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Çek im Ek l er iÇek im Ek l er i

Dikkat!
	➜ TDK, “-ma, -me” olumsuzluk ekini yapım eki kabul ediyor?

Çekim Ekleri

İsim Çekim Ekleri
1. Çoğul Eki
2. Hâl (Durum) Ekleri
3. İyelik Eki
4. Tamlayan Eki
5. Ek fiil ➜ Ahmet, bu köyde muhtardı.

Fiil Çekim Ekleri
1. Kip ekleri
2. Şahıs Ekleri
3. Ek fiil



İs im Çek im Ek l er iİs im Çek im Ek l er i
1. Çoğul (Çokluk) Eki
“-lar, -ler” eki, çoğul ekidir.

Dikkat!
Kızlar çiğ köfte yediler.
Çok konuşanlar tahtaya yazıldı.
Bu ülkede Mustafa Kemaller ölmez.
Bugün Okşanlara pijama partisine gideceğiz.
İki kardeş babalarını bekliyor.



2. Hâl (Durum) Ekleri

yönelme
yaklaşma

e
bulunma
kalma

de
ayrılma
çıkma

den

i
belirtme

Dikkat!
Yalın hâl, bir sözcüğün “-i, -e, -de, -den” hâl eklerinden birini almamasıdır.
sütçü ➜ 
öküzler ➜ 
dershaneye ➜ 



Hayd i ,  Konuyu  Pek i ş t i r e l im !Hayd i ,  Konuyu  Pek i ş t i r e l im !
	➜ Sıra işi haftaya bitecek

	➜ Buraya size teşekkür etmeye geldim.

	➜ Yolda bir yavru kedi buldım.

	➜ Dün akşam okulda Ali’yi gördüm.

	➜ Gözde birbirinden farklı noktalar vardır.

	➜ Gözde manken öldü.

	➜ Korkudan tek bir söz söylemedi.

	➜ Sorulardan biri çok zordu.



3. Tamlayan Eki
	➜ İsim tamlamasında tamlayanın al-
dığı ektir.

benim  ev-im
senin   ev-in
onun  ev-i
bizim  ev-imiz
sizin  ev-iniz
onların ev-leri

“Kuşların, çiçeklerin diyarı, olsun
Kış günü herkesin evi olsun”
Çiçeğin kokusu çok güzeldi.

4. İyelik (Tamlanan Eki)
	➜ İsimlerin kime ya da neye ait oldu-
ğunu bildiren eklerdir.
	➜ Sahiplik bildirir, “-kimin, -neyin” 
sorusuna cevap verir.

Küt küt atıyor kalbim
Sınıfın kapısı yine kırılmış.

Çocuğu yeni yeni yürüyordu.
Çocuğu iki saat önce uyuttu.

O-n-un kalem-i-n-i kırmıştı.

Hüsna’nın kitap-lar-ı
Öğrencilerin kitap-ları



F i i l  Çek im Ek l er iF i i l  Çek im Ek l er i
1. Kip Ekleri
“-di, -miş, -yor, -ecek, -r” ➜ 5
“-meli, -se, -e, emir kipi    ➜	4

2. Şahıs (Kişi Ekleri)
Geldi  - m
  - n
Geldi -
  - k
  - niz
  - ler

9

3. Ek Fiil



Örnekler
Seni görmeye geleceğim.

Manavgat’ta üç yıl okumuştuk.

Gel gündüzle gece olalım.

Akacak kan damarda durmaz.



UZMANUZMANLAŞTIRAN ÖRNEKLERLAŞTIRAN ÖRNEKLER
I.  Pencerenin perdesi iyice eskimiş.
II.   Kalemlerin güzelmiş.
III. Birçok yeni yayın çıkmış.
IV. Yazın Side’ye gideceğiz.

Doktorum bu yıl.
Doktorum yıllık izne çıkmış.

Aysel git başımdan ben sana göre değilim.
Ölümüm birden olacak seziyorum.

I.  İşten genellikle erken çıkar.
II.  Teker teker içeri girin.
III. Bu işi çıkar kapısı görme.



Sözcük  Yap ı s ıSözcük  Yap ı s ı
Basit Sözcükler
	➜ Yapım eki almaz.
	➜ Çekim ekini alabilir.

gökten
evler

Türemiş Sözcükler
	➜ Yapım ekini alır.

akılsız
yolluk
baskılar

Birleşik Sözcükler
Yapısına (Oluşuna) Göre
Hanımeli   B.siz isim tamlaması
Akdeniz   Sıfat tamlaması
Bilgisayar  İsim + fiil
Kapkaç   Fiil + Fiil
Cankurtaran İsim + Fiilimsi

Anlamına Göre
İmambayıldı
Anayasa
Rüzgârgülü
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