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Türkçede bulunma durumu ekleri (Lokativ-Suffixe): „de ve da“ ekleridir. Bu ekler 

„Küçük Ses Uyumu“ kuralına göre sözcüğün sonuna birleşik olarak yazılırlar. 

Almanca „auch“ anlamına gelen „de ve da“ ise ayrı yazılır. 

 

okulda evde televizyonda  gazetede arkadaşımda  tatilde  

Aman dikkat et! 

Özel isimlere gelen „de ve da“ kesme işaretiyle ayrılır.   

Ankara’da  Avusturya’da  Linz’de Ali’de 

 

Eğer sözcük aşağıdaki sert ünsüz harflerden biriyle biterse, o zaman „de ve da“, 

yumuşar ve „te ve ta“ olur. Sert ünsüz harfler şunlardır: f,s,t,k,ç,ş,h,p. Bu harfleri 

ezberlemenin en kısa yolu ise; „fıstıkçı Şahap“ sözünü akılda tutmakla olur. Bu 

sözdeki sesli harfleri (ı ve a) attığımızda geriye kalan ünsüz harfler, sert ünsüzlerdir. 

 

 

sokakta kitapta parkta  derste  Muş’ta 17 Ağustos‘ta 

  

 

 

 

 

 

Selin, arkadaşlarıyla kreşte oynuyordu. 

Kim Frankfurt’ta, Paris’te, Salzburg’ta ve Zagrep’te bulundu? 
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Aşağıdaki cümleleri, bulunma durumu ekleriyle (de, da) tamamla! Yumuşama 

durumlarına ve özel isimlerde kullanım şekline dikkat et! 

1. Bugün müzik dersin_ _ yeni bir şarkı öğrendik. 

2. Oda_ _ oturdular ve sohbet ettiler. 

3. Babam, askerliğini Burdur_ _ yapmış. 

4. Kurnazlık_ _ onu kimse geçemez. 

5. Bütün çocuklar uçurtmalırını sokak_ _ uçuruyorlardı. 

6. O, okul_ _ dersleri iyice dinliyor, o yüzden de ev_ _ çok çalışmasına gerek 

kalmıyor. 

7. Sinamaya gideceklerdi, fakat Ahmet_ _ para yoktu. 

8. Kurt, orman_ _ aç aç dolaşıyordu. 

9. Sevim, anlamadıklarını ders_ _ öğretmenine tekrar sordu. 

10.  Masa_ _ çeşit çeşit yemekler vardı. 

11.  Her sene  eylül_ _ okullar açılır. 

12.  Genellikle aralık_ _ kar yağar. 

13.  Ağaç_ _ kıpkırmızı elmalar vardı. 

14.  Annem, Yozgat_ _ doğmuş. 

15.  Kitap_ _ çok güzel masallar var. 

16.  Deniz_ _ yüzerken, birbirlerine bakıyorlardı. 

17.  Televizyon_ _ güzel çocuk programları var. 

18.  Gökyüzün_ _ o gece çok fazla yıldız vardı. 

19.  Irak_ _ çocuklar için yeni okullar yapılıyor. 

20.  Türkiye_ _, kahvaltı_ _ zeytin ve beyaz beynir yenir. 


