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A) Aşağıdaki cümlelerde öğe eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları yapılmıştır. Han-
gi öge eksikliği olduğunu belirtiniz. 

Cümle Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf T.

1 Sana değer veriyorum ve çok seviyorum.

2 Arkadaşımı biraz önce gördüm, hediyemi verdim.

3 Beni dışarıda yakaladı ve tartışmaya başladı.

4 Herkes ondan nefret ediyor, sevmiyordu

5 Yemeklerden o az ben çok yedim.

6 Kardeşim, bana inanmıyor ve yalancılıkla suçluyordu.

7 Çayı az yemeği çok yerim.

8 Hiç kimse kursa gelmedi, gezmeye gitti.

9 Çocukluk günlerime özlem duyuyor, hep arıyorum.

10 İnsanları eleştirmek yerine yol göstermek gerekir.

Cümle Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf T.

11 Evinizi temizleyin, gelenleri hoş karşılayın.

12 Etkinliği kimse beğenmedi kısa sürede salondan ayrıldı.

13 Birkaç gün önce onu aradım ve dertleştim.

14 Öğrenciyi yanına çağırdı, bir şeyler söyledi.

15 Çocukları çalışmaya özendirmeli, zevkli hale getirmeliyiz.

16 Bazen paramız az bazen hiç olmazdı.

17 Sözlerinden dolayı ona kırıldım, bir süre görüşmek isteme-
dim.

18 Çaya şeker attı ve birkaç yudumda içti.

19 İnsanları seviyor ve saygı duyuyordu.

20 Bu soruyu ben diğerini de Ali çözsün.
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B)  Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarının nedenini belirtiniz. Cümlenin doğru 
şeklini ifade ediniz. 

Cümleler Anlatım Bozukluğu Nedeni

1 Arkadaşlara sürekli güzel sözler söylemek de şımartır.

2 Hepinizi iyi akşamlar dilerim.

3 Benim ve senin sorularına cevap verilmedi.

4 Ben yürüyerek onlar arabayla gitti.

5 Her biri başarılı değildi.

6 Türkü söylemesini bilmeyenler de söylemeye çalışıyor.

7 İl dışına gidenleri bazen arıyorum bazen de mesaj atıyo-
rum.

8 Cep telefonlarına çok para harcıyoruz fakat adam gibi kul-
lanamıyoruz.

9 Arkadaşım fen lisesini ben proje okulunu istiyorum.

10 Şirketimiz kapanacağını duyunca çok ağladık.

Cümleler

11 Konuştuklarımdan hep aksini yapardı.

12 Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi.

13 Büyüklerin fikirlerini dinlemek ve saygı duymak gerekir.

14 Sen onu tanımaz, o seni tanımaz.

15 Ben sana çok seviyorum.

16 Babam geçen hafta da bu hafta da gelmeyecek.

17 Sürülerimiz, bu yıl yaylaya erken çıktılar.

18 Kardeşim her zaman doğruyu söyler, yalan söylemez.
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B)  Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarının nedenini belir-
tiniz. Cümlenin doğru şeklini ifade ediniz. 

Cümleler Anlatım Bozuk-
luğu Nedeni

1 Arkadaşlara sürekli güzel sözler söylemek de 
şımartır.

 Öğe (Nesne) 
Eksikliği

2 Hepinizi iyi akşamlar dilerim. Ek yanlışlığı 
(hepinize)

3 Benim ve senin sorularına cevap verilmedi. Tamlama Yan-
lışlığı (benim 
sorularıma)

4 Ben yürüyerek onlar arabayla gitti. Öğe (Yüklem) 
Eksikliği

5 Her biri başarılı değildi. Özne-yüklem 
uyuşmazlığı 
(hiçbiri)

6 Türkü söylemesini bilmeyenler de söylemeye 
çalışıyor.

Ek yanlışlığı 
(söylemeyi)

7 İl dışına gidenleri bazen arıyorum bazen de 
mesaj atıyorum.

Öğe (Yer T.) 
Eksikliği (onlara)

8 Cep telefonlarına çok para harcıyoruz fakat 
adam gibi kullanamıyoruz.

Öğe (Nesne) 
Eksikliği

9 Arkadaşım fen lisesini ben proje okulunu 
istiyorum.

Öğe (Yüklem) 
Eksikliği

10 Şirketimiz kapanacağını duyunca çok ağladık. Tamlama yanlış-
lığı (şirketimizin)

Cümleler Anlatım Bozuk-
luğu Nedeni

11 Konuştuklarımdan hep aksini yapardı. Ek yanlışlığı (ko-
nuştuklarımın)

12 Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi. Tamlama Yanlış-
lığı (askeri araç)

13 Büyüklerin fikirlerini dinlemek ve saygı duymak 
gerekir.

Öğe (Yer T.) 
Eksikliği (büyük-
lerine)

14 Sen onu tanımaz, o seni tanımaz. Özne-yüklem 
uyuşmazlığı 
(tanımazsın)

15 Ben sana çok seviyorum. Ek yanlışlığı 
(seni)

16 Babam geçen hafta da bu hafta da gelmeye-
cek.

Öğe (Nesne) 
Eksikliği

17 Sürülerimiz, bu yıl yaylaya erken çıktılar. Özne-yüklem 
uyuşmazlığı 
(çıktı)

18 Kardeşim her zaman doğruyu söyler, yalan 
söylemez.

Öğe (Zarf T.) 
Eksikliği

A) Aşağıdaki cümlelerde öğe eksikliğinden kaynak-
lanan anlatım bozuklukları yapılmıştır. Hangi öge 
eksikliği olduğunu belirtiniz. 

Cümle Özne Yük-
lem

Nes-
ne

Yer 
T.

Zarf 
T.

1 Sana değer veriyo-
rum ve çok seviyo-
rum.

*

2 Arkadaşımı biraz 
önce gördüm, hedi-
yemi verdim.

*

3 Beni dışarıda yakaladı 
ve tartışmaya başladı.

*

4 Herkes ondan nefret 
ediyor, sevmiyordu

*

5 Yemeklerden o az 
ben çok yedim.

*

6 Kardeşim, bana inan-
mıyor ve yalancılıkla 
suçluyordu.

*

7 Çayı az yemeği çok 
yerim.

*

8 Hiç kimse kursa gel-
medi, gezmeye gitti.

*

9 Çocukluk günlerime 
özlem duyuyor, hep 
arıyorum.

*

10 İnsanları eleştirmek 
yerine yol göstermek 
gerekir.

*

Cümle Özne Yük-
lem

Nes-
ne

Yer 
T.

Zarf 
T.

11 Evinizi temizleyin, ge-
lenleri hoş karşılayın.

*

12 Etkinliği kimse be-
ğenmedi kısa sürede 
salondan ayrıldı.

*

13 Birkaç gün önce onu 
aradım ve dertleştim.

*

14 Öğrenciyi yanına 
çağırdı, bir şeyler 
söyledi.

*

15 Çocukları çalışmaya 
özendirmeli, zevkli 
hale getirmeliyiz.

*

16 Bazen paramız az 
bazen hiç olmazdı.

*

17 Sözlerinden dolayı 
ona kırıldım, bir süre 
görüşmek istemedim.

*

18 Çaya şeker attı ve 
birkaç yudumda içti.

*

19 İnsanları seviyor ve 
saygı duyuyordu.

*

20 Bu soruyu ben diğeri-
ni de Ali çözsün.

*


