι του Αχμέτ.

öğrencinin çantası = του μαθητή η τσάντα => η τσάντα του μαθητή (όχι η σχολική τσάντα, αλλά η 

τσάντα, που ανήκει στον μαθητή – ιδιοκτήτης είναι ο συγκεκριμένος μαθητής)

Ενδιάμεσα στα δύο ουσιαστικά του καθορισμένου προσδιορισμού ουσιαστικών μπορούμε να 

βάλουμε επίθετα ή άλλες λέξεις χωρίς να αλλοιωθεί η έννοια του προσδιορισμού.

Παραδείγματα:

evin ahşap kapısı = του σπιτιού ξύλινη η πόρτα => η ξύλινη πόρτα  του σπιτιού.

çocuğun küçük kitabı = του παιδιού μικρό βιβλίο => το μικρό βιβλίο του παιδιού

Ahmet'in dağdaki evi = του Αχμέτ βουνό στο που βρίσκεται σπίτι => το σπίτι του Αχμέτ, που 

βρίσκεται στο βουνό.

öğrencinin yeni çantası = του μαθητή καινούργια η τσάντα => η καινούργια τσάντα του μαθητή.

öğretmenin eski arabası = του καθηγητή παλιό το αυτοκίνητο => το παλιό αυτοκίνητο του 

καθηγητή.
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2. Ακαθόριστος προσδιορισμός ουσιαστικών (Belirtisiz Ad Tamlaması)

Δηλώνει: είδος, ονομασία, για ποιο σκοπό είναι, για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται.

Το πρώτο ουσιαστικό δεν παίρνει καμία κατάληξη ενώ το δεύτερο παίρνει κτητική κατάληξη γ΄ 

προσώπου (-ı,-i,-u,-ü,-sı,-si,-su,-sü).

Παραδείγματα:

çocuk = παιδί, kitap = βιβλίο => çocuk kitabı => παιδί βιβλίο => παιδικό βιβλίο (δεν ανήκει σε 

συγκεκριμένο παιδί, δηλώνει μόνο το είδος του βιβλίου)

okul = σχολείο, çanta = τσάντα => okul çantası = η σχολική τσάντα (δεν δηλώνει ότι, ανήκει στον 

μαθητή – δηλώνεται μόνο το είδος, για ποιο σκοπό έγινε, για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται)

yatak = κρεβάτι, oda = δωμάτιο => yatak odası => υπνοδωμάτιο

yolcu = ταξιδιώτης, tren = τρένο => yolcu treni = επιβατικό τρένο (είδος – κατηγορία τρένου)

çilek = φράουλα, reçel = μαρμελάδα => çilek reçeli = μαρμελάδα φράουλας (είδος μαρμελάδας)

balık = ψάρι, lokanta = εστιατόριο => balık lokantası = ψαροταβέρνα (είδος ταβέρνας)

Olimpos = Όλυμπος, dağ = βουνό => Olimpos dağı = το βουνό Όλυμπος (ονομασία)

Plaka = Πλάκα (ονομασία), taverna = ταβέρνα => Plaka tavernası = ταβέρνα “Πλάκα” (ονομασία)

Milliyet = εθνικότητα, gazete = εφημερίδα => Milliyet gazetesi = εφημερίδα “Milliyet” (ονομασία)

Arhagelos (τοπωνύμιο), lise = λύκειο => Arhagelos lisesi = λύκειο Αρχαγγέλου (ονομασ. σχολείου)

Ενδιάμεσα στα δύο ουσιαστικά του ακαθόριστου προσδιορισμού ουσιαστικών δεν μπορούμε να 

βάλουμε επίθετα ή άλλες λέξεις διότι θα αλλοιωθεί η έννοια του προσδιορισμού. Εάν θέλουμε να 

βάλουμε επίθετο, ή άλλες λέξεις αυτές θα μπουν πριν τα δύο ουσιαστικά.

Παραδείγματα:

yeni okul çantası = η καινούργια σχολική τσάντα

büyük yatak odası = το μεγάλο υπνοδωμάτιο

eski çocuk kitabı = το παλιό παιδικό βιβλίο

Κανόνας: Πρέπει να βάλουμε το συνδετικό -n στην δεύτερη λέξη και των δύο προσδιορισμών όταν 

αυτή παίρνει κατάληξη είτε αυτή αρχίζει με φωνήεν είτε αρχίζει με σύμφωνο.

Παραδείγματα:

Büyük yatak odasını boyadı. = Έβαψε το μεγάλο υπνοδωμάτιο.

Olimpos dağında kar var. = Στο βουνό Όλυμπος υπάρχει χιόνι.

Bu akşam balık lokantasına gideceğiz. = Απόψε θα πάμε σε ψαροταβέρνα.

Adam yolcu treninden indi. = Ο άντρας κατέβηκε από το επιβατικό τρένο.
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