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Sıfat - Fiil

ma y ışmak
anası mezar dikecekmiş

Fii�ere “-mak/-mek, -me/-ma, 
-ış/-iş/-uş/-üş” ekleri 
getirilerek yapılır.

Fii�ere “-an(-en, -ası/-esi,  
-mez/-mez,-er/-ar/-ır/-ir/-ur
/-ür/-r, -dık/-dik/-duk/-dük, 
-ecek/-acak, -mış/-miş/-muş/ 
-müş” eklerinin getirilmesiyle 
yapılır.

Zarf - Fiil

kenyalı asiye ince ip 
araklamadan gi�iğinde 

oldukça gençti

Fii�ere “-ınca/-ince, -ıp/-ip/ 
-up/-üp, -erek/-arak, -makszın/ 
-meksizin, -madan/-meden...” 
eklerinin getirilmesiyle yapılır.
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1. FASİKÜL : FİİLİMSİ

FİİLİMSİLER

Fiillerden türeyen ancak fiil gibi çekimlenemeyen, olumsuzları fiiller 
gibi yapılan ve cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan söz-
cüklerdir.

Cümlede isim türündeki sözcükleri ve yüklem görevindeki çe-
kimli fiili çıkardığınızda geriye kalan fiilden türemiş ve hareket 
anlamını kaybetmemiş sözcükler fiilimsi görevindedir.

 ◆ Çalışmayı sevmediğini arkadaşlarına belli etmek is-
temiyordu.

Cankurtaran Bilgi

Pencereleri geniş, doyasıya güneş alan bir 
      1
salondaydık. Güneşin tadını çıkarıyorduk bu soğuk 
              2
kış gününde. Günlüğümü burada yazdım. 
                 3
Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin 
hangisinde verilenler doğrudur?

1 2 3
A) Fiilimsi Fiil İsim
B) Fiil Fiilimsi İsim
C) Fiilimsi İsim Fiilimsi
D) Fiil İsim Fiilimsi

2014-TEOG
I MAZERET

ÖRNEK 1

FİİLİMSİLER

İSİM - FİİL SIFAT - FİİL ZARF - FİİL
1. 2. 3.

(I) Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli bit-
kilerdir. (II) Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. (III) Öyle ki 
günde bir metre kadar uzayanları vardır. (IV) Bu bitkiler genel-
likle yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi 
kullanılmamıştır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV

2015-TEOG I

ÖRNEK 2

Ne zaman gelsem kapıların açık
           I      II

Bereketi sofranda 

Ruhu doyuran o bereketli iksir 

Bütün dertlere derman 
   III

Bir fısıltı gibi içimize üflenen mana 
          IV

Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilim-
sidir? 
A) I. B) II. C) III. D) IV.

2016-TEOG I

ÖRNEK 3
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İSİM - FİİL
1.

Fiilden türeyen ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fi-
illere “-mak/-mek, -me/-ma, -ış/-iş/-uş/-üş” ekleri getirilerek yapılır.

 ◆ Seni kaybetmek istemiyorum.
 ◆ Sahilde yürüyüş yapıyor.
 ◆ Çocuk görme yeteneğini kaybetmiş.

Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır? 
A) Asil duruşu daima gözümün önündedir. 
B) Adadan dönmemize bir saat kalmıştı. 
C) Bu, birçok kişinin emek verdiği bir kitaptır. 
D) İlkbaharı düşünmek her zaman içimi ısıtıyor. 

2014-TEOG
I. MAZERET

ÖRNEK 4

İsim-fiiller, fiillerden türeyen ve cümlede isim görevinde kul-
lanılan sözcüklerdir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılma-
mıştır? 
A) Körler ülkesinde görmek hastalık sayılır. 
B) Senin şiir okuyuşunu ben de çok beğeniyorum. 
C) Bu işten para kazanmayı beklemiyordum.
D) Bu halılar ilmek ilmek dokundu.

ÖRNEK 5

İsim-fiil eki olan “-me/-ma” ile olumsuzluk eki karıştırılma-
malıdır.

 ◆ Buraya gelmeni ben istedim.
         isim-fiil

 ◆ Buraya bir daha gelme, dedim.
      çekimli fiil
Bazen olumsuzluk ekiyle isim-fiil eki bir arada bulunabilir. 
Bu durumda ilk ek olumsuzluk, ikincisi ise isim-fiil ekidir.

 ◆ Buraya gelmemeni ben istedim.

DİKKAT  ET

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ek diğerlerinden fark-
lı bir görevde kullanılmıştır?
A) Çöpleri toplama görevi benimdi.

B) Bu görüşme uzun sürer.

C) Sen hiçbir işe karışma zaten.

D) Bu suya yüzme bilmeyen girmesin.

ÖRNEK 6

Bazı sözcükler isim-fiil eki aldığı hâlde fiilimsi özelliğini kay-
bedip kalıcı isim olabilir.

 ◆ Bahçeyi kazmaya gittim.
           isim-fiil

 ◆ Eline bir kazma aldı.
            isim

Sözcüğün isimleşip isimleşmediğini anlamak için onu olum-
suz yapın. Eğer olumsuzu yapılabiliyorsa fiilimsidir.

 ◆ Sütün üstü kaymak tuttu. (isim)

 ◆ Karda kaymak tehlikelidir. (fiilimsi) 

DİKKAT  ET

Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekiyle türediği hâlde zamanla 
isimleşmiş, fiilimsi özelliğini kaybetmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir 
sözcük vardır?    
A) Havuzun dolması uzun zaman alıyor.

B) Ateşi yakmak için çakmak lazım.

C) Tarlanın tamamına buğday ekmek istiyor.

D) Kurban etlerini dondurması gerekiyordu.

ÖRNEK 7
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1. FASİKÜL : FİİLİMSİ

SIFAT - FİİL
2.

Fiillere “-an/-en, -ası/-esi, -mez/-maz, -er/-ar/-ır/-ir/-ur/-ür/-r, -dık/-
dik/-duk/-dük, -ecek/-acak, -mış/-miş/-muş/-müş” ekleri getirile-
rek yapılan ve cümlede çoğu zaman sıfat görevinde kullanılan söz-
cüklerdir.

 ◆ Oynayan çocukları uyardı.
 ◆ Sana diyecek sözüm kalmadı..
 ◆ Koşar adımlarla uzaklaştı.
 ◆ Çürümüş meyveleri çöpe attı.

“Dedesinin elini öptü.” cümlesinde “öptü” sözcüğü çekimli fiil-
dir ve cümlenin yüklemidir. “Dedesinin öpülesi ellerini hatırla-
dı.” cümlesinde ise “öpülesi” sözcüğü fiil anlamını korumakla 
birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat-fiildir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil kullanıl-
mıştır?
A) Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz.

B) Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür.

C) Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir.

D) Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız.

2019-LGS

ÖRNEK 8

I.   İleri görüşlü olmak önemli bir farktır.

II.  Yaşlandıkça huyu değişti.

III. O, kendine yakışan kıyafeti bilir.

IV. Topu tutup yukarı fırlattı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
A) I B)  II C) III D)  IV

2013-TEOG I

ÖRNEK 9

Bütün gece yağan karın kapadığı yollar nihayet açıldı. 

Bu cümledeki altı çizili kelimeyle aynı türde olan fiilimsi, 
aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? 
A) Habersiz gelişi hepimizi sevince boğdu. 

B) Eve gidince bu konuyu konuşuruz. 

C) Sorulara düşünerek cevap veriyordu. 

D) Yolda okunacak bir kitap istiyorum. 

2014-TEOG I

ÖRNEK 10

Fiilden türeyerek cümlede sıfat görevinde kullanılmış her 
sözcük sıfat-fiil değildir. Bunu anlayabilmek için sıfat gö-
revindeki sözcüğe “-me/-ma” eki getirerek olumsuz yapın. 
Olumsuzu yapılabiliyorsa fiilimsidir.

 ◆ Bozuk radyoyu tamir etmiş. (Olumsuzu yapılamaz.)

 ◆ Bozulmuş radyoyu bana verdi. (bozulmamış)
 sıfat-fiil

DİKKAT  ET

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fi-
ildir?
A) Üzerinde yırtık bir elbise vardı.

B) Bulanık suda balık avlanmaz.

C) Kedi açık kapıdan içeri girdi.

D) Salonda tanıdık yüzler vardı.

ÖRNEK 11
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Sıfat-fiiller cümlede sıfat ya da adlaşmış sıfat görevinde 
kullanılabilir. Sıfat-fiil bir ismi nitelediğinde sıfat görevinde-
dir ve sıfat tamlaması oluşturur. Ancak bazen sıfat-fiilin ni-
telediği isim düşebilir. Bu durumda sıfat-fiil, adlaşmış sıfat 
görevinde kullanılır.

 ◆ Gelmeyen öğrencileri not aldı. (sıfat)
	 sıfat-fiil									isim

 ◆ Gelmeyenleri not aldı. (adlaşmış sıfat)
	 		sıfat-fiil

DİKKAT  ET

Evreni gösterecek tek pencere kitaptır. 
Bu cümlede sıfat-fiil, bir sıfat tamlaması oluşturmuştur. 
Aynı kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
A) Yağmurun gelişi bulutlardan belli olur. 
B) Kitaplar yaşadıkça geçmiş unutulmayacaktır. 
C) Konuşmasını öğreninceye kadar susmak güç değildir. 
D) Hiç umulmadık iyilikler vardır, yıldırım gibi düşer ve yaka-

larlar. 

2013-TEOG I

ÖRNEK 12

Sıfat-fiiller, cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kullanılır. An-
cak niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim 
gibi kullanılır yani adlaşmış sıfat-fiil olur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış 
sıfat-fiil vardır?
A) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
B) Kaçan balık büyük olur.
C) Çıkmayan candan umut kesilmez.
D) Gören göze karanlık perde olmaz.

ÖRNEK 13

“İşleyen demir pas tutmaz.” atasözünde sıfat-fiil, bir sıfat tam-
laması oluşturmuştur.
Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde 
vardır?
A) Yolda kalanlara yardım ederdi.
B) Marketten alacaklarını bir kâğıda yazardı.
C) Sözünü tutmayanlara güvenilmez.
D) Yere düşen çöpleri tek tek topladı.

ÖRNEK 14

ETKİNLİK – 1

Aşağıdaki cümlelerde sıfat - fiilleri bulup görevini işaretleyiniz.

CÜMLE

Güzellik çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. gizleyen

Adalet haksız olana haksızlık gibi gelir.

Acı çeken insan olgunlaşır.

Tartışmasını bilmeyenler kavga ederler.

Tatlı dil kapıları açan sihirli anahtardır.

Haksızlık karşısında susanlar da suçludur.

Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.

Sıfat - Fiil Adlaşmış SıfatSıfat

olana ✔

✔

✔

✔

✔

✔

çeken

bilmeyenler

açan

susanlar

olan


