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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Geçişli Fiiller: 
Nesne alabilen fiillerdir. Fiile 
“neyi-kimi-ne” soruları sorul-
duğunda cevap alınır.

Geçişsiz Fiiller: 
Nesne almayan fiillerdir. Fiile 
“neyi-kimi-ne” soruları sorul-
duğunda cevap alınmaz. 

Etken Fiiller: 
Etken çatıda özne bellidir ve 
işi yapandır. Bu fiiller “-l, -n-
ş” çatı eklerini almazlar.
Öznesi gerçek öznedir. 

Edilgen Fiiller: 
Fiilin bildirdiği işi özne değil 
de başkası yapıyorsa, özne 
bu işten etkileniyorsa, fiil 
edilgendir. Bu fiiller, etken
fiillere “-l-” ve “-n-” eklerinin 
getirilmesiyle yapılır. Öznesi 
Sözde öznedir.

Dönüşlü Fiiller: 
Fiilin bildirdiği işi özne kendi 
üzerinde yapıyorsa, yani özne 
hem işi yapan, hem de yaptığı 
işten etkilenense, bu anlamı 
veren fiil dönüşlüdür. Dö-
nüşlü fiiller de etken fiillere 
“-l-” ve “-n-” ekleri getirilerek 
yapılır.

İşteş Fiiller: 
En az iki özne tarafından 
yapılabilen fiillerdir. Bu fiiller, 
fiillere “-ş-” eki getirilerek 
türetilir. Bazı fiiller ise kök 
olarak “-ş-” ile bitmiştir ve 
işteş özellik gösterir.
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümleleri nesne -yüklem ilişkisine göre değerlendirin.
Cümleler Geçişli Geçişsiz

1-Kaybolan çocukları ormanlık alanda bulmuşlar.
2-Seni hiç özlemeyeceğim.
3-Çocuk az önce yukarı çıktı.
4-Asla yaşadıklarımı unutamam.
5-Evde durmadan yastıkların üzerinde zıplıyordu.
6-İşten yorgun dönünce saatlerce uyukalmış.
7-Bu düzeni sen yıkamazsın.
8-Anlattığı fıkraya sınıfça güldük.
9-Ağacın dalı kırılınca 2 metreden aşağı düştü.
10-Toplantıda bu konular konuşuldu.
11-Topumuzu bahçede kardeşim bulmuş.
12-Geçen hafta onu pazarda görmüşler.
13-Trafik kazasında iki kişi vefat etti.
14-Çok fazla test çözüyorum.
15-Yıldırım düşünce insanlar çok korkmuş.

Aşağıdaki cümleleri özne -yüklem ilişkisine göre değerlendirin.
Cümleler Etken Edilgen Dönüşlü İşteş

1-Ben seni hiç unutmadım.
2-Toplantısa saatler boyunca tartıştık.
3-Adam, olaya çok üzüldü.
4-Suçlular iki saat önce yakalanmış.
5-Onunla okulda karşılaştık.
6-Kapımız uzun uzun çalındı.
7-Baldızım düğünümüz için epey süslenmiş.
8-Onunla meydanda buluşmuşlar.
9-Uzaklardardan bir ses gelir.
10-Arabamız nihayet temizlenmiş.
11-Bu konuyu onunla konuştuk.
12-Genç, sınavı kazanınca çok sevindi.
13-İki çocuk sokak ortasında dövüşmüş.
14-Korkunca hemen kardeşine sarıldı.

Cümleler Etken Edilgen Dönüşlü İşteş
15-Anlaşmaya varınca rahatça tokalaşmışlar.
16-Arkadaşım bu konuda epey övünüyor.
17-Sen asla adam olmazsın.
18-Konuklar hamamda temizlenmiş.
19-Bahçe kapımız maviye boyandı.
20-Yine gömleğin kırışmış.
21-İç savaşta mağazalar yağmalandı.
22-Kuzular bahçede meleşiyor.
23-Ben onu meğer duymamışım.
24-Törence çok güzel şiirler okundu.
25-İki devlet nihayet barıştı.
26-Eve bir başına gidecekmiş.
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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Öznesine göre edilgen ve 
dönüşlü fiiller her zaman 
geçişsizdir.

Yüklemi isim olan cümleler-
de çatı özelliği aranmaz.

Geçişsiz olduğu halde aldığı 
“-r -t -tır” eklerinden birini 
alarak geçişli duruma gelen 
fiiller vardır. 

Bazı eylemlerde ek olarak 
değil de kelimenin kendisin-
de “-ş” sesi vardır. Cümleye 
işteşlik anlamı – karşılıklı 
yapma anlamı- katabilir. 
“Barış-Yarış-Güreş-”

Göktürk devleti, Türk ismi 
kullanılarak kurulan ilk 
Türk devletidir. 
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümleleri nesne-yüklem ve özne -yüklem ilişkisine göre değerlendiriniz.
Cümleler Geçişli Geçişsiz Etken Edilgen Dönüşlü İşteş

1-Adam iki saat boyunca kapıda dikildi.
2-Onunla sinemada karşılaştık.
3-Ben onu hiç sevmedim.
4-Yerler belediye tarafınfan temizlendi.
5-Uzaklarda bir selam geldi.
6-Yere düşen çocuk temizlendi.
7-Müdürü gören çocuklar kaçıştı.
8-Okulunu çok özlemiş.
9-Kadın, bu olaya çok üzülmüş.
10-Takım elbisesi özel dikilmiş.
11-Evlerini geçen sene satmışlar.
12-Çocuk, annesinin kollarına atıldı.
13-Bu konuyu onunla tartıştık.
14-Bütün malzemeler alınacak.
15-Arabalar sokak ortasında yarıştı.

Aşağıdaki cümleleri çatı özelliği aranması bakımından değerlendirin.
Cümleler Çatı Aranır Çatı Aranmaz

1-Cebinde epey birikmiş parası vardı.
2-İki saatte ancak köye vardı.
3-Mutluluk, gülümsemektir.
4-Ruhumda açan en güzel gülsün.
5-Bırak çocuğu rahat rahat gülsün.

İşteş çatılı fiiller karşılıklı yapma ve birlikte yapma anlamları vardır. Aşağıdaki işteş fiilleri 
bu özelliklerine göre değerlendiriniz.

Cümleler Karşılıkla Yapma 
Anlamı

Birlikte Yapma 
Anlamı

1-Kuşlar ne güzel ötüşüyor.
2-Âşıklar, konser alanında atıştı.
3-Polisleri gören hırsızlar dört bir yana kaçıştı.
4-Onca kalabalık durakta bekleşiyor.
5-İki yıldır arkadaşıyla yazışıyordu.

Aşağıdaki geçişsiz fiilleri geçişli hale getirerek birer cümlede kullanınız. 

Uyu-  :

Kaç- :

Gül- :

Ağla- :

Düş- :

Zıpla-:
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Aşağıdaki cümleleri nesne -yüklem ilişkisine göre değerlendirin.
Cümleler Geçişli Geçişsiz

1-Kaybolan çocukları ormanlık alanda bulmuşlar. *

2-Seni hiç özlemeyeceğim. *

3-Çocuk az önce yukarı çıktı. *

4-Asla yaşadıklarımı unutamam. *

5-Evde durmadan yastıkların üzerinde zıplıyordu. *

6-İşten yorgun dönünce saatlerce uyukalmış. *

7-Bu düzeni sen yıkamazsın. *

8-Anlattığı fıkraya sınıfça güldük. *

9-Ağacın dalı kırılınca 2 metreden aşağı düştü. *

10-Toplantıda bu konular konuşuldu. *

11-Topumuzu bahçede kardeşim bulmuş. *

12-Geçen hafta onu pazarda görmüşler. *

13-Trafik kazasında iki kişi vefat etti. *

14-Çok fazla test çözüyorum. *

15-Yıldırım düşünce insanlar çok korkmuş. *

Aşağıdaki cümleleri özne -yüklem ilişkisine göre değerlendirin.
Cümleler Etken Edilgen Dönüşlü İşteş

1-Ben seni hiç unutmadım. *

2-Toplantısa saatler boyunca 
tartıştık.

*

3-Adam, olaya çok üzüldü. *

4-Suçlular iki saat önce yakalanmış. *

5-Onunla okulda karşılaştık. *

6-Kapımız uzun uzun çalındı. *

7-Baldızım düğünümüz için epey 
süslenmiş.

*

8-Onunla meydanda buluşmuşlar. *

9-Uzaklardardan bir ses gelir. *

10-Arabamız nihayet temizlenmiş. *

11-Bu konuyu onunla konuştuk. *

12-Genç, sınavı kazanınca çok 
sevindi.

*

13-İki çocuk sokak ortasında 
dövüşmüş.

*

14-Korkunca hemen kardeşine 
sarıldı.

*

Cümleler Etken Edilgen Dönüşlü İşteş

15-Anlaşmaya varınca rahatça 
tokalaşmışlar.

*

16-Arkadaşım bu konuda epey 
övünüyor.

*

17-Sen asla adam olmazsın. *

18-Konuklar hamamda temizlenmiş. *

19-Bahçe kapımız maviye boyandı. *

20-Yine gömleğin kırışmış. *

21-İç savaşta mağazalar yağmalandı. *

22-Kuzular bahçede meleşiyor. *

23-Ben onu meğer duymamışım. *

24-Törence çok güzel şiirler okundu. *

25-İki devlet nihayet barıştı. *

26-Eve bir başına gidecekmiş. *

Aşağıdaki cümleleri nesne-yüklem ve özne -yüklem ilişkisine göre 
değerlendiriniz.

Cümleler Geçişli Geçiş-
siz

Et-
ken

Edil-
gen

Dö-
nüşlü

İşteş

1-Adam iki saat boyunca kapıda 
dikildi.

* *

2-Onunla sinemada karşılaştık. * *
3-Ben onu hiç sevmedim. * *

4-Yerler belediye tarafınfan temiz-
lendi.

* *

5-Uzaklarda bir selam geldi. * *

6-Yere düşen çocuk temizlendi. * *

7-Müdürü gören çocuklar kaçıştı. * *
8-Okulunu çok özlemiş. * *

9-Kadın, bu olaya çok üzülmüş. * *

10-Takım elbisesi özel dikilmiş. * *

11-Evlerini geçen sene satmışlar. * *

12-Çocuk, annesinin kollarına 
atıldı.

* *

13-Bu konuyu onunla tartıştık. * *
14-Bütün malzemeler alınacak. * *

15-Arabalar sokak ortasında 
yarıştı.

* *

Aşağıdaki cümleleri çatı özelliği aranması bakımından değerlendi-
rin.

Cümleler Çatı Aranır Çatı Aranmaz
1-Cebinde epey birikmiş parası vardı. *
2-İki saatte ancak köye vardı. *

3-Mutluluk, gülümsemektir. *
4-Ruhumda açan en güzel gülsün. *
5-Bırak çocuğu rahat rahat gülsün. *

İşteş çatılı fiiller karşılıklı yapma ve birlikte yapma anlamları var-
dır. Aşağıdaki işteş fiilleri bu özelliklerine göre değerlendiriniz.

Cümleler Karşılıkla Yapma 
Anlamı

Birlikte Yapma 
Anlamı

1-Kuşlar ne güzel ötüşüyor. *

2-Âşıklar, konser alanında atıştı. *

3-Polisleri gören hırsızlar dört bir yana kaçıştı. *

4-Onca kalabalık durakta bekleşiyor. *

5-İki yıldır arkadaşıyla yazışıyordu. *

Aşağıdaki geçişsiz fiilleri geçişli hale getirerek birer cümlede kulla-
nınız. 

Uyu-  : Çocuğu uyuttum.

Kaç- : Bizim bisikleti kaçırmışlar.

Gül- : Anlattığı fıkrayla herkesi güldürdü.

Ağla- : Söylediği türkü bizi ağlattı.

Düş- : Elindeki dondurmayı düşürmüş.

Zıpla-: Çocuğu yatakta zıplatmış.


