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ÇEKİM EKLERİ  

           

 İSİM ÇEKİM EKLERİ                         FİİL ÇEKİM EKLERİ 
1-Çoğul Eki                                               1-Kip ekleri 
2-Hal (Durum) Ekleri                                2-Şahıs ekleri 
3-İyelik Eki                                                3-Ek fiil  
4-Tamlayan Eki  
5-Ek fiil - Beni ayakta tutan  
sevgisiydi.                

İSİM ÇEKİM EKLERİ  
Çoğul (Çokluk) Eki: 
‘’-ler -lar’’ eki çoğul ekidir.  
*Ya çağır şurda bal yapanlarını  
  Ya kovansız bırakma Allah’ım. 
*Bu ülkede Mustafa Kemaller ölmez. 
*İki kardeş annelerini bekliyor. 
*Sabahları kahve içerim. 
*Kızlar tiyatroya gittiler. 
*Bugün Mervelere pijama partisine gideceğiz. 

DİKKAT: ‘’-ler / -lar ekinin isimlere geldiğinde ‘’çoğul eki’’ fiillere geldiğinde ise 
üçüncü çoğul kişi eki olduğunu unutmamak gerekir: erkek-ler gitti-ler 

2)HAL (DURUM) EKLERİ:

İ belirtme

den  ayrılma / çıkma 

e yönelme / yaklaşma 

de bulunma (kalma)

-Bana güvenmiyor musun? 
-Ben oyunun kurallarına güvenirim. 
*Marifet, nefsi silmek değil bilmektir.
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Yalın hal, bir sözcüğün ‘’-i,-ı,-e,-de,-den’’ hal eklerinden 
birini almamasıdır. 
Simitçi 
Okuldan 
İnsanlar 

*Cömertlik, maldan vazgeçmekse of da öfkeden vazgeçmek suretiyle 
cömertliktir! 
*Hayatın hayattan başka okulu yok. 
*Hayvanlara zevkle zulmeden, üzülerek de olsa insanı öldürür! 
*Her şeyden çok zamanın zamana ihtiyacı var. 
*Ne garip, insanlar dünyayı cehenneme çevirip sonra da cenneti özlüyorlar. 
*Buraya size teşekkür etmeye geldim. 
*Kanmamaya dayanan bir oyunun gözde bir temsilcisi olmuştu. 
*Gözde farklı noktalar vardır. 

3)TAMLAYAN EKİ 
*İsim tamlamasıyla tamlayanın aldığı ektir.

Benim kitab-ım

Senin kitab-ın

Onun kitab-ı

Bizim kitab-ımız

Sizin kitab-ınız

Onların kitap-ları

*En güvendiğinin ihaneti, herkesin ihanetidir! 
*Hainlerin her zaman bir mazereti vardır! 
*Müzik, büyünün en güçlü formudur. 
UYARI: İyelik ekleri hal eklerinden önce gelir. 
*Onun kitabını geri ver. 
4) İYELİK EKİ (TAMLANAN EKİ) 
-KİMİN? 
-NEYİN? 
*Küt küt atıyor kalbim 
Bitmedi gitti şu harbim. 
UYARI: -leri 
                           3.çoğul kişi iyelik eki 
              -ları 
Melek’in kalem-ler-i 
Öğrencilerin kalem-ler-i 
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FİİL ÇEKİM EKLERİ  
1)KİP EKLERİ: -di,-miş,-yor,-ecek,-r 
                                HABER KİPİ 
                         ‘’-meli,-se,-e,’’ emir kipi 
                                 DİLEK KİPİ 
2)ŞAHIS EKLERİ: Okudu  -m 
                                  Okudu   -n 
                                  Okudu -k 
                                  Okudu -nuz 
                                  Okudu  -lar 
3)EK FİİL 
Fiilleri birleşik zamanlı yapar. 

*Yazın Mardin’e gideceğiz. 
*Yalnızım bu aralar. 
*Öğretmenim bu yıl. 
*İnsan anlaşıldığı ruhlarda yeşerir. 
*İnsan hatırlamayı bile unutmak istiyor bazen!… 

GÜNÜN SORUSU 
Aysel git başımdan ben sana göre değilim. Cevapları 
yorumlarda belirtin. 


