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Anlatım Bozukluğu

1.  Ömer Seyfettin'in hikâyelerinde gözlemci bakış 
açısı göze batar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Nesne eksikliği
D) Deyim yanlışlığı

2.  Çalışanların yaşam koşullarının artırılması 
gerekir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl 
giderilebilir?

A) "yaşam" sözcüğü yerine "hayat" sözcüğü 
getirilerek

B) "koşul" sözcüğü yerine "şart" sözcüğü getiri-
lerek

C) "artırılması" sözcüğü yerine "iyileştirilmesi" 
sözcüğü getirilerek

D) "gerekir" sözcüğü yerine "gereklidir" sözcüğü 
getirilerek

3.  Herkes, hastanede sessiz olunması gerektiğini 
biliyor ama kurala uymuyordu.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 
hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Özne-yüklem uyuşmazlığından
B) Yer tamlayıcısı eksikliğinden
C) Nesne eksikliğinden
D) Yüklem eksikliğinden

4.  Aşağıdakilerin hangisinde özne eksikliğinden 
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Gözleri hiç görmüyordu ama hangi yöne 
gideceğini iyi biliyordu.

B) Teyzesine çok bağlı olduğu için onu her 
zaman arar, sorardı.

C) Bize de milletin verdiği karara saygı duymak 
düşer.

D) Gözlüğüm fileye takılıp kırıldı, ilk fırsatta 
yenisini alacağım.

5.  Altı ay gibi kısa sürede bitirilen bu inşaatlarda 
büyük ihtimal ve olasılıkla altyapı problemleri 
baş gösterecek.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öge eksikliği
B) Virgül eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanımı
D) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge eksikli-
ğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Yağışsız geçen bir kıştan sonra ülkeyi kurak-
lık bekliyor.

B) Dinlediği romantik şarkılardan sonra beş 
duyusuna hareket gelmişti.

C) Okul yıllarımı hikâye biçiminde yazdım, basıl-
ması için dergiye gönderdim.

D) Büyük gemilerle getirilen tahıl, buradaki am-
barlarda depolanıyordu.
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7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eksik-

liğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Küçük esnafımız bunun pek bilincinde değil.
B) Sırada bekleyen hasta doktora bir şeyler 

sordu.
C) Arabanın yanında duran adam kasketli yolcu-

yu selamladı.
D) Tartışmanın bu noktaya geleceği daha başın-

dan belliydi.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur?

A) Siz birbirinizi bağışlasanız bile ben bağışla-
mam.

B) Arkadaşlarının davetine gidip gitmemekte 
tarafsız kaldı.

C) Tanıtımı yapılan evler alacaklılarını bekliyor.
D) Annem, yemeğin kokusunu alınca mutfağa 

gitti.

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 
sözcük kullanımından kaynaklanan bir 
anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yürüdükleri yolun sağında bir dönemeç yeri 
vardı.

B) Annemle babam sürekli okula çağrılıp duru-
yorlardı.

C) İletişime geçince çocuklarla da yetişkinler gibi 
konuşulabilir.

D) Telefonu bir kenara bırakıp karşılıklı mektup-
laştık.

10.  Yemekler çok dolabın dışında kaldığı için bozul-
muş.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Önceki gün Bakırköy'de yapılan köprünün 
açılış töreni yapıldı.

B) Lokomotifin yanında duran lacivert elbiseli 
memur, bizi fark etmedi.

C) Öğretmenliğimin heyecan dolu ilk yıllarını 
Anadolu'nun şirin bir kasabasında geçirdim.

D) İçine kapanıktı, kimseyle konuşmuyordu, 
dünyayla ilgisini kesmiş gibi bir hâli vardı.

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  anlatım 
bozukluğu yoktur?

A) "Aile Mutluluğu" adlı bir kitap okudum ve 
arkadaşıma tavsiye ettim.

B) Komşumuzun çiçeği burnunda kızı bugün 
yürümeye başlamış.

C) Düğünün en herkesçe bilinen bölümü takı 
merasimidir.

D) Muhsin Usta, tamirhaneden çıkmadan ellerini 
temizce yıkadı.

12.  1. Arkadaşlarım birdenbire işi alaya dökerek 
benimle eğlenmeye başladılar.

2. Tren güneyden kuzeye geçerken değişen iklim 
koşulları ve şartları bizi hasta etti.

3. Kenya ve Yugoslavya'da çıkarılan taşları 
Eskişehir'deki lüle taşı ile karşılaştırmak olası 
değil.

4. Sıcak yaz aylarını geçirmek için kırlara kaçan-
lar şimdi birer birer kışlıklarına dönüyor.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde anla-
tım bozukluğu yoktur?

A) 1. ve 2.  B) 1. ve 4.
C) 2. ve 3.  D) 3. ve 4. 


