
EK-2: Türkçenin Yapým Ekleri 

Ad Soyludan Ad Soylu Sözcük Türeten Ekler

Ek Tür Anlamý

+A ad�ad
Ýlgili olma, dayanma iþlevi katar.

göze, ilke, töre

+Aç
ad�ad

ad�önad

Büyütme ve küçültme iþlevi katar.

anaç, ataç, kýraç, kulaç, topaç

+AdAk ad�belirteç

Sonu çift ünsüzle biten tek seslemli ses taklidi yapan sözcüklere eklenerek
belirteç yapar. Son sesi tek ünsüz olan tek seslemli yansýmalý sözcüklerde ses
ikizleþmesi olur.

cumbadak, gümbedek, hartadak
hoppadak, þakkadak

+AðH ad�ad
buzaðý, bileði, bukaðý,

+Ak ad�ad
Benzetme ve küçültme iþlevi görür.

solak, baþak, benek, malak, odak 

+An ad�ad
Baðlýlýk, güçlendirme ve çokluk iþlevi görür.

eren, kýzan, köken, oðlan

+Ar, +þAr ad�önad

Asýl sayýlardan üleþtirme önadlarý türetir.

onar, dokuzar, birer, üçer, biner
ikiþer, yediþer, elliþer

+Ay ad�ad

Yön bildiren ektir. Ayrýca yön adlarýna benzetilerek baþka sözcükler de
türetilmiþtir.

güney, kuzey, dikey, eþey, yüzey, birey

+Az ad�ad
Küçültme iþlevi görür.

ayaz, çerez, üvez, yalaz
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+CA, +ÇA

ad�ad

1) Ulus adýndan dil ve lehçe bildiren ad türetir.
2) Hayvan veya bitki adý üretir

1) Türkçe, Arapça, Çince Yunanca, Uygurca
2) kokarca

ad�önad
Oldukça anlamý katar.

aptalca, bolca, büyükçe, kokarca, yumuþakça

önad�önad
Aþaðýlayýcý iþlevi görür.

caný çýkasýca, yere batasýca

önad�belirteç

1) Olarak anlamý katar.
2) Çoðul eki almýþ sayý ve zaman adlarýný pekiþtirir.
3) -cik, -cuk ekiyle birlikte pekiþtirilmiþ küçültme iþlevi görür.

1) açýkça, ayrýca, dostça, gizlice, sessizce, usulca, yavaþça, akýlca, bireyce, 
    hukukça, topluca, açýkça, kendince, bedence, erkekçe, delice 
2) günlerce, aylarca, yýllarca, binlerce
3) hemencecik, sessizcecik, yavaþçacýk

önad�ad

Renk adlarýna -cA küçültme eki eklenerek önad yapar. Bunlar genellikle yer
adlarýdýr.

Bozcada, Gökçeköy, Kýzýlcahamam, Gökçeli, 
akarca, ýlýca, karaca, gökçe

+CAðHz ad�ad
Küçültme, sevgi ve acýma sözcükleri türetir.

çocukcaðýz, köyceðiz, oncaðýz, yavrucaðýz

+CAk

ad�ad

1) Sevgi ve acýma anlamý verir.
2) Topluluk ve birliktelik anlamý verir.

1) yavrucak, yumurcak
2) evcek, ailecek, köycek

ad�ad

1) Atama iþlevi
2) Yer adý

1) kolçak, oyuncak, örümcek, bürümcek
2) Kuyucak, Sorkuncak

ad�önad
Küçültme ve azlýk iþlevi görür.

büyücek, ýlýcak, ýsýcak, küçücek, yalýncak

ad�belirteç
Küçültme ve azlýk iþlevi görür.

çabucak, demincek, hemencek
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+CH

ad�ad

1) Meslek adlarý türetir.
2) Ýlgili kimseyi adlandýrýr.
3) Bir iþi görev olarak üstlenmiþ kimseyi adlandýrýr.
4) Sahiplik anlamý katar

1) boyacý, avcý, oduncu, eczacý, fýrýncý, gemici
2) aracý, sabahçý, yolcu
3) kapýcý, bekçi, elçi, gözcü, postacý, sözcü
4) mirasçý, yatýrýmcý

Tekil ve çoðul eki alarak meslek ve uðraþý ile ilgili semt adý türetir.

Bostancý, Cebeci, demirci, Çýkrýkçýlar, Bakýrcýlar

ad�önad

1) Alýþkanlýk veya huy bildirir.
2) Bir düþünce ve inancý benimsemeyi gösterir.

1) akþamcý, ezberci, kavgacý, içkici, uykucu
2) Atatürkçü,  cumhuriyetçi, gerici, ilerici, halkçý

+CHk

1) Küçültme anlamý verir.
2) Yer adý oluþturur.
3) Sevgi, þefkat, acýma iþlevi görür.

1) Bademcik, beyincik, bürümcük, daðarcýk, derecik
2) Ayvacýk, Kuzguncuk, Pazarcýk, Tepecik, Yakacýk
3) annecik, Ayþecik, babacýk, yavrucuk

ad�önad

1) Küçültme anlamý verir.
2) Pekiþtirme iþlevi görür.

1) arpacýk soðaný, elmacýk kemiði, köprücük kemiði
2) azýcýk, biricik, daracýk, küçücük, gencecik

ad�belirteç
Pekiþtirilmiþ yer bilgisi türetir.

buracýk, þuracýk, oracýk

+ÇHl

ad�ad

Sevdiði alanda yaþamayý seven bitki ve hayvan adý türetir

batakçýl, çamurcul, gölgecil

Beslenmeyi sevdiði türleri belirten bitki ve hayvan adlarý türetir.

etçil, otçul, arýcýl, kurtçul, balýkçýl

ad�önad

Yakýnlýk, düþkünlük veya sevecenlik iþlevi katar.

insancýl, bencil, evcil, anacýl, kýrçýl 

Alýþkanlýk ve düþkünlük anlamý verir.

evcil, insancýl

+CHn ad�ad Kuþ adý türetir.

býldýrcýn, güvercin

+dAk ad�ad
Araç ve gereç adlarý türetir.

fýrýldak, pýrýldak, ýþýldak 

+dAkH ad�önad
Niteleme önadý olarak iþlev görür.

bahçedeki, elindeki, odadaki

+dAm ad�ad
Kök sözcük ile ilgili konu oluþturur.

yordam, yöntem, erdem, gündem
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+Daþ ad�ad
Ortaklýk, beraberlik, eþitlik belirten adlar yapar.

adaþ, çaðdaþ, sýrdaþ, yoldaþ, yurttaþ, meslektaþ

+dHrHk ad�ad

Ýnsan ve hayvanlardaki organ adlarýna eklenerek iþin yapýlmasýný saðlayan
araç, gereç adý türetir.

boyunduruk, oðulduruk, cibindirik

+dHz ad�ad
gündüz, yýldýz, kunduz

+dHl, +dHller ad�ad
Kiþi, akraba, unvanlara eklenerek iyelik durumu kazandýrýr.

dayýmgil, dedesigil, halasýgil, hocagil, hocagiller

+Hk
ad�ad

Küçültme anlamý katar.

çýkrýk

ad�önad gýcýrýk

+Al, Hl ad�ad
anayasal, yasal, baðýl, birincil, ikincil, buzul, ýþýl, nicel, nitel, öncül, özgül, tekil

+Hl
ad�ad

Yansýmalý ad ve belirteç türetir.

gürül 

ad�belirteç gürül gürül, horul horul, mýþýl mýþýl

+Hn ad�belirteç

1) Zaman bildirir.
2) Tarz bildirir

1) ansýzýn, baharýn, gündüzün, yazýn, sabahýn
2) için için, kýçýn kýçýn, kýyýn kýyýn

+Hr ad�önad
cayýr, çýtýr, gýcýr, þýkýr 

+la ad�ad
Yer adý oluþturur.

kýþla, yayla, tuzla

+lAk

ad�ad

1) Küçüklük anlamý verir.
2) Yer konum anlamý verir.

1) bellek, gömlek, gýrtlak, evlek
2) avlak, sulak, kýþlak, otlak

ad�önad
Küçültücü anlam verir.

ablak, çaylak

+lAmA
ad�ad

1) Açýklama, tamamlama anlamý kazandýrýr.
2) Yemek adlarý türetir.

1) çabalama, bütünleme, destekleme, karalama, algýlama, özümleme,
    uygulama, yalanlama, ayarlama
2) buðulama, haþlama, közleme, yuvalama

ad�belirteç çivileme, balýklama, yunuslama, kurbaðalama
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+lAr ad�ad

1) Aile, 
2) Meslek, 
3) Topluluk, 
4) Beylik, 
5) Ulus, 
6) Din ve tarikat, 
7) Yer  adlarý yapar.

1) Adalýlar, Konyalýlar, Erenler, Elif hanýmlar, ablamlar
2) kunduracýlar, bakkallar, eczacýlar, mimarlar
3) Atatürkçüler, devrimciler, akýncýlar
4) Hamitoðullarý, Karamanoðullarý
5) Türkler, Avþarlar, Oðuzlar, Karahanlýlar, Selçuklular, Japonlar
6) Müslümanlar, Museviler, Nakþibentler
7) Sütçüler, Çifteler, Hocalar, Kovancýlar, Saðmalcýlar, Toroslar, Adalar

+lAz ad�önad
Aþaðýlama anlamý katar.

haylaz, yýrtlaz

+lAyHn ad�belirteç
Zaman belirtir.

Sabahleyin, geceleyin, akþamleyin

+lH

ad�ad

1) Yer adý yüretir.
2) Küme adlarý oluþturur.

1) Turgutlu, Kozlu, Topuzlu, Erikli
2) ikili, dörtlü,

ad�önad

1) Bir özelliði taþýma anlamý katar.
2) Bir yere baðlý olma anlamý türetir.
3) Ýkileme ile pekiþtirme yapar.
4) Renk anlamý katar.
5) Medeni durum bildirir.

1) baþarýlý, kokulu, güçlü, sisli, tuzlu, acýlý
2) Eðirdirli, Antalyalý, Çinli, Avrupalý
3) akýllý uslu, allý pullu, derli toplu, evli barklý, cicili bicili
4) kýrmýzýlý, sarýlý
5) evli
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+lHk

ad�ad

1) Bir þeye atama anlamý katar.
2) Yer, ortam anlamý verir.
3) Yer adý oluþturur.
4) Araç gereç adý türetir.
5) Meslek adý veya meslek ile ilgilenen anlamý katar.
6) Bir siyasi, dini veya felsefi görüþe baðlý olma anlamý katar.
7) Rütbe ve makam bildirir.
8) Genelleþtirme anlamý katar.
9) Rengin hakim olduðu þey anlamý verir.
10) Ölçü bildiren anlam katar.
11) Zaman dilimi anlamý katar.
12) üveylik anlamý katar.

1) bayramlýk, gecelik, akþamlýk, hediyelik, kýþlýk, yazlýk, küllük, 
    tohumluk, mevsimlik, salatalýk, gelinlik, gündelik, güneþlik
2) arpalýk, bademlik, çamlýk, sazlik, çimenlik, dutluk, kitaplýk, çöplük
3) Gemlik, Ayvalýk, Arnavutluk, Susurluk
4) aðýzlýk, biberlik, tuzluk, kulaklýk, gözlük, ellik
5) askelik, bakkallýk, çobanlýk, diþçilik, ebelik, iþçilik
6) Atatürkçülük, Bektaþilik, devrimcilik, ilericilik, Musevilik, Türkçülük
7) baþkanlýk, muhtarlýk, müftülük, valilik, doktorluk
8) analýk, arkadaþlýk, insanlýk, kölelik
9) aklýk, kýzýllýk, mavilik, morluk, sarýlýk, yeþillik
10) dönümlük, litrelik, metrelik, hektarlýk, mumluk (lamba)
11) asýrlýk, günlük, yüzyýllýk, yýllýk 
12) babalýk, analýk

ad�önad

1) Zaman dilimi anlamý katar.
2) Ýliþki kurar.

1) haftalýk, aylýk, günlük.
2) turþuluk biber, kurbanlýk koyun

önad�ad

1) Soyut ad türetir.
2) ikileme ile soyut ad türetir.
3) Sayý bilgisi içeren kümeler oluþturur.

1) alýþkanlýk, bolluk, büyüklük, cimrilik, ihtiyarlýk, iyilik, gençlik
     anlaþýlýrlýk, duyarlýk, tutarlýk, yeterlik, yetmezlik, yürürlük
2) açlýk tokluk, azlýk çokluk, baðlýk bahçelik, dirlik düzenlik
3) birlik, onluk, yüzlük, binlik

+mAn önad�önad
Kiþileri niteleyen anlam katar.

gökmen, kahraman, kocaman, küçümen, tororman 

+msAr adýl�önad
O özelliðe ya da bakýþ açýsýna sahip anlamý verir.

Ýyimser, kötümser, çekimser, karamsar

+msH,
+HmsH 

ad�önad

Benzerlik, andýrma anlamý verir.

aðacýmsý, balýmsý, çadýrýmsý, köylümsü, yumurtamsý 
sarýmsý, mavimsi, esmerimsi, yeþilimsi
acýmsý, tatlýmsý, ekþimsi

+mtýrak,
+Hmtýrak

ad�önad

Benzerlik, andýrma anlamý verir.

aðacýmtýrak, balýmtýrak, çadýrýmtýrak
sarýmtýrak, mavimtýrak, yeþilimtýrak, morumtýrak, beyazýmtýrak
acýmtýrak, tatlýmtýrak, ekþimtýrak
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+Hn ad�önad
Küçültme ve pekiþtirme anlamý kazandýrýr.

boyun, karýn, serin, öðün, yakýn, yeðin

+ncH ad�önad
Sayý adlarýna eklenerek sayý önadlarý türetir.

birinci, yirminci, bininci

+rA ad�ad
Yön gösteren sözcükler yapar.

bura, içre, ora, taþra, nere

+sAk önad�ad
Benzerlik ve gibilik anlamý verir.

aðýrsak, yakýnsak, ýraksak

+sHk ad�ad
Benzerlik anlamý verir.

sumsuk, sümsük

+sAl
ad�önad O özelliðe sahip anlamýnda önad yapar.

duygusal, anýtsal, bölgesel, bitkisel, kutsal, iþitsel, görsel

+sH ad�önad
Benzerlik, gibilik anlamý verir.

çocuksu, çamursu, garipsi, erkeksi, buðdaysý, büyüksü

+sHl ad�önad
Ýlgili olma anlamý katar.

damaksýl, dudaksýl, yoksul

+sHz

ad�önad

1) Yokluk, eksiklik bildirir.
2) Ýkileme yoluyla olumsuzluk anlamý katar.
3) Olumsuz, sevimsiz, istenmeyen anlamý katar.

1) acýsýz, akýlsýz, anlamsýz, bilgisiz, cansýz, tatsýz, umutsuz, uykusuz
2) anasýz babasýz, ipsiz sapsýz, iþsiz güçsüz
3) amansýz, arsýz, aynasýz, bacaksýz, katýksýz, kalpsiz

önad�önad
Olumsuzluk anlamý katar.

kesiksiz, uygunsuz

+sHzHn ad�belirteç
Ansýzýn anlamý katar

açmaksýzýn, almaksýzýn, bilmeksizin, durmaksýzýn, görmeksizin

+sHzlHk ad�ad Soyut ad türetir.

akýlsýzlýk, baþarýsýzlýk, beceriksizlik, cansýzlýk, eþitsizlik

+þHn
ad�önad Benzerlik kurar.

sarýþýn, akþýn, maviþin

+Ht
ad�önad

boyut, dikit, eþit, yaþýt, karþýt

+tH ad�önad Küçük görme anlamý verir.

elti, tortu, pinti

+Hz ad�ad Çokluk, topluluk ve ikilik anlamý katar.

beniz, boynuz, diz, göðüs, omuz, ikiz, üçüz, dördüz

+t, +At ad�ad
Küçültme anlamý verir.

Gölet, özet
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Eylem Soyludan Ad Soylu Sözcük Türeten Ekler

Ek Tür Anlamý

-(y)A

eylem�ad
Eylem ile iliþkili durum adý türetir.

dizge, dize, evre, süre, doða, sapa, yara

eylem�belirteç

1) Tarz belirtmeye yarar
2) Eþli yineleme ile anlam pekiþtirir.
3) Zýtlý yineleme ile anlam pekiþtirir.

1) nöbetleþe, ortaklaþa, yardýmlaþa
2) aðlaya aðlaya, koþa koþa, vere vere, itekleye itekleye
3) açýlýp saçýla, çalýp çýrpa, gelip gide

-(y)AcAk

eylem�ad
Eklendiði eylemin, üzerinde gerçekleþtiði nesne anlamý verir.

açacak, alacak, çekecek, giyecek, içecek, gelecek

eylem�önad
Niteleme önadý görevi görür.

içecek su, okunacak kitap, ödenecek borç, piþecek yemek, gelecek dönem

-Aç, -ç

eylem�ad
Eklendiði eylemin, üzerinde gerçekleþtiði nesne anlamý verir.

araç, gereç, týkaç, tokaç, yamaç, sarkaç, sayaç, yükselteç, kaldýraç

eylem�önad
Eklendiði eylemin anlamýný nitelik olarak taþýr.

güleç, yeleç, dizelge

-AlgA eylem�ad
Üzerinde o eylemin yapýldýðý nesne anlamý verir.

çizelge, çökelge, genelge, göçelge, özelge, dizelge

-AgAn, -AðAn

eylem�ad
Eylemden etkilenen ad türetir

buraðan, dardaðan, gezegen, küseðen, yataðan

eylem�önad
Sürekli ve çokça yapaný yapaný belirtir.

gezegen, ivegen, küsegen, olaðan

-Ak

eylem�ad

1) Bir eylemin yapýldýðý veya geçtiði yeri belirtir.
2) Eylemi gerçekleþtirmeye yarayan araç gereç adý türetir
3) Bazý somut ve soyut adlar türetir 

1) barýnak, batak, bucak, durak, kavþak, konak, sapak, sýðýnak
2) býçak, elek, kapak, kayak, kaydýrak, orak, oturak, ölçek, tarak
3) çapak, dilek, dirsek, erek, yumak, yutak 

eylem�önad
Bir alýþkanlýðý, duyguyu ve eylemi sýkça yapaný belirtir.

çatak, dönek, kaçak, kývrak, korkak, ürkek

-Al, -l

eylem�ad
çakýl, çatal, kartal, kaval, kural

eylem�önad
aval, þaþal, þapþal

-AlAk

eylem�ad
Eylemi art arda gerçekleþtirme anlamýnda ad türetir.

çökelek, dilek, gürlek

eylem�önad
Eylemi sürekli olarak yaþayan anlamýnda önad türetir.

yatalak, asalak, kasalak, civelek, selek, ödlek

-AlH eylem�belirteç
Zaman bilgisi katar.

bildim bileli, oldum olalý, duydum duyalý
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-Am eylem�ad
Bir devinimin parçasýný bildirir.

biçem, dizem, kuram, tutam, yordam

-AmAç, -mAç eylem�ad
Eylemin oluþtuðu yer veya nesneyi belirtir.

dönemeç, yýrtmaç

-AmAk, -mAk eylem�ad
Yer adý oluþturur.

basamak, kaçamak, tutamak

-(y)An eylem�önad
Geniþ zaman gösteren önadlar türetir. Eylemi yapan, eden anlamý verir.

alan, bakan, düzen, yaratan, tamlayan, açan, kuran, bilen, doyan

-AnAk eylem�ad

1) Geçmiþ zamanlardan beri süregelen anlamý verir.
2) Yer adý anlamý verir.

1) gelenek, görenek, saðanak, yetenek, ödenek
2) biçenek, ekenek

-(y)ArAk eylem�belirteç
Tarz oluþturan belirteç türetir.

açarak, bakarak, bilerek, görerek, gülerek, koþarak

-AsH

eylem�önad

1) Kötü dilek belirtir.
2) Ýstek belirtir.

1) gözü çýkasý, eli kýrýlasý, boyu devrilesi, ocaðý sönesi
2) yiyeyi geldi, okuyasý geldi, veresi geldi

eylem�belirteç
Yönlendirme, yüreklendirme anlamý kazandýrýr.

doyasýya ye, ölesiye çalýþ

-cA eylem�ad
Eylemin sonucu olan ad üretir.

düþünce, eðlence, söylence, çekince, izlence, dönence

-cAsHnA eylem�belirteç
Hareket biçimini belirtir.

delicesine, koþarcasýna, görmemiþcesine

-cHk eylem�ad
Eylemin yapýlmasý sonucu ortaya çýkan durumu anlatýr.

öpücük, gülücük

-ç

eylem�ad
Eylemi yapaný ve yapýlan eylemi belirtir.

gönenç, inanç, kazanç, ödünç, utanç, direnç

eylem�önad
Eylemin  niteliðini belirtir.

gülünç, iðrenç, kýskanç, korkunç

DH eylem�ad
Geçmiþ ile ilgili kalýplaþmýþ sözcük türetir. 

uydu, gecekondu, mirasyedi, döndü, durdu

-DHk eylem�önad
Geçmiþte bilinen anlamýný kazandýrýr.

bildik, tanýdýk

-DHkça eylem�belirteç
Yinelenen eylemi belirtmeye yarar.

aldýkça, kaldýkça, sordukça, verdikçe, koþtukça

-DHktA,
-DHðHmdA

eylem�belirteç
Eylemin zamaný hakkýnda bilgi verir.

baktýðýmda, gördüðümde, çýktýðýmda, geldiðimde
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-gA

eylem�ad Eylemin sonucunu belirtir.

bölge, dalga, yonga, yufka
çekirge, kaburga, kasýrga, omurga, süpürge
çizge, birleþke, duyarga, gösterge, dizge, yönerge, yörünge

eylem�önad
Eylemden etkileneni belirtir.

bilge, sömürge

-gAç

eylem�ad
Eklendiði eylemi gerçekleþtirmek için kullanan araç anlamý katar.

Kýskaç, solungaç, süzgeç, yüzgeç,

eylem�önad
Huy, karakter bildirir.

alýngaç, üþengeç, utangaç

-GAn

eylem�ad
Eylemin anlamýyla iliþkili ad türetir.

ýsýrgan, sütleðen, sürüngen, yelken

eylem�önad

Alýþkanlýk anlamý verir.

alýngan, sýkýlgan, unutkan, çekingen, kaygan, iletken, dövüþken, yapýþkan,
etken, edilgen, kemirgen, üretken

-GH eylem�ad

1) Araç gereç adý türetir.
2) Soyut adlar türetir.
3) Soyut adlar türetir.

1) aský, atký, býçký, burgu, çalgý, silgi, süngü, sürgü
2) baský, biçki, bitki, çizgi, çözgü, dolgu, içki, sergi, vergi
3) bilgi, bulgu, coþku, etki, duygu, görgü, ilgi, kaygý, kurgu, saygý, sevgi

-gHç eylem�ad
Eylemi yapaný veya yapýlan iþten etkilenini gösterir.

baþlangýç, dalgýç, bilgiç, sorguç, yargýç

-GHn

eylem�ad
Eylem sonucu ortaya çýkan durumu açýklar.

baskýn, vurgun, taþkýn, sürgün, yangýn

eylem�önad

1) Büyüme ve aþýrýlýk anlamý katar.
2) Yapaný, olaný bildirir.

1) aþkýn, azgýn, çoþkun, olgun,  piþkin
2) baygýn, bezgin, bitkin, , dalgýn, dargýn, küskün, seçkin, suskun, þaþkýn,
     tutkun, uygun, üzgün, yaygýn, yorgun

-H

eylem�ad

1) Eylemin sonucuna iliþkin ad türetir.
2) Soyut ad türetir

1) açý, çatý, ölçü, soru, yazý, gezi, çaðrý, aný, batý, doðu, çeviri, ölü, 
    kapý, sürü, yazý
2) aðrý, baþarý, büðü, çaðrý, öneri

eylem�önad

Eylem ile ilgili nitelik oluþturur.

acý, aþýrý, dolu, duru, ekþi, katý, koyu, kuru, sýký
asýlý, basýlý, gömülü, sarýlý, takýlý, yazýlý
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-(y)HcH

eylem�ad

1) Meslek ya da uðraþý adýný verir.
2) Eylemin belirttiði iþi yapmaya yarayan araç gereç adý türetir.

1) araþtýrýcý, bakýcý, çevirici, dikici, dilenci, görücü, okuyucu, öðrenci,
     yönetici, 
2) alýcý, verici, çekici, dondurucu, ýsýtýcý, susturucu, inceltici

eylem�önad

1) O eylemi yapan anlamý katar.
2) Eylemin belirttiði iþi bir özellik olarak taþýyan önad türetir.

1) atýcý, bölücü, ezici, karýþtýrýcý, kesici, kýrýcý, kurtarýcý, yüzücü, koþucu
2) akýcý, aydýnlatýcý, baðlayýcý, besleyici, bulaþýcý, çekici, patlayýcý, üzücü

-Hç, -gHç

eylem�ad
Eylemde kullanýlan araç gereç adý türetir.

çekiç, eðiç

eylem�önad
Yeri niteler.

domalýç

-Hk

eylem�ad
Tamamlanmýþ bir iþin adýný verir.

arýk, becerik, bölük, buyruk, emzik, ilik, katýk, konuk, oyuk

eylem�önad

Yapýlmýþ, bitmiþ anlamý katar.

artýk, batýk, bitik, buruþuk, çýkýk, donuk, kaçýk, kopuk, soluk, sönük
atýk, ayýk, boðuk, buruk, bükük, delik, deþik, kesik, kýrpýk
aksak, bunak, cývýk, çatlak, eksik, ýlýk, gevþek, ýslak, soðuk
açýk, birleþik, bitiþik, daðýnýk, seçik, uyanýk, yerleþik

-(y)Hp eylem�belirteç
Eylem ile birlikte veya daha önce yapýlan bir iþi belirtir.

açýp açýp, bakýp bakýp, dönüp dönüp, kaçýp kaçýp, durup durup

-(y)HþHndA eylem�belirteç
Zaman belirteci türetir.

çýkýþýnda, dönüþünde, gidiþinde

-l, Al eylem�ad
Araç gereç ve soyut nesne adý türetir.

çatal, doðal, kural

-(H)l eylem�ad
Eylemin gerçekleþmesi için gerekli ortamý anlatýr.

çakýl, çapul, ýþýl, ödül, kurul

-iken, -ken eylem�belirteç
Ek eylemin belirteç biçimidir.

açken, boþken, tokken, çocukken, giderken 

-m, -(H)m eylem�ad

1) Eylemin gösteriði iþi ada dönüþtürür.
2) Eylem ile ilintili soyut ad türetir.
3) Bir kezde yapýlan iþlemin adýný verir.

1) alým, anlatým, artýrým, ekim, gözlem, iþlem, kesim, oluþum, onarým,
     öðrenim, solunum, titreþim, tutum, tüketim, uyum, üretim, yapým
2) akým, durum, eðilim, gerilim, giyim, görünüm, kapsam, kavram,
     oluþum, seçim, sürüm
3) atým, bölüm, çözüm, ekim, dilim, doðum, döküm, durum, duyum

-mA

eylem�ad

Eylemlik (mastar) yapar.

asma, basma, bölme, danýþma, dokuma, dolma, verme, alma, gülme,
gitme, karma, düzme, seçme, yapma

eylem�önad
Oluþ ve kýlýþý bir varlýða, bir nesneye baðlayan önad türetir.

aþýrma, basma, dolma, kaplama, közleme 
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-mAcA

eylem�ad Üzerinde eylemin yapýlmasýna elveriþli olan anlamý verir.

bilmece, seçmece, çekmece, aldatmaca, kovalamaca, içmece

eylem�önad
Eylem sonucu niteleme yapar.

saymaca, yutturmaca

eylem�belirteç
Eylemin tarzýný belirtir.

kandýrmaca, kesmece

-mAç eylem�ad

1) Araç adý türetir.
2) Gereç ve nesne adý türetir.
3) Yemek adý türetir.

1) almaç, emmeç, kazmaç, kurutmaç, soðutmaç, sýkmaç
2) yýrtmaç, tutmaç, dönemeç
3) bulamaç, oðmaç, tutmaç

-mAdAn eylem�belirteç
Zaman ve kiþiden baðýmsýz anlamý katar.

anlamadan, görmeden, duymadan, bilmeden, sormadan

-mAk eylem�ad

Eylemlik yapar.

açmak, bakmak, biçmek, kalmak, geçmek, koþmak, tanýþmak, ekmek,
çakmak, ýrmak

-mAklA eylem�belirteç
Eylemin anlamýna tarz katar.

anlamakla, beklemekle, okumakla

-mAksHzHn eylem�belirteç
Eylemin anlamýna tarz katar.

anlamaksýzýn, beklemeksizin okumaksýzýn

-mAktAnsA eylem�belirteç
Eylemin anlamýna tarz katar.

anlamaktansa, beklemektense, okumaktansa

-mAl eylem�önad
Oluþ ve kýlýþa sahip olma anlamý katar.

saðmal

-mAlH eylem�ad
Eylemin gösterdiði iþin niteliðini anlatýr.

çözümlemeli, kakmalý, kurutmalý, üflemeli, vurmalý

-mAn eylem�ad

Ýþi yapan kiþi anlamý kazandýrýr.

danýþman, seçmen, þiþman, sayman, azman, göçmen, eðitmen, öðretmen,
göçmen

-mAr eylem�ad
Eylem sonucu oluþan durumu adlandýrýr.

Yaðmur, katmer

-mAz

eylem�önad
Eklendiði eylemin gerçekleþemeyeceði anlamýný verir.

çýkmaz sokak, bitmez iþ, eriþilmez sevgi, yýlmaz, korkmaz

eylem�belirteç
Çabukluk anlamý katar.

gelir gelmez, bilir bilmez, öðrenir öðrenmez

-mAzlHk eylem�ad

Olumsuzluk belirten ad türetir

aldýrmazlýk, anlamazlýk, bilmezlik, doymazlýk, duymazlýk, görmezlik,
utanmazlýk, yaramazlýk

-mHk eylem�ad
Eylemin gerçekleþmesi sonucu oluþan nesne/durum

kesmik, kýsmýk, kýymýk, kusmuk
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-mHþ

eylem�ad
Eylem ile ilintili ad türetir.

dolmuþ, erimiþ, geçmiþ, yemiþ

eylem�önad
Yapýlmýþ, bitmiþ iþler için önad türetir.

atýlmýþ, baþlanmýþ, piþmiþ, yitmiþ, yanmýþ, yýkýlmýþ

-mlH eylem�önad
Eylem ile ilgili ad türetir.

alýmlý, olumlu, sorumlu

-n, -(H)n

eylem�ad
Eylemin bütünleþmesi sonucu oluþan nesne anlamý verir.

dizin, düðün, düzen, ekin, esin, gelin, güven, ýþýn, özen, sorun, tütün, yýðýn

eylem�önad
Eylemin sonucu olan ürünü niteler.

bütün, dolun, kesin, uzun, yoðun

-r, -Ar, -Hr

eylem�ad
Araç gereç adý türetir.

bilgisayar, döner, gelir, gider, ölçer, keser, okur, yatýr, yarar, yazar

eylem�önad

1) Sürekli eylem biçimi ile önad tamlamasý yapar.
2) Ýkilemeli ön ad oluþturur

1) akar su, çalar saat, döner kapý, geçer akçe, güler yüz, yazar kasa
2) açýlýr kapanýr, gelir geçer, yanar döner

-sAk

eylem�ad
Eylemin yüklendiði iþi, üzerinde nitelik olarak taþýyan kiþi

burunsak, tutsak

eylem�önad
Eylemin yüklendiði iþi, üzerinde nitelik olarak taþýyan nesne

aksak, savsak, ýraksak, yakýnsak

-sAl eylem�ad

Eklendiði þeye sahip olan, onun özelliklerini taþýyan  anlamý verir.

duygusal, belgesel, tarihsel, ulusal, görevsel, siyasal, örgütseli bölgesel,
kumsal

-sH eylem�önad
Geleceðe yönelik gereksinim ve gereklilik anlamý katar

yatsý, tütsü, yassý

-(y)Hþ eylem�ad
Eylemin gerçekleþmesi durumunda içine girilen durum.

açýþ, çýkýþ, uçuþ, alýþ, kaçýþ, çöküþ, sunuþ, doðuþ, tanýþ, kurtuluþ, satýþ

-t, -(H)t

eylem�ad
Eylemin gerçekleþmesi sonucunda oluþan nesne

anýt, kesit, taþýt, soyut, yapýt, konut, sarkýt, yakýt, yapýt, taþýt

eylem�önad
Eylemin sonucu ortaya çýkan durumu niteler.

korkut, onat

-tH eylem�ad

Dönüþlü çatý gösteren sözcükler türetir.
1) Eylem sonucu ortaya çýkan duruma somut ad verir.
2) Eylem sonucu ortaya çýkan duruma soyut ad verir.
3) Sürekli yapýlan eylemleri adlandýrýr.
4) Eylemin sonucu olarak oluþan ürünü adlandýrýr.
5) Ýnsan saðlýðý ve huyu ile ilgili ad türetir

1) alýntý, çöküntü, uzantý, belirti, kabartý
2) bulantý, çalkantý, baðlantý, sýðýntý
3) esinti, ilinti, sarsýntý, çarpýntý
4) birikinti, döküntü, çýkýntý, çöküntü, kýrýntý
5) ýkýntý, kasýntý, irkinti, kuruntu, sýkýntý, þýrfýntý
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Ad Soyludan Eylem Soylu Sözcük Türeten Ekler

Ek Tür Anlamý

+A- ad�eylem

1) Yapma bildiren eylem türetir.
2) Olma bildiren eylem türetir.

1) diþle-, döþe-, gevþe-, kýna-, oyna-
2) esne-, tüne-, uðra-, yaþa-

+Al- ad�eylem

Olma bildiren eylem türetir.

azal-, çoðal-, domal-, gencel-, körel-, sertel-
diril-, incel-, kýsal-, kocal- küçül-, 

+An- ad�eylem

Olma bildiren eylem türetir.

beðen-, özen-, donan-, gönen-, güzen-
dilen-, boþan-

+Ar- ad�eylem

Yapma bildiren eylem türetir.

baþar-, becer-, onar-
aðar-, karar-, kýzar-

+Aþ- ad�eylem
Olma bildiren eylem türetir.

dolaþ-, güreþ-, sarmaþ-, savaþ-

+At- ad�eylem
Yapma bildiren eylem türetir.

donat-, düzelt-, gözet-, ilet-, öðret-, yönet-

+dA- ad�eylem
Ses yansýmalý eylem türetir.

fýsýlda-, fokurda-, gýcýrda-, výzýlda-

+H- ad�eylem
Yapma bildiren eylem türetir.

doku-, koru-, kaþý-, taþý-

+(H)k- ad�eylem
Olma bildiren eylem türetir.

acýk-, buruk-, darýk-, gecik-

+kHr- ad�eylem
Yapma bildiren eylem türetir.

fýþkýr-, haykýr-, , tükür-

+l- ad�eylem
Olma bildiren eylem türetir.

durul-, incel-, küçül-, seyrel-
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+lA- ad�eylem

1) Adýn gösterdiði nesne veya niteliði bir baþka nesneye yöneltir.
2) Adýn karþýladýðý nesnenin oluþmasýný saðlar ve yapma bildirir.
3) O nesne ile iþi göstere eylem türetir.
4) Adýn gösterdiði nesneyi veya niteliði bir þeye kazandýrýr.
5) Zaman geçirmeyi bildiren eylem türetir.
6) Olma bildiren eylem üretir.
7) Geçiþsiz eylem türetir.
8) Yapma bildiren eylem türetir.

1) aðýrla-, arala-, avla-, baðla-, baðýþla-, ertele-
2) ciltle-, denkle-, istifle-, kuzula-
3) adýmla-, býçakla-, kaþýkla-, kýlýçla-, kurþunla-
4) aþaðýla-, boyala-, karala-, daðla-, demle-
5) akþamla-, gecele-, kýþla-, yazla-
6) baþla-, dýþla-, gerile-, ilerle-, serinle-, solla-
7) çaðla, çatla, çýnla, fýrla, gýdýkla-, gürle-
8) besle-, derle-, inle-, kokla-, ayýkla-, uyukla-, sürükle-

+lAn- ad�eylem
Yapma bildiren eylem türetir.

ayaklan-, canlan-, çöreklen-, dallan-, evlen-

+lAþ- ad�eylem
Yapma bildiren eylem türetir.

güzelleþ-, iyileþ-, katýlaþ-, setleþ-, sessizleþ-

+(H)msA- ad�eylem
Yapma bildiren eylem türetir.

azýmsa-, benimse-, küçümse-

+(H)r- ad�eylem
Yapma bildiren eylem türetir.

aksýr-, baðýr-, çaðýr-, hapþýr-, ýsýr-

+(H)rgA- ad�eylem
Öyle saymak anlamýnda eylem türetir.

esirge-, yadýrga-

+rA- ad�eylem
Ýlgili sesi çýkmaya yönelik eylem türetir.

gevre-, gümre-, homurda-, kükre-

+sA-

ad�eylem
Karþý istek, gereksinim bildiren eylem türetir.

duraksa-, susa-

önad�eylem
Gibi görmek anlamýnda eylem türetir.

çiðse-, çirkinse-, çoksa-, garipse-

+sH

ad�eylem
Karþý istek, gereksinim bildiren eylem türetir.

göresi-

önad�eylem
Gibi görmek anlamýnda eylem türetir.

çiðsi-, ayrýksý-, çirkinsi-
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Eylemden Eylem Soylu Sözcük Türeten Ekler

Ek Tür Anlamý

-A- eylem�eylem
Pekiþtirme eylemleri yapar.

týka-

-AlA- eylem�eylem
Kýsa aralýklarla yinelenmeyi gösterir.

eþele-, evele-, gevele-, ovala-, silkele-, itele-, kovala-

-Ar- eylem�eylem
Geçiþsiz eylemlerden geçiþli eylemler yapar.

çýkar-, gider-, kopar-

-DAr- eylem�eylem
Ettirgen eylem oluþturur.

gönder-, göster-

-DHr- eylem�eylem

Oldurma eylemi türetir.

açtýr-, alýþtýr-, bildir-, böldür-, doldur-
çaldýr-, çaktýr-, ezdir-, küstür-
andýr-, çýldýr-, kaptýr-

-dHr, -tHr- eylem�eylem
Ettirgenlik eki

Yazdýrdý, baktýrdý

-H- eylem�eylem
Yapma eylemi türetir.

bürü-, kazý-, kürü-, sürü-

-(H)k- eylem�eylem
Olma eylemi türetir.

açýk-, ayýk-, görük-, kork-, sark-, silk-

-(H)l- eylem�eylem
Olma ya da yapýlma bildiren eylem türetir.

açýl-, anýl-, çizil-, dikil-, gömül-, kurul-, yorul-

-(H)l- eylem�eylem
Edilgenlik, dönüþlülük eki

Satýlmýþ, verildi

-Hn- eylem�eylem
Dönüþlülük, edilgenlik eki

Giyin, boyan, yýkan, sürün, taþýn

-Hþ- eylem�eylem
Ýþteþlik eki

Görüþtü, bakýþtý

-mA- eylem�eylem
Yapma eylemi oluþturur.

açma-, basma-, bilme-, görme-, kalma-,

-mAlA- eylem�eylem
Yapma eylemi oluþturur.

karmala-, sarmala-, týrmala-, sürmele-

-mAþ- eylem�eylem
Olma eylemi türetir.

karmaþ-, sarmaþ-

-n-, -(H)n- eylem�eylem
Olma eylemi türetir

giyin-, taþýn-, uslan-, bulun-, öðren-, gezin-, sýðýn, ýsýn-, kazan-

-p- eylem�eylem
Pekiþtirme eylemine eklenerek eylem türetir.

serp-, kýrp-

-(H)r- eylem�eylem
Geçiþsiz eylemlerden ettirgen anlamlý eylem türetir.

artýr-, aþýr-, batýr-, bitir-, duyur-, geçir-, göçür-
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-(H)þ- eylem�eylem
Eylemi iki öznenin karþýlýklý olarak yaptýðýný bildiren yüklem türetir.

atýþ-, bakýþ-, boðuþ-, buluþ-, dövüþ-, koklaþ-, seviþ-, yazýþ-, öpüþ-

-(H)þtHr- eylem�eylem

Eylemin gösterdiði iþin sýk sýk ya da sürekli yapýldýðýný bildiren eylem
türetir.

araþtýr-, çakýþtýr-, kýrýþtýr-, kýrpýþtýr-, soruþtur-

-t-, -(H)t- eylem�eylem

Ettirgenlik özellikli eylem türetir

acýt-, boyat-, çürüt-, kapat-, kazýt-, okut-
azalt-, belirt-, darýlt-, dürt-, düzelt-, kabart-
akýt-, azýt-, berkit-, damýt-, kokut-, ürküt-
incit-, avut-, daðýt-, iþit-, sýrýt-
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