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FATMA GÜL ÖRS



SÖZCÜK TİPİ ZAMİRLER

EK TİPİ ZAMİRLER

DİL BİLGİSİ 
(Zamir  (Ad ı l )



➜➜ İsim olmadığı halde isim gibi kullanılan ve ismin yerini tutan sözcüklerdir.

ZAMİR (ADIL)

ZAMİR

SÖZCÜK TİPİ
Kişi,İşaret,Belgisiz,soru

EK TİPİ
İlgi,İyelik



• Zamirler, isme gelen çekim eklerini alabilir. 

! NOT :

Örnek:

➜➜ Sana bu parayı bir ay sonra verebilirim.

➜➜ Sana bunu bir ay sonra verebilirim.



➜➜ Ben, sen, o, biz, siz, onlar

SÖZCÜK TİPİ ZAMİRLER

Kişi Zamiri: 

Örnek:

➜➜ Kemal ve sen, fısır fısır ne konuşuyordunuz?

➜➜ Sizden sonra onlar geldi.



• “o” kişi zamiri, işaret zamiri veya işaret sıfatı olarak kullanılabilir. Hangisi oldu-
ğuna cümleye göre karar verilir. 

! UYARI :

Örnek:

➜➜ O kitabı almaya karar verdim.

➜➜ Onu çekmeceye koy.

➜➜ O, sizinle görüşmek istiyor.



➜➜ KENDİ

Dönüşlülük zamiri: 

Örnek:

➜➜ Ödevimi yaptım.

➜➜ Ödevimi kendim yaptım.  

• Kendi sözcüğü pekiştirme amaçlı kullanıldığından gereksiz değildir.

! NOT :



➜➜ bunu, şunu, onu, buna, şuna, ona, bunlar, şunlar, onlar, bura, şura, ora, böylesi, 
şöylesi, öylesi, ötekiler, berikiler, diğerleri…

İşaret Zamiri: 

Örnek:

➜➜ Kardeşinle şuraya otur.

➜➜ Diğerleri sizinle gelecek.

➜➜ Bunları nereye bırakayım?



➜➜ herkes, hepsi, kimse, birçoğu, birkaçı, hiçbiri, çoğu, tümü, kimi, başkası, bazısı, 
biri…

Belgisiz Zamir: 

Örnek:

➜➜ Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

➜➜ Biri bana gelsin, o da sensin.

➜➜  Biri bizi gözetliyor. 

➜➜ Burada çoğu karın tokluğuna çalışır.



➜➜ kim, kime, kimde, kimden, ne, nereye, nerede, nereden...

Soru Zamiri: 

Örnek:

➜➜ Bu projeyi kim hazırladı?

➜➜  Yarın nereye gideceksiniz?

➜➜ Nereden geliyorsunuz?

➜➜ Sizi nereye bırakayım?



! UYARI :

Örnek:

➜➜ Ne konuda görüşeceksiniz?

➜➜ Pazardan ne aldın?

➜➜ Ne bakıyorsun?



➜➜ -ki İsim tamlamalarında tamlananın yerini tutar.

EK TİPİ ZAMİRLER

İlgi zamiri:

Örnek:

➜➜ Bu mahallenin muhtarını bilmiyorum, bizim mahalleninkini biliyorum.

➜➜ Sizinkilerle görüştün mü?



• Sıfat yapan –ki, ilgi zamiri –ki ve bağlaç olan ki karıştırılmamalıdır.

! UYARI :

Örnek:

➜➜ Salonun lambasını değiştirdik, mutfağınki kaldı.

➜➜ Elindeki anahtarları masanın üzerine bıraktı.

➜➜ Anlıyorum ki insanları tam olarak tanıyamamışım.



➜➜ İsme gelerek o isme “benim, senin, onun, bizim, sizin, onların” zamirlerinin yeri-
ni tutan eklerdir.

İyelik zamiri (İyelik eki): 

Örnek:

➜➜ Çorabımı makineye attım.

➜➜ Sözünüzü tutmanız gerekiyor.




