
Ekler
EK-1: Türkçenin Çekim Ekleri

Ekler Tür Anlamý

+Hm, +Hn, +H,
+HmHz, +HnHz,
+lArH

Ýyelik eki

Adýn belirttiði nesnenin kime veya neye iliþkin olduðunu belirtir, kiþi
kavramý verir ve ünlü uyumuna uyar.

Evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri

+Hm, +n, +sHn,
+k, +Hz, +nHz,
+sHnHz, +lAr

Kiþi eki

Eylemin belirttiði oluþ ve kýlýþýn kim veya kimler tarafýndan yapýldýðýný
gösterir

aldý+m, alýr+sýn, aldý+k, aldý+nýz, aldý+lar

+H Ad durum eki
Belirtme durumu

Sýnýfý, evi, okulu

+A Ad durum eki
Yönelme durumu

Sýnýfa, eve, okula

+dA, +tA Ad durum eki
Kalma, bulunma durumu

Sýnýftan, evden, okuldan

+dAn, +tAn Ad durum eki
Çýkma durumu

Evden, okuldan, sýnýftan

+Hn Ad durum eki
Tamlayan durumu

Sýnýfýn, evin, okulun

+kH Ýlgi eki

Adlara ya da ad soylu sözcüklere gelerek baðlantý kuran ve aidiyet
bildiren ektir

Dünkü, bugünkü, bu yýlki, sonraki, geçen haftaki, sokaktaki, bizimki,
kiminki, seninkini

+lA Ad durum eki

1) Birliktelik durum eki: Bir varlýðýn bir baþka varlýkla bir arada
    bulunduðunu belirtir

seninle, Ayþe’yle

2) Araç durumu: Eylemin bir varlýðýn aracýlýðýyla yapýldýðýný gösterir:

trenle, baltayla

+Hyor Zaman eki
Þimdiki zaman

Biliyor, görüyor

+dH Zaman eki
Belirli geçmiþ zaman

Bildi, gördü

+mHþ Zaman eki
Belirsiz geçmiþ zaman

Bilmiþ, görmüþ

+AcAk Zaman eki
Gelecek zaman

Bilecek, görecek



+Hr Zaman eki
Geniþ zaman

Bilir, görür

+A Eyleme eklenir
Ýstek kipi

Bileyim, göresin

+sA Eyleme eklenir
Dilek-koþul kipi

Bilsem, görsen

+mAlH Eyleme eklenir
Gereklilik kipi

Bilmeli, görmelisin

+sHn, +Hn Eyleme eklenir
Emir kipi

Bil, görsün

+lAr
Ada ve eyleme
eklenir

Çoðul eki
1) Ulus ve yer bildiren sözcüklerden sonra gelerek topluluk ve genelleme
     belirtir
2) Özel adlardan ve akrabalýk adlarýndan sonra kullanýlarak aile ve
     topluluk adý yapar.
3) Özel adlara benzerlik ve saygý anlamý verir
4) Topluluklara seslenmek için kullanýlýr
5) Zaman ve genelleme anlamý verir
6) Bilim alanýnda benzerlik ve aile anlamý veren terimler için kullanýlýr
7) Birleþik zamanlý tüm eylem çekimlerinde kullanýlýr

Masalar, evler, Ayþeler, Kanuniler, gençler, akþamlarý, geliyorlar,
baþlamýþlar, teþrif ettiler

+mH
Ada ve eyleme
eklenir

Soru eki
1) Zaman gösterir (Koþul anlamý da taþýr)
2) Þaþkýnlýk bildirir
3) Pekiþtirme kavramý verir

Güzel mi, okul mu, ben mi, geleyim mi, kýzýnýz mý, yaz geldi mi, sen de mi,
güzel mi güzel
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