
Κτητικές καταλήξεις - İyelik takıları

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

-m (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν)

-ım, -im, -um, -üm (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο)

Παραδείγματα:

Sıra-m-da bir kalem var =>

Sıramda bir kalem var

Θρανίο μου στο ένα μολύβι υπάρχει. =>

Στο θρανίο μου υπάρχει ένα μολύβι.

Sınıf-ım büyük-tür. =>

Sınıfım büyüktür.

Τάξη μου μεγάλη είναι. =>

Η τάξη μου είναι μεγάλη.

Kalem-im kalemlik-te-dir. =>

Kalemim kalemliktedir.

Μολύβι μου κασετίνα στην είναι. =>

Το μολύβι μου είναι στην κασετίνα.

Doktor-um Larnaka'-da yaşıyor. =>

Doktorum Larnaka'da yaşıyor.

Γιατρός μου Λάρνακα στην ζει. =>

Ο γιατρός μου ζει στην Λάρνακα.

Müdür-üm büro-da değil. =>

Müdürüm büroda değil.

Διευθυντής μου γραφείο στο δεν. =>

Ο διευθυντής μου δεν είναι στο γραφείο.

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

-n (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν)

-ın, -in, -un, -ün (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 http://tourkika.wordpress.com



Παραδείγματα:

Çanta-n sınıf-ta-dır. =>

Çantan sınıftadır.

Τσάντα σου τάξη στην είναι. =>

Η τσάντα σου είναι στην τάξη.

Ad-ın ne? =>

Adın ne?

Όνομα σου τί; =>

Πώς ονομάζεσαι;

Ev-in nerede bulunuyor? =>

Evin nerede bulunuyor?

Σπίτι σου πού βρίσκεται; =>

Πού βρίσκεται το σπίτι σου;

Okul-un Lefkoşa'-da mı? =>

Okulun Lefkoşa'da mı?

Σχολείο σου Λευκωσία στην; =>

Το σχολείο σου είναι στην Λευκωσία.

Süt-ün masa-da-dır. =>

Sütün masadadır.

Γάλα σου τραπέζι στο είναι. =>

Το γάλα σου είναι στο τραπέζι.

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

-sı, -si, -su, -sü (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν)

-ı, -i, -u, -ü (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο)

Παραδείγματα:

Çanta-sı güzel-dir. =>

Çantası güzeldir.

Τσάντα του/της/του ωραία είναι. =>

Η τσάντα του/της/του είναι ωραία.
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Anne-si hasta-dır. =>

Annesi hastadır.

Μητέρα του/της/του άρρωστη είναι. =>

Η μητέρα του/της/του είναι άρρωστη.

Radyo-su nerede-dir? =>

Radyosu nerededir?

Ραδιόφωνο του/της/του πού είναι; =>

Πού είναι το ραδιόφωνο του/της/του;

Enstitü-sü Atina'-da bulunuyor. =>

Enstitüsü Atina'da bulunuyor.

Ινστιτούτο του/της/του Αθήνα στην βρίσκεται. =>

Το ινστιτούτο του/της/του βρίσκεται στην Αθήνα.

Restoran-ı çok büyük-tür. =>

Restoranı çok büyüktür.

Εστιατόριο του/της/του πολύ μεγάλο είναι. =>

Το εστιατόριο του/της/του είναι πολύ μεγάλο.

Ders-i yok. =>

Dersi yok.

Μάθημα του/της/του δεν υπάρχει. =>

Δέν έχει μάθημα.

Pasaport-u yok. =>

Pasaportu yok.

Διαβατήριο του/της/του δεν υπάρχει. =>

Δεν έχει διαβατήριο.

Köy-ü Atina'-ya yakın-dır. =>

Köyü Atina'ya yakındır.

Χωριό του/της/του Αθήνα στην κοντά είναι. =>

Το χωριό του/της/του είναι κοντά στην Αθήνα.
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1ο πρόσωπο πληθυντικού: Bizim = δικός μας / δική μας / δικό μας / δικοί μας / δικές μας / δικά μας

-mız, -miz, -muz, -müz (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν)

-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο)

Παραδείγματα:

Sıra-mız-da kalem var. =>

Sıramızda kalem var.

Θρανίο μας στο μολύβια υπάρχουν. =>

Στο θρανίο μας υπάρχουν μολύβια.

Anne-miz hasta-dır. =>

Annemiz hastadır.

Μητέρα μας άρρωστη είναι. =>

Η μητέρα μας είναι άρρωστη.

Radyo-muz pahalı-dır. =>

Radyomuz pahalıdır.

Ραδιόφωνο μας ακριβό είναι. =>

Το ραδιόφωνο μας είναι ακριβό.

Enstitü-müz-e gidiyoruz. =>

Enstitümüze gidiyoruz.

Ινστιτούτο μας στο πηγαίνουμε. =>

Πηγαίνουμε στο ινστιτούτο μας.

Sınıf-ımız büyük-tür. =>

Sınıfımız büyüktür.

Τάξη μας μεγάλη είναι =>

Η τάξη μας είναι μεγάλη.

Ev-imiz küçük-tür. =>

Evimiz küçüktür.

Σπίτι μας μικρο είναι. =>

Το σπίτι μας είναι μικρό.
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Doktor-umuz-u bekliyoruz. =>

Doktorumuzu bekliyoruz.

Γιατρό μας τον περιμένουμε. =>

Περιμένουμε τον γιατρό μας.

Müdür-ümüz izinli-dir.. =>

Müdürümüz izinlidir..

Διευθυντής μας με άδεια (αδειούχος) ) είναι. =>

Ο διευθυντής μας είναι με άδεια (αδειούχος).

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

-nız, -niz, -nuz, -nüz (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν)

-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο)

Παραδείγματα:

Çanta-nız-ı alınız! =>

Çantanızı alınız!

Τσάντα σας την πάρτε! =>

Πάρτε την τσάντα σας.

Anne-niz ev-de mi? =>

Anneniz evde mi?

Μητέρα σας σπίτι στο (είναι); =>

Η μητέρα σας είναι στο σπίτι;

Radyo-nuz-u aldınız mı? =>

Radyonuzu aldınız mı?

Ραδιόφωνο σας το πήρατε; =>

Πήρατε το ραδιόφωνο σας;

Enstitü-nüz-den geliyoruz. =>

Enstitünüzden geliyoruz.

Ινστιτούτο σας από ερχόμαστε. =>

Ερχόμαστε από το ινστιτούτο σας.
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Sınıf-ınız nerede bulunuyor? =>

Sınıfınız nerede bulunuyor?

Τάξη σας που βρίσκεται; =>

Που βρίσκεται η τάξη σας.

Ev-iniz-de kaç oda var? =>

Evinizde kaç oda var?

Σπίτι σας στο πόσα δωμάτιο υπάρχει; =>

Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι σας;

Okul-unuz-dan geçtim. =>

Okulunuzdan geçtim.

Σχολείο σας από πέρασα. =>

Πέρασα από το σχολείο σας.

Tişört-ünüz yeni, değil mi?. =>

Tişörtünüz yeni, değil mi?

Φανέλα σας καινούργια, δεν είναι; =>

Η φανέλα σας είναι καινούργια, δεν είναι έτσι;

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

δικά τους

-sı, -si, -su, -sü (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν)

-ı, -i, -u, -ü (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο)

-ları, -leri  (*)

Παραδείγματα:

(Onların) çanta-sı güzel-dir. =>

(Onların) çantası güzeldir.

Τσάντα τους ωραία είναι. =>

Η τσάντα τους είναι ωραία.

(Onların) anne-si hasta-dır. =>

(Onların) annesi hastadır.

Μητέρα τους άρρωστη είναι. =>

Η μητέρα τους είναι άρρωστη.
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(Onların) radyo-su nerede-dir? =>

(Onların) radyosu nerededir?

Ραδιόφωνο τους πού είναι; =>

Πού είναι το ραδιόφωνο τους;

(Onların) enstitü-sü Atina'-da bulunuyor. =>

(Onların) enstitüsü Atina'da bulunuyor.

Ινστιτούτο τους Αθήνα στην βρίσκεται. =>

Το ινστιτούτο τους βρίσκεται στην Αθήνα.

(Onların) restoran-ı çok büyük-tür. =>

(Onların) restoranı çok büyüktür.

Εστιατόριο τους πολύ μεγάλο είναι. =>

Το εστιατόριο τους είναι πολύ μεγάλο.

(Onların) ders-i yok. =>

(Onların) dersi yok.

Μάθημα τους δεν υπάρχει. =>

Δέν έχουν μάθημα.

(Onların) pasaport-u yok. =>

(Onların) pasaportu yok.

Διαβατήριο τους δεν υπάρχει. =>

Δεν έχουν διαβατήριο.

(Onların) köy-ü Atina'-ya yakın-dır. =>

(Onların) köyü Atina'ya yakındır.

Χωριό τους Αθήνα στην κοντά είναι. =>

Το χωριό τους είναι κοντά στην Αθήνα.

* Μπορούμε να βάλουμε πληθυντικό πριν την κτητική κατάληξη όπως φαίνεται στα επόμενα δύο 

παραδείγματα 

Pasaport-ları yok. =>

Pasaportları yok.

Διαβατήριο τους δεν υπάρχει. =>

Δεν έχουν διαβατήριο.
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Köy-leri Atina'-ya yakın-dır. =>

Köyleri Atina'ya yakındır.

Χωριό τους Αθήνα στην κοντά είναι. =>

Το χωριό τους είναι κοντά στην Αθήνα.

Σημείωση: Οι κτητικές καταλήξεις του 3ου προσώπου πληθυντικού είναι ίδιες με τις καταλήξεις 

του 3ου προσώπου ενικού. Εάν δεν γίνεται κατανοητό από το κείμενο ή από τα συμφραζόμενα τότε 

για να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για καταλήξεις πληθυντικού τοποθετούμε την λέξη onların 

πριν από την λέξη με την κτητική κατάληξη. 

Προσοχή: Λέξεις με διάφορες καταλήξεις μπορεί να έχουν πολλές σημασίες όπως φαίνεται στο πιο 

κάτω παράδειγμα.

Η λέξη çanta με τις καταλήξεις  -lar και -ı => çantaları σημαίνει:

1.  çantaları = τις τσάντες (αιτιατική πτώση)

2.  çantaları = η τσάντα τους

3.  çantaları = οι τσάντες του

4.  çantaları = οι τσάντες τους

1. Çantaları al! = Πάρε τις τσάντες.

2. (Onların) Çantaları sınıftadır. = Η τσάντα τους είναι στην τάξη.

3. (Onun) Çantaları bürodadır. = Οι τσάντες του είναι στο γραφείο. 

4. (Onların) Çantaları avludadır. = Οι τσάντες τους είναι στην αυλή.
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