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EK FİİL  (  EK EYLEM )

➜➜ Bu konuya, çekim eki olması ve birleşik çekimli fiil oluşturması nedeniyle daha 
önce değinmiştik. Önemli bir konu başlığı olduğu için tekrar edelim. 



★ Ek eylemin iki görevi vardır .

➜➜ İsme gelerek ismin yüklem olmasını sağlar.
➜➜ Fiile gelerek fiili birleşik çekimli fiil yapar. 

İsme gelen ek eylemler: 

İsme gelerek geniş zaman anlamı katan ek eylemler :
İsme gelerek geçmiş zaman ve koşul anlamı katan ek eylemler :



İsme gelerek geniş zaman anlamı katan ek eylemler :

➜➜ Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
➜➜ Sen, hepimiz için çok değerlisin.
➜➜ O, çok cömert bir insandır. 
➜➜ Bu sene de şampiyonuz.
➜➜ Çok anlayışlısınız.
➜➜ Hepsi iyi insanlardır.



İsme gelerek geçmiş zaman ve koşul anlamı katan ek eylemler :

➜➜ Bugün gördüğümde oldukça keyifliydi.
➜➜ Aldığı ev çok güzelmiş.
➜➜ Bu telefon dediğin gibiyse işimizi görür. 



★ NOT : Ek eylemin olumsuzu “değil” sözcüğüyle yapılır.

Örnek:
➜➜ Çay çok sıcaktı.
➜➜ Çay sıcak değildi. 



★ NOT : “-dir” ek eylemi bildirme eki olarak da adlandırılır.

★ UYARI : “-dir” ek eylemi kimi zaman düşebilir.

 
Örnek:
➜➜ Ceyda Hanım oldukça iyi bir öğretmendir. 
➜➜ Ceyda Hanım oldukça iyi bir öğretmen. 

★ GENEL UYARI : Bir cümlenin yüklemi isimse ek eylem almıştır diyebiliriz. Çünkü 
ismin yüklem olabilmesi için ek eylem alması gerekir. 



Fiile Gelen Ek Eylemler: 

➜➜ Fiile gelen “idi, imiş, ise” ek eylemleri fiilin birleşik çekimli fiil olmasını sağlar. 

➜➜ Konumuzu daha önce gördüğümüz için örneklerle hatırlatma yapalım:



Örnekler:

➜➜ Selen, üst kata taşınan aileyi tanıyormuş.

➜➜ Onun sözlerine karşı sessiz kalmamalıydın.

➜➜ Ücretler elden verilirse bankaya gitmeme gerek kalmaz.

➜➜ Başında kontrol eden birileri olmadıkça ödevlerini yapmazdı.
 
➜➜ Cengiz akşamüzeri yola çıkacakmış.



★ UYARI : “-dir” ek eylemi birleşik çekimli fiil yapmaz.

Örnek:
➜➜ Okul bu saate çoktan kapanmıştır.  

★ UYARI : Ek eylemin olumsuzunu yapan “değil” sözcüğü fiillerde de kullanılabilir.

Örnek:
➜➜ Bu işi bilmiyor değilim. 


