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Vowel Harmony - Exercises 

 
Aşağıdaki tekrar kısmını ve bilmediğiniz kelimeleri tam olarak anlayın. Eğer 
anlamıyorsanız, lütfen videoyu tekrar izleyin. Sözlük kullanın ve not almayı 
unutmayın. Alıştırmaları yaparken tekrar kısmına ya da yanıtlara bakmayın. Eğer 
yanlışlarınız 3 soruyu geçiyorsa, tekrar etmeniz önerilir. 
 
Tekrar: 
 

● Make the suffix more alike  
● Meaning given with min. effort  
● Find the most similar  
● Decide what’s the type of last vowel in the word that you are attaching the 

suffix to. 
● Is it back or front vowel?  
● Is it rounded or unrounded?  
● Find the most similar suffix to the last vowel:  
● Prefer the one that you are changing the shape of your mouth MINIMUM  
● If back, go on with back. If front, front.  

 
ev + lAr : evler  
İş + lAr : işler  
okul + lAr : okullar  
liman + lAr : limanlar  
muz + lAr : muzlar 
nane + lAr : naneler  
okul + sIz : okulsuz  
liman + sIz : limansız  
ev + sIz : evsiz  
İş + sIz : işsiz  
muz + sIz : muzsuz  
nane + sIz : nanesiz  
üzüm + sIz : üzümsüz  
kum + sIz : kumsuz  
doktor + sIz : doktorsuz  
fırın + sIz : fırınsız  
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Alıştırmalar: 
 
The suffix -de, -da, -te, -ta are called locative case suffixes. It is shown as DA. Capital 
D means that you have to choose between t or d. Capital A means that you have to 
choose between a or e. This phenomena will be covered soon. 
 
Locative case indicates location. Ev means “house” whereas Evde means “at home”. 
  
Please attach the correct suffixes to the following words: (-A, -lAr) 
 
Ev                              Eve Evler  
Okul                                                   _______                         _______  
Kuzey                                                 _______                         _______  
Un                                                      _______                         _______  
Bez                                                      _______                         _______  
Bilgisayar                                           _______                         _______  
Otel     _______                         _______  
Türkçe                                                _______                         _______  
Güney                                                 _______                         _______  
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