
tecrübearşivim.com

uyu  -  t -         acak  -  ım 
            fiil          kip   şahıs eki     kip     şahıs

fiil     yapım    eki         eki
Günde 100 soru çözerim. kökü     eki

çöz - er - im
fiil gövdesi

fiil kökü kip eki şahıs eki
ikisi de çekim eki Bütün sınıfı güldürdü.

gül- dür - dü
Yarın İzmir'e gideceğim.      yapım

git - ecek - im        eki

Olanları unutalım.
unut - a - lım

Çocukları gözleyecek.
Düzenli çalışmalıyız. göz-le - y-ecek

çalış - malı - y- ız

Her gün kitap okurum. Eli kanamış.
oku - r - um kan- a- mış

Odanı temizlemelisin.
temiz- le - meli -sin

uyu     -    yor   - um

göz isminden gözlemek 
fiili türemiş.

YAPISINA GÖRE FİİLLER

ANLAMCA 
KAYNAŞMIŞ 

(DEYİMLEŞMİŞ) 
BİRLEŞİK FİİLLER

İSİM+YARDIMCI FİİL  
ŞEKLİNDE OLUŞAN 

BİRLEŞİK FİİLLER

TÜREMİŞ FİİLBASİT FİİL BİRLEŞİK FİİLLER

KURALLI BİRLEŞİK 
FİİLLER

uyu- t

Yeterlik  Fiili ( -ebil/-abil )

Araba kullanabiliyorum.
Kardeşim ingilizce konuşabilir.

*Olumsuz halinde -bil değil sadece -e 
/ -a eki olur.

Söylediklerini yap-a-ma-m. 

** Bugün yağmur yağabilir.(ihtimal) 
Bir çay alabilir miyim? (rica ) anlamları da 

katar.

•Tezlik  Fiili ( -iver )

•Şunu iki dakika tutuver.
•Yemeğin altını söndürüver.

•Bilgisayarı kapatıver.

Yaklaşma Fiili ( -eyaz )

Merdivenlerden inerken düşeyazdım.
Trafik kazasında  öleyazdık.
Çocuk yüzerken boğulayazdı.

Sürerlik Fiili ( -edur, -ekal, -egel)

Ardımdan bakakaldı.
Siz gidedurun ben size yetişirim.

Bu adet yüzyıllardır süregelmektedir.

kulak kesilmek,
burnu büyümek,

kulak misafiri 
olmak,

kulak kabartmak,
göze girmek,

gözden düşmek,
göz değmek ,

el vermek,
el atmak,

burnu büyümek , 
diş geçirmek,
baş eğmek...

***Anlamca
kaynaşmış 
birleşik  fiilleri 
oluşturan 
sözcüklerden en 
az biri mecaz 
anlamlıdır.

.

Türkçedeki 
yardımcı fiiller: 
''etmek, olmak, 

eylemek, kılmak, 
buyurmak''tır.

Karşımıza en çok 
etmek ve olmak  
yardımcı fiilleri 

çıkar.

yardım etmek
telefon etmek

teşekkür etmek
rica etmek

hasta olmak
terhis olmak

hayran olmak 
kabul eylemek
gerekli kılmak

emir buyurmak...

**Ünlü düşmesi ya 
da ünsüz türemesi 
olduğunda bitişik 
yazılır:  hissetmek

zannetmek
hallolmak
sabretmek
kaybetmek

Yapısında yapım eki 
olmaz.
Kök halindedir.
Çekim eki (kip ve kişi eki  

olabilir. )

Yapısında yapım eki olur.
Gövde halindedir.

Çekim eki de olabilir.

çöz- er- im

gülmek 
fiilinden 

güldürmek 
fiili türemiş. 
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