
ANLATIM BOZUKLUĞU 

-İçeceklerden çayı çok, kolayı hiç sevmezdim. 
-Annesini her zaman özler, sürekli dua ederdi. 
-Kırtasiyeden kalem aldı, çantasına koydu. 
1-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Özne eksikliği                       B) Yüklem eksikliği 
C) Yer tamlayıcısı eksikliği       D) Nesne eksikliği 
 
 
Aksam yemeğini yedikten sonra ben masayı, Danyal odayı 
düzenledi. 
2-Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? 
A) Tamlama eksikliği                 B) Yüklem eksikliği 
C) Yer tamlayıcısı eksikliği        D) Nesne eksikliği 
 
Arıza nedeniyle çok sayıda resmi daire ve evlerde bir sure 
elektrikler kesildi. 
3-Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir? 
A) çok sayıda yerine, pek çok getirilmeli 
B) Yüklem yoktu olarak değiştirilmeli 
C) bir sure yerine, uzun zaman getirilmeli 
D) resmi daire ve evlerde yerine resmi dairede ve evde 
getirilmeli 
 
 
Son teknolojiyle üretilen cihazlar, insanlara pek çok kolaylık 
sunuyorlar. 
4-Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? 
A) Tamlama eksikliği       B) Yüklem eksikliği 
C) Özne eksikliği              D) Özne-yüklem uyumsuzluğu 
 
 
Ekonomik ve sağlık faaliyetleri ile ilgili faaliyet raporu 
hazırladı. 
Her zaman dersine çalışır, ümidini yitirmezdi. 
Herkes onu suçluyor, onun sözlerine aldırış etmiyordu. 
5-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Özne eksikliği                        B) Zarf tümleci eksikliği 
C) Yer tamlayıcısı eksikliği        D) Tamlama eksikliği  
 
 
 
Gitti gideli ne telefon ne de mektup yazdı bize. 
6-Cümlesindeki anlatım bozukluğu hangisi ile giderilebilir? 
A) “bize” sözcüğü atılarak 
B) “de” bağlacı cümleden çıkarılarak. 
C) “telefon” sözcüğünden sonra “açtı” sözcüğü getirilerek 
D) “Gideli” sözcüğü cümleden çıkarılarak. 
 
 
7- Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? 
A) Yüzüme dikkatle bakıyor ve dinliyor. 
B) Herkese saygısı var, korkusu yoktu. 
C) İslerini bir plan ve program dahilinde yürütürdü. 
D) Sağlıklı ve sıhhatli nesiller yetiştirmek her milletin 
amacıdır. 
 
 

Yiğidi siz vefayı da biz gömdük. 
8-Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisinde doğru belirtilmiştir? 
A) Tamlama eksikliği                  B) Yüklem eksikliği 
C) Yer tamlayıcısı eksikliği         D) Nesne eksikliği 
 
 
Cümlede bulunan bir nesne, bazen aynı sözcükten oluşturulan 
dolaylı tümleci unutturabilir. Bu tur cümlelerde dolaylı tümleç 
eksikliği olur. 
9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
A) Onunla yaptığımız karşılıklı tartışmalara bir sure ara verdik. 
B) Yazarın konuya ilgisini çeken, yazmaya iten nedir, belli değil. 
C) Sizi önceden tanıyor ve güveniyoruz. 
D) Sanatçının dil sorununa eğilmesi, bu konuyla ilgilenmesi 
gerekir. 

 
 
 
"Bu çocuğun zeki ve yaramaz olmadığını herkes bilir."  
10-Cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle 
giderilebilir? 
A) "ve" sözcüğü cümleden çıkarılarak. 
B) "olmadığını" sözcüğü yerine "olduğu" getirilerek. 
C) "ve" den önce "olduğunu" sözcüğü getirilerek. 
D) "bilir" sözcüğü yerine "bilmeli" getirilerek. 
 
 
 
Olanları duyunca çok kızdı bana, azarlamaya başladı. 
11-Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? 
A) Özne eksikliği                         B) Nesne eksikliği 
C) Dolaylı tümleç eksikliği.        D) Yüklem eksikliği 
 

 

 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu nesne 
eksikliğine dayalıdır? 
A) Hem sigaradan nefret ettiğini soyluyor hem de durmadan 
içiyor. 
B) İki yazarın teknikleri arasında bazı değişik farklılıkları var. 
C) Kapının önündeki arabayı inceledi ve çok beğendi. 
D) Uçak yükseldikçe havanın sıcaklığı giderek düşüyor. 
 
 
 
Kopekleri, hem çok seviyor hem de korkuyor. 
13-Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? 
A) Tamlama eksikliği            B) Yüklem eksikliği 
C) Yer tamlayıcısı eksikliği    D) Nesne eksikliği 

 
 
 
”Sanıyor musun ki halk bu sözleri dinler ve inanır?” 
14-Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? 
A) Nesne eksikliği.               B) Dolaylı tümleç eksikliği. 
C) Özne eksikliği.                 D) Yüklem eksikliği. 
 



 
Annesini çok özlemişti; ama dönmek istemiyordu. 
Bu yazıya dikkat etmeli, herkesle paylaşmalıyız 
Özel ve tur adları cümlede özne olabilir. 
15-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili 
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Özne eksikliği                        B) Nesne eksikliği 
C) Yer tamlayıcısı eksikliği        D) Tamlama eksikliği  
 
16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem 
uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
vardır? 
A) Öğrenciler, sınıfta sessizce beklediler. 
B) Ağaçlar bu yağmurlardan sonra çiçek açtı. 
C) Bu hayaller yüreğime umut tohumları ekti. 
D) Gül kokuları papatya kokularını aratmadılar. 
 
 
17-“Bir eleştirmenin eserlere bakış acısı ve yorumlayışı 
önemlidir.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl 
giderilebilir? 
A) “acısı” yerine “yönü” getirilerek 
B) “bakış acısı” sözleri yerine “bakısı” diyerek 
C) “önemlidir” sözcüğünden önce “ne kadar” sözleri 
getirilerek 
D) “ve” sözcüğünden sonra “eserleri” sözcüğünü getirerek 
 
18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlatım 
bozukluğu var? 
A) Yerine git ve güzelce temizle 
B) Herkese dikkat et içeri alma 
C) Onun yoluna çıkıp kesmeye kalkma 
D) Sevdiklerini arar, bol bol hediye dağıtırdı. 
 
 
“Suç ve Ceza’nın bu çevirisinde yanlışlar var hem de roman 
üslubuna hiç uygun değil.” 
19-Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özne eksikliği                      B) Yüklem eksikliği 
C) Yanlış bağlaç kullanımı     D) Dolaylı tümleç eksikliği 
 
 
20-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-ler, -lar” ekinin 
gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
A) Bahçelievler’de yasam çok renkli. 
B) Evlerin onu temiz tutulmalıdır. 
C) Teyzemler dun bizdeydi. 
D) Birkaç adamlar arabadan hızla indiler. 
 
Gözlerine değdi gözlerim, kaybettiğim hayatı buldum. 
21-Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özne eksikliği                      B) Yüklem eksikliği 
C) Nesne eksikliği                  D) Dolaylı tümleç eksikliği 

 
Mektubu okudu; hemen cevap yazmaya koyuldu. 
22-Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tamlama eksikliği                     B) Yüklem eksikliği 
C) Nesne eksikliği                           D) Dolaylı tümleç eksikliği 

 
23-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlatım 
bozukluğu var? 
A) Göbekli tepe’ye yapacağı ziyareti iptal etti fakat rahatsızlığı 
sebebiyle dinlenmesi gerekiyordu 
B) Herkesin derdini dinliyor ve çareler arıyor. 
C) Gelenlere güler yüz gösteriyor, ikramda bulunuyordu. 
D) Bu oyunu beğenmiş, iki kez gitmiş. 
 
 
24-"Ofiste gurultunun ve kotu manzaralı dekorların karsısında 
dergi okumak oldukça zordu." cümlesindeki anlatım 
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı     B) Tamlama yanlışlığı 
C) Özne eksikliği                             D) Nesne eksikliği 
 
 
25-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Vaktin bilginlerini toplar, düşüncelerini sorarmış. 
B) Kapıya dayanmayın, dun boyandı. 
C) Bir şey bilmeyen, bir sey unutmaz. 
D) Yüksek yerlerde hem yılana, hem kusa rastlanır. 
 
 
Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin derdine çare 
buluyor; bu gibi tehlikeli şeylerden uzak tutmanın yollarını 
arıyordu. 
26-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle 
giderilebilir? 
A) "Uzun zamandır" söz grubu atılarak. 
B) "çare buluyor" yerine "derman oluyor" getirerek. 
C) İkinci cümleye uygun özne getirerek. 
D) "buluyor" sözcüğünden sonra ""onları" sözcüğü getirerek. 
 
 
27-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu 
yoktur? 
A) Kırlangıçlar, iklimin sıcak olduğu tüm ülkelerde yaşarlar. 
B) Tarihî romanları az, macera romanlarını hiç mi hiç sevmem. 
C) Öğrencilerime her zaman inandım ve onları destekledim. 
D) Karda mahsur kalan araçlara yardım edip şehre dönüldü 
 

 

 

28-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Babam mutfağa girince hemen yemekleri yapıverdi. 
B) Kardeşimin görevi yakında bitecek ve yanımıza taşınacak. 
C) Görevli, çocuğun aldığı oyuncağı kâğıda sardı ve çocuğa verdi. 
D) Şehrimize aşağı yukarı tam otuz yıl önce ailesiyle gelmiş. 
 
 
Takım elbisenin temizliğini beğenmeyip yeniden yıkamaya 
gönderdi. 
29-Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
A) Arkadaşımın ağrıları düzelmiş, pazartesi günü göreve 
başlayacakmış. 
B) Kasabaya yaklaşıyor muyuz yoksa uzaklaşıyor muyuz anlamadım. 
C) Dilekçelere göz gezdirip raflara yerleştiriyordu. 
D) Gece yarısı olunca kurtlar, aniden ulumaya başladılar. 



 
30-Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir öğe eksikliğinden 
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? 
A) Otobüse binerken ve inerken diğer yolculara saygılı 
olmak bizi uygar bir insan yapar. 
B) Kitapların üzerini karalayanlara ve yazı yazanlara artık 
tahammül edemiyorum. 
C) Tatilde ben oğlumun yanına, eşim kızımın yanına gitti. 
D) Akşamüstü sessizce eve girdi fakat kimseye haber 
vermeden çıktı. 
 
 
Bir tamlanana aynı anda bağlanan isimler ve sıfatlar çoğu 
zaman tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım 
bozukluğuna sebep olur. 
31-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamada 
belirtilen türde anlatım bozukluğu vardır? 
A) Bu hafta belgisiz ve işaret sıfatları konusunu işledik. 
B) Cam çerçeveli demir kapının kilidi bozulmuştu. 
C) Özel ve resmî mektuplar artık kalemle yazılmaz oldu. 
D) Batı ve Doğu medeniyetini bu müzik bir araya getirdi. 
 
Herkes ona güvendi, karşı çıkmadı. 
Göçmen kuşlar batıya doğru uçuyorlar. 
Kahvaltıda üç simit, bir bardak çay içti. 
32-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Özne eksikliği                              B) Yüklem eksikliği 
C) Özne yüklem uyumsuzluğu       D) Nesne eksikliği 
 
Spor yapmayı çok seviyor fakat derslerine de çalışıyordu. 
Her zaman karşısındakini düşünür, değer verirdi. 
Çocukları çok sever, ilgilenirdi. 
33-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili  
bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Özne eksikliği                      B) Zarf tümleci eksikliği 
C) Yanlış bağlaç kullanımı      D) Dolaylı tümleç eksikliği 
 
 
34-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 
vardır? 
A) Elektrikçilerin kullandığı kontrol kalemi, elektriği ışık 
olarak görmemizi sağlar. 
B) Bilim insanları, dört yaşındaki çocukların bilim eğitimi 
görebileceğini kabul etmektedir. 
C) Herkes kendi balonunun ağızlarını düğümleyip üzerine 
kendi adını yazsın. 
D) Braille alfabesi, görme engellilerin okumasına yardım 
etmek için Louis Braille tarafından icat edildi. 
 
 

Yapılan törende birçok ünlü isim hazır bulundular. 
35-Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğunun 
nedeni bu cümledekiyle özdeştir? 
A) Tiyatroyu çok seviyor, her hafta sonu gidiyordu. 
B) Ali’yi eve çağırdım, her şeyi anlattım. 
C) Ailesine hiç bakmıyor, sürekli ihmal ediyordu. 
D) Birkaç öğrenci bugün okula geç geldiler. 
 
 
 

Genç     sanatçılara,     yapıtlarının     konularını seçerken nelere 
önem vermelerini anlatıyor. 
36-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin 
hangisiyle giderilebilir? 
A) “vermelerini”  yerine  “vermeleri  gerektiğini” sözü 
getirilmeli. 
B) “nelere” yerine “hangi noktalara” sözü getirilmeli. 
C) “sanatçılara” yerine “sanatçıların” sözü getirilmeli. 
D) “seçerken” yerine “seçmekte” sözü getirilmeli. 
 
 

“Hiçbiri -Ali Suavi’den başka- ülkede bir ayaklanmayı 
düşünmemiş, Padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır.” 
37-Yukarıdaki örneklerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir 
anlatım bozukluğu yapılmamıştır? 
A) Özne eksikliği                              B) Yüklem eksikliği 
C) Özne yüklem uyumsuzluğu       D) Nesne eksikliği 

 
 
 
38-Aşağıdakilerin hangisinde, “Sana asla kızmıyor, çok 
seviyoruz.” cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu 
vardır? 
A) Ağaçları suluyor, ilaçlıyor. 
B) Arkadaşlarıyla buluşmuyor, haberleşmiyor. 
C) Kitaplarını yerlerine yerleştirmiyor, üst üste yığıyor. 
D) Derslerine çalışmıyor, ihmal ediyor. 
 
 
Bir sorunun üzerinde enine boyuna düşünmeyi, anlamak için 
çaba harcamayı öğrenmemişler. 
39-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? 
A) “üzerinde” yerine “üzerine” sözü getirilmeli 
B) “düşünmeyi” yerine “düşünerek” sözü getirilmeli 
C) “anlamak” tan önce “onu” sözü getirilmeli 
D) “düşünmeyi” yerine “düşünmek” sözü getirilmeli 
 



 
1- A 

2- B 

3- D 

4- D 

5- C 

6- D 

7- C 

8- B 

9- C 

10- C 

11- B 

12- A 

13- C 

14- B 

15- A 

16- D 

17- D 

18- D 

19 C 

20- D 

21- D 

22- D 

23- A 

24- B 

25 B 

26 D 

27 C 

28 B 

29 C 

30 C 

31 A 

32 D 

33 A 

34 C 

35 D 

36 A 

37 A 

38 D 

39 C 

  

  

  

  


