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FİİLİMSİLER(EYLEMSİLER) 
                HAREKET (H+K+Ş TEKNİĞİ) 

FİİL 

Hareket +Kip +Şahıs Eki 

              H+K+Ş 
Ortak Özellikleri 
1)Fiiller ve fiilimsiler hareket bildirir. 
2)Fiiller gibi olumsuzu yapılır. 
Farklı Özellikleri 
1)Fiilimsiler çekimlenemez , fiilimsiler  
çekimli fiil değildir. 
*Fiilimsiler fiilden isim yapım ekidir. 
*Bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi için 
mutlaka fiilimsi eklerinden birini 
alması gerekir. 

Fiilimsi fiile yakın anlamına gelir.            FİİLİMSİ 
                                                                 Salt Hareket 
OKUDU         OKUYAN  
FİİL                FİİLİMSİ 
  

BEN                      gel-di-m BEN                       gel-ipim

SEN                       gel-di-n SEN                        gel-ip-in

O                            gel-di O                             gel-ip

BİZ                        gel-di-k BİZ                         gel-ip-iz

SİZ                        gel-di-niz SİZ                          gel-ip-iniz

ONLAR                gel-di-ler ONLAR                  gel-ip-ler

FİİL                                        FİİLİMSİ  

İSİM FİİL (AD EYLEM) 

ma - y - ış - mak 

UYARI: İsim fiil aynı zamanda fiilin ismidir yani eylem adıdır. 
-Gülmek yakışıyor güzel yüzüne. 
-Bir çocuğun gülüşüdür mutluluk , ya da bir kedinin kuyruğunu kovalaması. 
-Otobüste büyüklerine oturması için yer verirdi. 
DİKKAT: İsim-fiiller , isimlerin aldığı hal , iyelik ve çoğul eklerini alabilir. 
-Her gun 25 paragraf sorusu çözmeni istiyorum. 
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SIFAT FİİL (ORTAÇ) 

an-ası-mez-ar-dik-ecek-miş 
DİKKAT: Sakın benzer eklerle karıştırmayın! 
-Bu kitabı şimdi okuma! 
-Okuma kitabını bitirdi. 
DİKKAT: *İsim - fiil ekini alan sözcükler bazen kalıcı ad olabilir. 
-Annemin dolması güzel olur. 
-Deponun dolması için benzine ihtiyaç var. 
-Çocuk dövme yaptırmış. 
Sıfat fiilin 2 görevi vardır: 1.si> İsmi etkiler (SIFAT) 
2.si> İsim düşer adlaşmış sıfat olur. 
DİKKAT: Benzer eklerle sakın karıştırmayın! 
-Tükenmez kalemler de tükenir. 
-Bu dertler hiç tükenmez. 

BAĞ FİİL(ZARF FİİL-ULAÇ) 
Kenyalı maden dağında ince ip arak dıkça Asiye güle güle durmaksızın koştu. 

DİKKAT:Diye , geçe , kala, sözcüklerinde de bağ fiil vardır. 
-Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
-Ya çağır şurda bal yapanlarını 
 Ya kovansız bırakma Allah’ım. 
-Herkes sevdiğine kaybeder. 

UYARI: Sıfat fiil ekini alan sözcükler kalıcı ad olabilir.  
(keser, yazar, geçmiş) 
BAĞ FİİL(ZARF FİİL - ULAÇ) 
Zarf fiil fiile ve fiilimsiye sorulan nasıl ve ne zaman sorularına cevap veren fiil 
soylu sözcüklerdir. 
Bağ fiilden sonra herhangi bir ek gelmez. 
*Doyunca , tıksırınca , çatlayıncaya(istisna) kadar yiyin. 
DİKKAT: ‘’KEN’’ kendisinden önce mutlaka fiil çekim eki kullanılmaktadır. 
-Konuşurken sesi titrerdi. 
-Yalnızken hiç sıkılmaz. 
-Pınardan kana kana su içti. 
-Seni andıkça duygulanırım. 
-Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. 
DİKKAT: Konuşmadan bir şey diyemem. 
                Görüşmeden ne sonuç çıkacak. 
DİKKAT:*dığında,*diğinde ‘’bağ fiil’’ eki ile sıfat-fiil eki ‘’dığı’’ ‘’diği’’  
karıştırılmamalıdır. 
-Kitap okuduğunda dünyayı unutur.-Onun okuduğunda ilginç bilgiler var. 
GÜNÜN SORUSU: Havaların düzelmesini dört gözle bekliyor. 

http://1.si
http://2.si

