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FİİLDE ÇATI 

Yüklemi fiil olmayan cümlelerde 
çatı aranmaz. 
-En sevdiğim meyve portakaldır. 
-Okula erken gitmiş. 
-Gönül kimi severse güzel odur. 

DİKKAT : Karar mahkeme tarafından alındı. 
DİKKAT: Geçişsiz fiil, edilgen çatılı duruma 
geldiğinde bu cümlelerde 
özne de sözde özne de yoktur. 
-Her yaz köye gidilir. 
-Çimlere basılmaz. 

ÖZNESİNE (ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE) GÖRE CÜMLELER 

               ETKEN        EDİLGEN      DÖNÜŞLÜ       İŞTEŞ 

ETKEN FİİL: 
*Gerçek Özne  
*Gizli  Özne  
*Bizzat      ben 
                  sen 
                   o 

-Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 
-Herkes kendi çukurunu doldurur. 
-Ablası geçen hafta tatilden dönmüş. 

*Kar yağıyor.   UYARI: Cansız varlıklar özne olduğundan etken kabul edilir. 

EDİLGEN FİİL: 
*Bir işin başkası tarafından yapılma anlamı vardır. 
*Sözde özne     ‘’l’’     ‘’n’’ 
                            (f.f.y.e) 
-Öğretmen ders başlamadan sınıfta görüldü. 
-Derse geç gelen öğrenci sınıftan atıldı. 
-En güzel halılar dokunur Isparta’da. 

*Meydandaki trafik akşamüstü güzeldi. 
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DÖNÜŞLÜ FİİL: 
Gerçek Özne    -l 
Gizli Özne       -n 
*’’Kendi kendine’’ 
-Tabaklar kurulandı. 
-Beyza , bir havlu alıp kurulandı. 
-Bahçemize ağaçlar dikildi. 
-Okulda güvenlik karşımıza dikildi. 
-Çocuk annesine sıkı sıkı sarıldı. 

İŞTEŞ FİİL: ‘’Sosyal fiillerdir.’’ *(Birden çok özneyi gerektiren fiildir.) 
Gerçek Özne    ‘’Karşılıklı ‘’ ya da’’ birlikte yapma’’ anlamı vardır. 
-ış -iş -uş -leş 
Okul açılmadan arkadaşlarıyla görüştü. 
Haberleşmek , tokalaşmak , iddialaşmak , özleşmek 
DİKKAT: ‘’ş’’ ekini almadığı halde tek bir özne tarafından yapılamayan 
fiillere anlamca işteş denir. Yarış-Güreş-Savaş-Barış 
DİKKAT: ‘’ş’’ ekini almış her fiil işteş değildir. 
-Tırtıllar kelebeğe dönüştü. 
-Kaan koşarak öğretmenine yetişti. 

NESNE İLİŞKİSİNE GÖRE CÜMLELER 
GEÇİŞLİ: ONU              Nesne alabilen fiildir.  
GEÇİŞSİZ: ONU            Nesne alamayan fiildir. 
-Dönüyorlar erkenden tatilden. 
-Kalbe muhabbette buldum ilacı. 
-Sınavda birinciliğe göz koydu. 
DİKKAT:  
Servis taksiyi geçti. 
Mehter takımı okuldan geçti. 
ETTİRGEN: ‘’İşi başkasına yaptırır.  
               -r -t -tır 
*Geçişli              Geçişli                  DİKKAT:Evde oturmaktan iyice delirdi. 
oku-t    yaz-dır   sil-dir 
OLDURGAN: *İşi kendisi yapar.  DİKKAT:Dilimizde az sayıda fiil oldurgan      
                    -r  -t  -tır                                     yapılırken fiil kökü değişikliğine 
*Geçişsiz                    Geçişli                         uğrar. 
                                                                                   Gel-tir> getirmek 
                                                                                   Kalk-dır>kaldırmak 

GÜNÜN SORUSU: Tarkan konsere gelenleri coşturdu. 
Cevabı yorumlara yazmayı unutmayın.


