
Üçüncü Ders – Τρίτο Μάθημα

Necisin? – Τί δουλειά κάνεις;

Ne – Τί
ci – κατάληξη, που δηλώνει επάγγελμα

sin – Είσαι

Τα περισσότερα επαγγέλματα δηλώνονται με την κατάληξη: -ci. 
Η ίδια κατάληξη χρησιμοποιείται και στην ελληνική γλώσσα. Πχ ταξιτζής.
Η κατάληξη -ci εκτός από επάγγελμα δηλώνει χόμπι και ιδιότητα.
Παραδείγματα:
Επάγγελμα: Taksici = Ταξιτζής 
Χόμπι: Futbolcu = Ποδοσφαιριστής
Ιδιότητα: Öğrenci = Μαθητής

Η κατάληξη -ci έχει οκτώ παραλλαγές. (Βλ. Αρμονία φωνηέντων και συμφώ-
νων) Είναι οι εξής:
-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü.

Εάν θέλουμε να μάθουμε το επάγγελμα κάποιου θα ρωτήσουμε ως εξής:
1. Necisin?
(Νετζήσιν;) Τί δουλειά κάνεις;
2. Ne iş yapıyorsun?
(Νε ισσ γιαπίγιορσουν;) Τί δουλειά κάνεις;
3. İşin ne?
(Ισσιήν νέ;) Η δουλειά σου τί; => Τί δουλειά κάνεις;

iş = δουλειά
işin = δουλειά σου
yapıyorsun = κάνεις
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Necisin? Τί δουλειά κάνεις;
Necisiniz? Τί δουλειά κάνετε;

Posta = Ταχυδρομείο.
Postacı = Ταχυδρόμος.
Postacıyım = Είμαι ταχυδρόμος
Postanede çalışıyorum = (Πόστανεντέ τσιαλισσιήγιορουμ) 
(Ταχυδρομείο σε εργάζομαι) => Εργάζομαι σε ταχυδρομείο.

Ne iş yapıyorsun? Τί δουλειά κάνεις;
Ne iş yapıyorsunuz? Τί δουλειά κάνετε;

Fırın = Φούρνος, αρτοποιείο.
Fırıncı = Φούρναρης, αρτοποιός.
Fırıncıyım = Είμαι αρτοποιός.
Fırında çalışıyorum = (Φιρινντά τσιαλισσιήγιορουμ) 
(Αρτοποιείο σε εργάζομαι) => Εργάζομαι σε αρτοποιείο).

İşin ne? Τί δουλειά κάνεις;
İşiniz ne? Τί δουλειά κάνετε;

Pasta = Γλύκισμα.
Pastacı = Ζαχαροπλάστης
Pastacıyım = Είμαι ζαχαροπλάστης.
Pastanede çalışıyorum = (Παστανεντέ 
τσιαλισσιήγιορουμ) 
(Ζαχαροπλαστείο σε εργάζομαι) => 
Εργάζομαι σε ζαχαροπλαστείο).

Aşçı nerede çalışıyor? 
Μάγειρας πού εργάζεται; =>
Πού εργάζεται ο μάγειρας;
Aşçı lokanta-da çalışıyor? =>
Aşçı lokantada çalışıyor?
Μάγειρας εστιατόριο στο εργάζεται. =>
Ο μάγειρας εργάζεται στο εστιατόριο.
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Ben mimarım. Sen necisin?
(Μπεν μιμάριμ. Σεν νετζήσιν;)
Εγώ αρχιτέκτονας είμαι. Εσύ τι (κατάληξη επαγγέλματος) είσαι; =>
Εγώ είμαι αρχιτέκτονας. Εσύ τι δουλειά κάνεις;
Mimar = αρχιτέκτονας

Ben de mimar-ım. =>
Ben de mimarım.
Εγώ και αρχιτέκτονας είμαι =>
Και εγώ επίσης είμαι αρχιτέκτονας.

Το ρήμα είμαι στον ενεστώτα είναι πάντοτε κατάληξη και δεν τονίζεται ποτέ.
Παραδείγματα:
Ben doktor-um. => (Βλ. Φωνηεντική αρμονία - γραμματική)
Ben doktorum. (Μπεν ντοκτόρουμ)
Εγώ γιατρός είμαι. =>
Εγώ είμαι γιατρός.

Sen öğretmen-sin. =>
Sen öğretmensin. (Σεν ογρετμένσιν)
Εσύ καθηγητής είσαι. =>
Εσύ είσαι καθηγητής.
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