
Sekiz kitap 

Acht Bücher 
 

In dieser Lektion lernst Du die türkischen Zahlen kennen. 

 

0 sıfır  

1 bir 

2 iki 

3 üç 

4 dört 

5 beş 

6 altı 

7 yedi 

8 sekiz 

9 dokuz 

10 on 

11 on bir 

12 on iki 

13 on üç 

14 on dört 

15 on beş 

16 on altı 

17 on yedi 

18 on sekiz 

19 on dokuz 

20 yirmi 

21 yirmi bir 

22 yirmi iki 

23 yirmi üç 

24 yirmi dört 

25 yirmi beş 

26 yirmi altı 

27 yirmi yedi 



28 yirmi sekiz 

29 yirmi dokuz 

30 otuz 

40  kırk 

50  elli 

60 altmış 

70 yetmiş 

80 seksen 

90 doksan 

100 yüz (bir yüz ist falsch!) 

1000 bin (bir bin ist falsch!) 

1.000.000 bir milyon 

1.000.000.000 bir milyar 

 

104 yüz dört 

750 yedi yüz elli 

1973 bin dokuz yüz yetmiş üç (die deutsche Art 

"neunzehn hundert…" wird im Türkischen nicht verwendet!) 

4000 dört bin 

 

buçuk bedeutet halb und wird immer nach einer Zahl gestellt. 

yarım bedeutet ebenfalls halb, allerdings tritt es ohne eine Zahl auf. 

 

Beispiele:  

bir kilo domates ein Kilo Tomaten 

iki buçuk kilo elma zwei einhalb Kilo Äpfel 

yarım kilo kıyma ein halbes Kilo Hackfleisch 

dört top vier Bälle 

iki şişe süt zwei Flaschen Milch 

sekiz kitap acht Bücher 

 



Kaç yaşındasın? 

Wie alt bist du? 

 

Selma:   Kaç yaşındasın, Fatma? 

             Wie alt bist du, Fatma? 

Fatma:   Otuz üç yaşındayım. 
             Ich bin 33 Jahre alt. 

Selma:   Selim kaç yaşında? 

             Wie alt ist Selim? 

Fatma:   Yirmi sekiz yaşında. 
             Er ist 28 Jahre alt. 

 

Übung 

ben / 26: Kaç yaşındayım? Yirmi altı yaşındasın. 
Erol / 37: Erol kaç yaşında? Otuz yedi yaşında. 

 

anne / 42 

baba / 45 

sen / 19 

Nuran / 11 

Ayşe / 53 

kız / 8 

siz / 64 

öğrenciler / 15  

 

 

Lösung 

Anne kırk iki yaşında. 

Baba kırk beş yaşında. 

On dokuz yaşındasın. 

Nuran on bir yaşında. 

Ayşe elli üç yaşında. 

Kız sekiz yaşında. 

Altmış dört yaşındasınız. 

Öğrenciler on beş yaşında. 


