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ANLATIM BOZUKLUKLARI    (çıkmış sorulardan seçmeler)                                              

 
“Ankara’ya 16 Mart 1987 yılında taşınmışlardı.”  
1. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle 
giderilemez?  
A) “Taşınmışlardı” yerine “yerleştirmişlerdi” kullanarak  
B) “1987 yılında “ yerine “1987 ‘de” denilerek  
C) “yılında” yerine “günü” kullanılarak  
D) “yılında” yerine “tarihinde” getirilerek  
E) “16 Mart” atılarak  
 
Akşam yemeğini yedikten sonra ben masayı, Danyal odayı düzenledi.  
2. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisinde doğru belirtilmiştir?  
A) Fiil kipindeki yanlışlık  
B) Tamlama yanlışlığı  
C) Yüklem eksikliği  
D) Nesnenin yanlış yerde kullanılması  
E) Nesne-yüklem uyumsuzluğu  
 
3. Arıza nedeniyle çok sayıda resmi daire ve evlerde bir süre elektrikler 
kesildi.   
Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?  
A) çok sayıda yerine, pek çok getirilmeli  
B) Yüklem yoktu olarak değiştirilmeli  
C) bir süre yerine, uzun zaman getirilmeli  
D) resmi daire ve evlerde yerine resmi dairede ve evde getirilmeli  
E) arıza nedeniyle yerine, arıza yüzünden getirilmeli  
 
Osmanlı Đmparatorluğu döneminde mezhep ve tarikat ayrıcalığı yüzünden, 
kardeş kavgaları olmuştur.  
4. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?  
A) “döneminde” sözü cümleden çıkarılarak  
B) “yüzünden” yerine “nedeniyle” sözcüğü getirilerek  
C) “kardeş”ten önce “büyük” sözcüğü getirilerek  
D) “ayrıcalığı” yerine “ayrılığı” sözcüğü getirilerek  
E) “kardeş” yerine “din” sözcüğü getirilerek  
 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Otomotiv sektörünün en önemli sorunları nelerdir?  
B) Sınav sonuçlarının açıklanması niçin gecikti?  
C) Dünkü açıkoturumdaki görüşleri benimsiyor musunuz?  
D) Bazı öğretmenlere ders verilmediğinin sebebi nedir?  
E) Bir öğrenci, başarılı olmak için öncelikle ne yapmalıdır?  
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Bir mezraya baskın yapan teröristler iki kişiyi öldürdü.  
B) Gezdireyim derken çocuğu hasta ettin yine.  
C) Bütün suçluları yakalayıp hapse atılmalıdır.  
D) Son mallar piyasada pek ilgi görmedi. 
E) Borcunu inkâr ediyor ama elimizde senet var. 
 
7. ”Memur maaşlarına yapılan zam oranının düşük olması, büyük etkilere 
neden oldu.”  
Cümlesindeki yanlışlığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Gereksiz sözcük kullanılmıştır.  
B) Noktalama yanlışlığı vardır.  
C) Anlamları farklı olan sözcükler birbirinin yerini kullanmıştır.  
D) Anlatımda, çelişen sözcükler birlikte kullanılmıştır.  
E) Sözcükler cümlede yerli yerinde kullanılmamıştır.  
 
8. Yazıda bazı durumlarda, söylenmek istemeyen sözcüklerin yerinde üç 
nokta kullanılır.   
Cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?  
A) yerinde kelimesi, “yerine” olarak değiştirilmeli  
B) yazıda sözcüğü bazı “durumlardan” ın sonuna getirilmeli  
C) söylenmek kelimesi, “söylenilmek” olarak değiştirilmeli  
D) istemeyen kelimesi “istenmeyen” olmalı  
E) Yüklem yeterlilik fiiliyle çekimlenmeli  
 
9. “Đlk bakışta, koskoca Aristo’yu azımsamak insana aykırı geliyor.”  
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle 
giderilebilir?  
A) “bakışta” yerine “anda” kullanılarak  
B) “insana” sözcüğü atılarak  
C) “aykırı” yerine “yanlış” denilerek  
D) “koskoca” Aristo’yu” cümlelerin başına getirerek  
E) “azımsamak” yerine “küçümsemek” kullanılarak  

Ölü Ozanlar Derneği, bir öğretmenin seyretmesi gerekli olan zorunlu bir 
film.   
10. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir?  
A) Özne-yüklem uyuşmazlığı  
B) Gereksiz sözcük kullanımı  
C) Gereksiz ek kullanımı 
D) Dolaylı tümleç eksikliği  
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması  
 
11. “Öğretim” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde yanlış 
kullanılmıştır?  
A) Her öğretim kurumunda böyle olanaklar bulunmaz.  
B) Öğretim görevlileri de yakınıyor bu durumdan. 
C) Aşırı soğuk yüzünden eğitim öğretime ara verdik.  
D) Böyle bir binada öğretim yapılmaz aslında.  
E) Yüksek öğretimini Amerika’da yapmışsın, öyle mi?  
 
12. “Bu madem bir beste yarışması olduğuna göre tanıtım ikinci planda 
düşünülmelidir.”  
Cümlesindeki anlatım bozukluğu gidermek için aşağıdakilerin 
hangisi yapılmalıdır?  
A) “bu” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.  
B) “ikinci” sözcüğü yerine “ikincil” sözcüğü kullanılmalıdır.  
C) “madem” sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.  
D) “olduğuna göre” yerine “olduğu takdirde” sözü kullanılmalıdır.  
E) “tanıtım” sözcüğü yerine “reklam” sözcüğü kullanılmalıdır.  
 
13.Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  
A) Eh, şöyle böyle bir adamdı.  
B) Şöyle böyle iki yıl önce idi.  
C) Aşağı yukarı bir milyon harcadık.  
D) Boyu, aşağı yukarı tam bir yetmiş var.  
E) Bize neler anlattı bir bilsen!  
 
 
14. Bu öğrencimizin bir soruyu yanıtlaması şöyle böyle en çok on saniye 
sürüyor.  
Cümlesindeki anlatım bozukluğu gidermek için aşağıdakilerin 
hangisi yapılmalıdır?  
A) “şöyle böyle” yerine ”yaklaşık” denilerek  
B) “sürüyor” yerine “alıyor” denilerek  
C) “on saniye” den sonra “kadar” getirilerek  
D) “şöyle böyle” sözü cümleden çıkarılarak  
E) “yanıtlaması” yerine “yanıt vermesi” denilerek  
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  
A) Ne yazık ki sanat herkesi etkilemiyor.  
B) Düşündüklerin kesinlikle gerçekleşebilir.  
C) Bir zamanlar biz de böyle düşler kurardık.  
D) Bunca insanın özlemini göz ardı edemezsin.  
E) Şiirin büyüsüne kaptırmış bir kez kendini.  
 
Sözcüklerin yerinde kullanılmayışı, cümlede anlam açıklığını olumsuz yönde 
etkiler.  
16. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek 
vardır?  
A) Öğrenme en iyi sessiz bir ortamda gerçekleşir.  
B) Sürekli ve programlı çalışmak, başarıyı arttırır.  
C) Kazanmak, çalışmakla doğru orantılıdır.  
D) Dahilerin dinlenmek için vakitleri yoktur.  
E) Durmadan ağlayıp sızlayan çocuğu kimse susturamadı.  
 
 
17. Dersleri çok gözünde büyüttüğünden başarılı olamıyor.  
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisi 
ile giderilebilir?  
A) “çok” sözcüğü “gözünde” sözcüğünden sonra getirilerek.  
B) “dersleri” sözcüğünden sonra virgül (,) kullanılarak.  
C) “büyüttüğünden” sözcüğünden sonra “dolayı” sözcüğü getirilerek.  
D) “büyüttüğünden” yerine “büyüttüğü için” sözü kullanılarak.  
E) “başarılı olamıyor” yerine “başarısız kalıyor” sözü getirilerek.  
 
Gitti gideli ne telefon ne de mektup yazdı bize.   
18. 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.  
E) “yazdı” yerine “yolladı” sözcüğü getirilerek.  
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19. Aşağıdakilerden hangisinde, anlatım bozukluğu söz 
konusudur?  
A) Romanlarının konusu hep köydür, kırsal yaşamdır.  
B) Đnsanoğlu, doğayla savaşmış, onu yenmeye çalışmıştır hep.  
C) Yaşamın gülünç yanlarını görmüş, yazıya dökmüştür.  
D) Sorunların zor ama üstesinden gelinemeyecek olmadığını söyledi.  
E) At, patika yolda güçlükle ilerledi  
 
 
Öğrenciler, bu kararın yersiz, dahası doğru olmadığını ileri sürerek geri 
alınmasını istediler.  
20. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri, aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde vardır?  
A) Adamın, yasal olan, olmayan her yolu deneyeceği belliydi.  
B) Eşim ve ben içkiyi az, sigarayı da hiç içmeyiz.  
C) Yağmura ve soğuğa aldırmadan akşama kadar çalıştık o gün.  
D) Karar vermekte oldukça zorlandığı her halinden belliydi.  
E) Telefonla arayıp beni görmek istediğini söyledi  
Gömleğini yıkamamıştı, kir içindeydi.  
 
 
21. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Tümleç – yüklem uyumsuzluğu.  
B) Gereksiz belirtili nesle kullanımı.  
C) Nesne eksikliği.  
D) Özne eksikliği  
E) Dolaylı tümleç eksikliği  
 
22. Olanları duyunca çok kızdı bana, azarlamaya başladı.  
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir?  
A) Özne eksikliği  
B) Nesne eksikliği  
C) Dolaylı tümleç eksikliği.  
D) Yüklem eksikliği  
E) Özne-yüklem uyumsuzluğu  
 
 
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu nesne 
eksikliğine dayalıdır?  
A) Hem sigaradan nefret ettiğini söylüyor hem de durmadan içiyor.  
B) Đki yazarın teknikleri arasında bazı değişik farklılıkları var.  
C) Kapının önündeki arabayı inceledi ve çok beğendi.  
D) Köpekleri, hem çok seviyor hem de korkuyor.  
E) Uçak yükseldikçe havanın sıcaklığı giderek düşüyor.  
 
24. ”Sanıyor musun ki halk bu sözleri dinler ve inanır?”  
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni  hangisidir?  
A) Nesne eksikliği.  
B) Dolaylı tümleç eksikliği.  
C) Özne eksikliği.  
D) Yüklem eksikliği.  
E) Özne-yüklem eksikliği 
 
25. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran ayında. 
B) Dolmuşun içi hamam gibiydi bir de kese atacak biri olsa.. 
C) Dışarı çıkınca havaların serinlemeye başladığını hissediyorsunuz artık. 
D) Kışlık giysiler dolaplardan yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı. 
E) Ne de olsa mevsimi geldi bu kalın giyeceklerin.  
 
 
26. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Dersimize gelenlerin çoğunu tanıyor, bir şeyler anlatıyor, onları motive 
ediyorduk. 
B) Đnsanların yetişmesi onlara görev verilmesi ile sağlanır. 
C) Her insan aktifliğin çekirdeği gibidir, bir gün mutlaka fidan olmak için 
uygun ortamı bulacaktır. 
D) Bazıları soruyu çözüyor, bazıları soruların yanlışlığından söz ediyordu. 
E) Giydiğin bu elbiseye, taktığın bu kravat çok uygun olmuş. 
 
27. Aşağıdakilerden hangisinde "-ler,-lar" kullanıldığı yerde 
anlatım bozukluğunun sebebidir? 
A) Annenler dün buradaydılar haberin var mı? 
B) O söz: "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir." Türk tarihinde önemli bir sayfa 
açar. 
C) Bu anlaşma birçok batılı, uygar devletler tarafından da onaylandı. 
D) Sıkıntılar, dertler, ihanetler hayatında hep bunlarla mücadele etti. 
E) Kardeşler arasında, böyle küçük anlaşmazlıklar olması normaldir. 

28. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? 
A) Yüzüme dikkatle bakıyor ve dinliyor. 
B) Herkese saygısı var, korkusu yoktu. 
C) Đşlerini bir plan ve program dahilinde yürütürdü. 
D) Sağlıklı ve sıhhatli nesiller yetiştirmek her milletin amacıdır. 
E) Sizi tanıyor ve selam yolluyordu. 
 
 
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Mektebinde okusaydım ben de talebesi olma zevkini tadacaktım. 
B) Her şeyden önce bir okuma yönteminiz olmalı. 
C) Yoksa okurken çok zaman yitirebilirsiniz. 
D) Bir kitabı bastan aşağı okumak gereksiz. 
E) Yiğidi siz vefayı da biz gömdük. 
 
 
30. Cümlede bulunan bir nesne, bazen aynı sözcükten oluşturulan dolaylı 
tümleci unutturabilir. Bu tür cümlelerde dolaylı tümleç eksikliği olur.  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu 
vardır? 
A) Onunla yaptığımız karşılıklı tartışmalara bir süre 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. 
E) Sanat insana bir şeyler vermeli ve eğitmelidir. 
 
 
31. "Bu çocuğun zeki ve yaramaz olmadığını herkes bilir." 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. 
E) "ve" sözcüğü yerine "fakat" getirilerek. 
 
 
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
yoktur? 
A) Kesinlikle menfaate dayalı dostluklar uzun sürmeyebilir. 
B) Yanılmıyorsam, yarın buraya geleceğini zannediyorum. 
C) Onu daha çok bizim bağ evine yaptığımız kaçak ziyaretler sırasında 
görebilirdik. 
D) Yolların kenarlarına güzel çınar ağaçları ekmişlerdi. 
E) O, tüm zorluklara göğüs gerdi, başa çıktı. 
 
 
33. "Şiir edebiyatın estetik ağırlığı en fazla olan sahadır." 
Yukarıdaki cümlede bulunan anlatım bozukluğunun sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı 
B) Nesne eksikliği 
C) Aynı anlama gelen kelimelerin kullanılması 
D) Gereksiz kelime kullanılması 
E) Đyelik ekinin kullanılmaması 
 
34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 
A) Ne ben ne Ayşe geziye gitmek istemedi. 
B) Eserin dili çok sadeydi, fakat konusu sürükleyici değildi. 
C) Zengin olmasına rağmen yaşamasını, gezmesini iyi biliyor. 
D) Kitabı görmeden önce içeriği hakkında bir şey söyleyemem. 
E) Sizi herkes seviyor, onaylıyor ama yardım etmiyor. 
 
 
35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük 
kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Hayat düpedüz kopya edilmediği için romancının hayal gücü değiştirir. 
B) Roman boyunca bütün tahlil, tasvir ve hükümlerde hep Peyami Safa'yı 
hissederiz. 
C) O gerçeği kabul etmez, uzak durur. 
D) O hep çetin ve zor işleri severdi. 
E) Fahim Bey tuhaf bir insan olduğu söz götürmez. 
 
36. Aşağıdakilerin hangisinden özne görevindeki sözün çıkarılması 
cümlenin anlamını bozar? 
A) Seninle daha önce de telefonlaşmıştık biz. 
B) Onlar bir sene önce de gösteri yapmışlardı. 
C) Bu sorunun cevabını sen geçen hafta vermemiş miydin? 
D) Siz daha önce de böyle davranmayacağınıza söz vermemiş miydiniz? 
E) Bu konuyla ilgili raporu sadece o biliyor. 



 3
www.gazelce.net 

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 
A) Nükleer enerjiden faydalanırken tabiat tahrip edilmemelidir. 
B) Ülkemizin kalkınabilmesi için yetişmiş insan gücü çok önemlidir. 
C) Ne zamandır karşılıklı kavga etmiyorlardı, yine başladılar. 
D) Devletler, aralarındaki problemleri anlaşma yoluyla çözmelidir. 
E) Başkalarından saygı görmek istiyorsak biz de başkalarına saygı 
göstermeliyiz. 
 
 
38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 
A) Sizinle yakın tarihle ilgili sohbet etmek istiyorduk, bu konuda otorite 
olarak görüyoruz. 
B) Hiçbiri onu karşılamamıştı, görmezden gelmişlerdi. 
C) Đzmir'de yaklaşık tam yirmi senedir oturuyorlardı. 
D) Durmadan fıkra ve nutuk anlatılan bu yerden hemen uzaklaştım. 
E) Kaydımın kısa sürede yapılması için çok uğraştım ama bunda başarılı 
olamadım. 
 
 
39. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu 
yapılmamıştır? 
A) Yetimler yurdundaki çocukların birini bile unutmaz, tek tek ziyaret edip 
hediyeler alırdı. 
B) Televizyonda gösterilen yerli ve Amerikan filmlerinde şiddet ön 
plandadır. 
C) Gramer konusunda oldukça bilgili ancak edebiyatta oldukça zayıftı. 
D) O her zaman kendisinden kıdemli olanlara saygı gösterirdi hep. 
E) Milli Eğitimle ve dershanemizin ortak çalışması sonucu genel bir sınav 
yapıldı. 
 
40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güya" sözü anlatım 
bozukluğuna yoktur? 
A) Güya akşamları benimle gezmekten mutluymuş. 
B) Sana bu iyiliği güya o yapmış. 
C) Kardeşinin sünnet düğününde bizi de çağıracaktı güya 
D) Güya ben soruyu cevaplayamazmışım.  
E) Sözüm ona güya sen de gelecektin. 
 
 
41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Takımlarımızın Avrupa kupalarında turu geçmelerini bekliyoruz ve 
inanıyoruz. 
B) Yeni sanatçılar arasında çok güzel şiir yazanlar var. 
C) Bu, çocukların sınavı kazanmasını sağladı. 
D) Sıcağa kalmamak için sabah erkenden yola çıkmak gerekiyor. 
E) Bazı yazarlar yazarken toplumu göz önünde bulundurmaz. 
 
 
42. "Ofiste gürültünün ve kötü manzaralı dekorların karşısında dergi 
okumak oldukça zordu." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı 
B) Tamlama yanlışlığı 
C) Tümleç eksikliği 
D) Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması 
E) Gereksiz sözcüklerin kullanılması 
 
 
43. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlam belirsizliği söz konusudur? 
A) Çalıştığını nerden bileyim; ben falcı değilim ki. 
B) Bugüne kadar birçok insanla görüştü ve tanıştı. 
C) Senin niçin çalışmadığını kimseye söylemiyor. 
D) Gelenlerin selamını alıyor, konuşmuyor. 
E) Bu yazarın tüm eserlerini okudum ve inceledim. 
 
44. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Yarın akşam uçakla Đstanbul'a gidiyoruz. 
B) Ailesi on yıl önce buraya Selanik'ten göç etmiş. 
C) Bugüne kadar kimseyi üzmemiş ve küsmemiş. 
D) Gelenlere güler yüz gösteriyor, ikramda bulunuyordu. 
E) Herkesin derdini dinliyor ve onlara çareler arıyor. 
 
45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
yoktur? 
A) Cesetleri çok denizde kaldığı için şişmişti. 
B) Bu istek, hiç şüphesiz kulağına gitmiş olmalıdır. 
C) Aşağıdaki tebliğin yayın ve ilanına karar verilmiştir. 
D) Yazılanların hepsi bir iki günlük ömrü olan birer cılız eserlerdir. 
E) Hür düşünce, kendi kararlarını kendi verebilmek demektir. 

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Olaylar Đstanbul'da, bir kenar mahallede geçer. 
B) Yazar; sokağın, mahallenin ve dekorların betimlemesinde başarılıdır. 
C) Yazarın bütün ilgisinin bu noktalarda toplandığı söylenebilir. 
D) O, bir kadın romancı olarak kadın kahramanlarının ruh tahlillerinde 
başarılıdır. 
E) Buna rağmen romanın bir tezi savunduğunu karşı olduğunu 
söyleyemeyiz. 
 
 
 
47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) O kadar yorgundum ki neredeyse hemen uyuyacaktım. 
B) Bu yaramazlara her zaman uslu olmalarını söylüyorum. 
C) Ne zaman doğru dürüst bir iş yapacaksın? 
D) Annem ve ben bugün misafirleri karşılamaya gideceğiz. 
E) Tek derdim annemi yalnız bırakmış olmaktı. 
 
 
48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Torbanın içine bütün yiyecekleri koyduk, ağzını sıkıca bağladık. 
B) Üniversiteyi yeni bitiren dayımın kızı, bu yaz evlenecek, Amerika'ya 
gidecek. 
C) Her sabah kahvaltı yapmadan gazetesini alır ve okur. 
D) Önümüzdeki yılın bütün sorularını hazırladık ve gönderdik. 
E) Dilekçenin sağ alt köşesine adınızı yazın ve imzalayın. 
  
 
 
49. Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin derdine çare buluyor; 
bu gibi tehlikeli şeylerden uzak tutmanın yollarını arıyordu. 
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle 
giderilebilir? 
A) "Uzun zamandır" söz grubu atılarak. 
B) "çare buluyor" yerine "derman oluyor" getirerek. 
C) Đkinci cümleye uygun özne getirerek. 
D) "buluyor" sözcüğünden sonra ""onları" sözcüğü getirerek. 
E) "bu gibi yerine böyle getirerek. 
 
 
50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Vaktin bilginlerini toplar, düşüncelerini sorarmış. 
B) Kapıya dayanmayın, dün boyandı. 
C) Bir şey bilmeyen, bir şey unutmaz. 
D) Yüksek yerlerde hem yılana, hem kuşa rastlanır. 
E) Siz gidin, ben arkanızdan yetişirim. 
 
 
 
51. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla anlatım bozukluğu 
yapılmıştır? 
A) Dün okulumuzu daha önceki Milli Eğitimden sorumlu bakan 
arkadaşlarıyla birlikte ziyarette bulundu. 
B) Hepinizin burnu sürtülecek kurtuluş umudu olmayacak. 
C) Aleyhimize dönen dolaplar entrikalar moralimizi kesinlikle bozmaz. 
D) Sizinle aynı yaşta yaşıtınız olmayan insanlarla düşüp kalkmayın. 
E) Cümledeki nesneleri bulun ve hata olup olmadığını söyleyin. 
 
 
52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Bunlardan hiçbiri bu konuyu bilmiyor bu yüzden sınavı kazanamayacak. 
B) Bir cümlede yüklem dışında bir sözcük, eylem veya hüküm vermişse o 
cümle birleşik cümledir. 
C) Daha uzaklara gidebilmekti bütün çabaları. 
D) Konunun uzunluğu dinleyicileri bunaltmıştı, dinleyiciler birer ikişer salonu 
terk etmeye başlamıştı. 
E) Konuştuklarımız aramızda kalsın dışarıya karşı mahcup olmayalım. 
 
 
53. Gereksiz sözcükten kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun 
bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangi şıkta vardır? 
A) Sadece bir tek sen vardın dün düşümde 
B) Diğer bütün figürlerin gölgeleri kalmıştı. 
C) Etkin, benliğimi kavramış, yeni bir şekil vermişti. 
D) Đrademden ortadan kalkmış, ne yapacağımı bilmez bir durumdaydım. 
E) Bu düş yoğunluğundan kendime geldiğimde hala onun etkilerini 
duyuyordum. 
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54. ''Eleştirdiği romanların, hikayelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun 
çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi." 
Yukarıdaki cümlenin anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi 
ile giderilir? 
A) "romanların" kelimesinden sonra "incelediği" sözcüğü getirerek. 
B) "ve" bağlacından sonra "eserini incelediği" söz grubu getirerek. 
C) Bağlaçtan önceki yüklem "çalışırdı" şekline getirilerek. 
D) "Eleştirdiği" sözcüğü "eleştirilen" şekline getirilerek. 
E) "ince" sözü cümleden çıkarılarak. 
 
 
 
55. Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden 
kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde bulamıyordu. 
B) Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da anlatmasını 
söyledi. 
C) Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla 
D) Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul 
görmüyordu. 
E) Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek okunduğunu 
söyleyemeyiz. 
 
 
56. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından 
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? 
A) Herkesle bu konu hakkında görüş alışverişi yapmana gerek yok. 
B) Yeter ki kendi görüşüne sahip olanları bul ve onların yaptıkları işleri sen 
de yap. 
C) Eleştirmenlere ise hiç gitme çünkü görüşünü daima küçümserler. 
D) Onlar değil bir düşünce üretmek herhangi bir düşünce sistemi bile 
kuramaz. 
E) Sadece eksiklik bulur, bunları yerden yere vurarak tatmin olurlar. 
 
 
57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
yapılmıştır? 
A) Şehirlerimiz gün geçtikçe her gün kalabalıklaşmaya devam ediyor. 
B) Özellikle büyük şehirlerimize doğru bir göç patlaması yaşanmaktadır. 
C) Bu konuda ne belediyelerin ne de valiliklerin yapabileceği bir şey vardır. 
D) Kimse bu işin nasıl çözümleneceğini bilmiyor, sonucunu da öğrenmek 
istemiyor. 
E) Göç edenler de: "Nasıl olsa bize de bir aş ve iş bulunur." düşüncesiyle 
gelmeye devam ediyor. 
 
 
58. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Ülkemizde herkes ehliyet almak için başvuruyor ama birçok kişi ehliyet 
alamıyor. 
B) Bazı insanlar bisiklet sürmek şöyle dursun daha şoför koltuğuna bile 
oturmamışlardır. 
C) Đşi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem de araçla son 
derece düzgün hareket ediyor. 
D) Yayalara saygılı olmayı bilmeyi bütün şoförlerin öğrenmesi gerekmiyor 
mu? 
E) Bunun yanında yayaların da trafik işaretlerine uyması zorunluluğu 
gerekmektedir. 
 
 
59. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alınabilir. 
B) Çevre sorunlarıyla ilgili toplantılar yapılmalıdır. 
C) Bu gaz, havada yoğun oranda bulunur. 
D) Akarsularımız sanayi atıklarıyla kirleniyor. 
E) Gençler, doğanın korunması konusunda bilinçleniyor. 
 
 
Gürültüden uzak, doğal güzelliklerle dolu parkın bir ( I ) köşesinde, yaşlı bir 
( II ) hanım masanın üstüne koyduğu romanını bir (III)karış uzaktan 
okumaya çalışıyor; bir (IV) şişman, spor giyimli bir (V)adam da dalgın 
dalgın uzaklara bakıyordu. 
 
60. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için altı çizili 
sözcüklerden hangisi atılmalıdır? 
A) I.   B) II.      C) III.                   D) IV.                E) V. 
 
 
 

Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti. 
61. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden 
kaynaklanmaktadır? 
A) Yüklemin III. tekil kişili olmasından 
B) Nesnenin çoğul eki almasından 
C) Gereksiz söz kullanılmasından 
D) Yüklemin di’li geçmiş zamanlı olmasından 
E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından 
 
62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Takımlardan biri, ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha 
fazla dayanamadı. 
B) Maçlarda, taraftarın çıkardığı olaylar spora gölge düşürüyor. 
C) Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor yapmaktır. 
D) Son yıllarda kimi takımlar, Avrupa takımlarıyla yaptıkları maçlarda 
yüzümüzü ağartıyor. 
E) Ancak düzenli olarak yapılan spor yararlı olur. 
 
 
63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Đlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göstermesine çok 
şaşırmıştım. 
B) Bu kadar yetenekli bir çocuğu, sanata yönlendirmekle çok iyi bir iş 
yaptığını düşünüyor. 
C) Geçirdiğim rahatsızlığı, büyük bir başarıyla ameliyat ederek sağlığıma 
kavuşturdu. 
D) Bu aşamada, olayları doğal akışına bırakmanın doğru olacağı 
kanısındaydı. 
E) Aralarındaki sorunların görüş farklılıklarından kaynaklandığını biliyordu. 
 
64. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu  vardır? 
A) Bu olayda dedesinin masum olmadığını öğrenmiş, anlamış. 
B) Bahar temizliğinde duvarları silmiş, boyamış. 
C) Çocuk, kemençeyi sıkıca tutmuş, kimseye vermiyor. 
D) Onlar birbirlerini aramıyor, sevmiyor. 
E) Bu oyunu beğenmiş, iki kez gitmiş. 
 
 
Mektubu okudu; hemen cevap yazmaya koyuldu. 
65. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Özne ortaklığı 
B) Çatı uyuşmazlığı 
C) Dolaylı tümleç eksikliği 
D) Gereksiz sözcük kullanımı 
E) Tamlayan eksikliği 
 
66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Sözlerime verdiğiniz değer ve saygı için size teşekkür ederim. 
B) Kitaplarıma gösterdiğiniz ilgi gözlerimi yaşarttı. 
C) Dostluğunuza hep gereksinim duydum, önem verdim. 
D) Herkes saygı ve sevgiyi sanırım benim kadar hak eder. 
E) Özgün yapıtlar eninde sonunda hak ettiği ilgiyi görür. 
 
67. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
A) Medyanın şişirdiği haberleri bilirsiniz. 
B) Her yönetici, kendinden önce, yönettiği kişileri düşünmeli. 
C) Bu adam deneyimsizliğin ağırlığını koyduğu bir yöneticiydi. 
D) Her insanın yönetme yeteneği olmayabilir. 
E) Yönetmeye kalkışan insan, yeteneklerini gözden geçirmeli. 
 
Menemen ile Đzmir arasındaki bulunan karayolunda rastlamıştı ona. 
68. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin 
hangisiyle giderilir? 
A) “ona” sözcüğü cümlenin başına getirilerek 
B) “arasındaki” sözcüğü cümleden çıkarılarak 
C) “bulunan” sözcüğü cümleden çıkarılarak 
D) “rastlamıştı” yerine “kavuşmuştu” sözcüğü getirilerek 
E) “bulunan” yerine “mevcut” sözcüğü getirilerek 
 
69. "Bize söylediklerinizde tam bir tezatlık sanatı vardır." cümlesindeki 
anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 
A) "Bize" sözcüğü "sîzin bize" şeklinde değiştirilerek. 
B) "Söylediklerinizde" sözcüğü söylediğiniz şeylerle" şeklinde değiştirilerek. 
C) "tezatlık" kelimesi "tezat" şekline getirilerek. 
D) Yan cümlenin yüklemi kaldırılarak "her zaman" söz grubu yüklemden 
önce getirilerek. 
E) Yüklem olumsuz yapılarak. 
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Birçok gidenin (I) her biri memnun (II) ki yerinden 
Birçok (III) seneler (IV) geçti dönen yok seferinden (V)." 

70. Yukarıdaki mısralarda numaralandırılmış sözcüklerden hangisi 
anlatım bozukluğunun sebebidir? 
A) I             B) II         C) III              D) IV               E) V 
 
 
I. Her şeyini bize emanet ederek onurlandıran bu insanlara şükranlarımızı 
iletin. 
II. Bütün emanetlere gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz. 
III. Bizim inancımıza göre emanet namus kavramıyla aynı eş değerdedir. 
IV. Gerekirse her türlü fedakarlığı gösterir bize emanet edilen şeylerin kılına 
bile zarar gelmesine izin vermeyiz. 
V. Bu sebepten dolayı içiniz rahat etsin, gözünüz arkada kalmasın. 
71. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde anlatım bozukluğu 
vardır? 
A) 1            B) 2            C) 3                  D) 4                 E) 5 
 
 
72. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 
A) Ne sen duydun ne ben bizi çağıran bu sesi. 
B) Anlaşılmazlık reçetesini alıp yeni ifadeler yaparak yazarlara sunmak mıdır 
edebiyat. 
C) Eğer bu konuda yardım ve destek verilmeden bu işe girmenizi tavsiye 
etmiyorum. 
D) Zaman aşımına uğrayarak geçerliliğini yitiren ve tedavülden kaldırılan 
paranız varsa değiştirebiliriz. 
E) Sanat eseri zamanla etki gücünü yitiriyorsa bu esere gerçek sanat eseri 
dememiz mümkün değildir. 
 
 
73. "Uzun uğraşlardan sonra aldığı bu zam onun rahatlamasına neden 
olmuştu." cümlesinde anlatım bozukluğunu oluşturan sözcüğü 
değiştirdikten sonra ortaya çıkan yeni anlatım bozukluğunun 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tümleç eksikliği 
B) Yan cümle yüklemi eksikliği 
C) Ek yanlışlığı 
D) Yanlış anlamda kullanılan sözcük 
E) Tamlama yanlışlığı 
 
 
74. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne-yüklem uyumsuzluğu 
yoktur? 
A) Her zaman bize geleceğini söyler ama hiçbir zaman gelmezdi. 
B) Yerine git ve güzelce temizle 
C) Elinin kirini bize gösterdin, cebine bari sokma 
D) Onun yoluna çıkıp kesmeye kalkma 
E) Herkese dikkat et içeri alma 
 
 
75. Sınavın yanıtları kitapçığın içinde verildiği için, ayrıca size dağıtıldı. 
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden 
kaynaklanmaktadır?  
A) Nesne eksikliği 
B) Özne-yüklem uyumsuzluğu 
C) Dolaylı tümleç eksikliği 
D) Gereksiz sözcük kullanımı  
E)  Yüklemin olumlu kullanılması  
 
 
76. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Đyi bir rüya görmüşsem keyifli kalkarım yataktan. 
B) Hangisinin sağlıklı, hangisinin sağlıklı olmadığını tahlillerden sonra 
öğreneceğiz.  
C) Bugün yağmur yağdı, bütün kirleri temizledi. 
D) Dünkü maçta Fenerbahçe iyi oynadı; ama yenildi. 
E) Sizi özellikle bu konuyu görüşmek için çağırdık. 
 
 
77. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne fazlalığından 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Beklediği haberi alınca sevinçten etekleri tutuştu. 
B) Soruları anlamak ve cevap vermek uzun sürdü.  
C) Özel ve tür adları cümlede özne olabilir. 
D) Biz dershaneye, onlar eve gidecek. 
E) Kuşlar baharda gelir ve onlar tutunacak dal arar. 
 

78. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tümleç eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Ferhat mutluluktan uçacak gibiydi. 
B) Trafik kurallarına dikkat edelim, uymayanları uyaralım. 
C) Gözlerine değdi gözlerim, kaybettiğim hayatı buldum. 
D) Viran olan şu gönlüm senin oyuncağın mı? 
E) Maçtan sonra  sahada kavga çıkmış. 
 
79. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-ler, -lar” ekinin gereksiz 
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Bahçelievler’de yaşam çok renkli.  
B) Evlerin önü temiz tutulmalıdır. 
C) Teyzemler dün bizdeydi. 
D) Birkaç adamlar arabadan hızla indiler. 
E) Güller serdim yoluna, yine kazanamadım seni. 
 
80. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Geçmişte, günümüzde ve gelecekte karşılaştığı sorunları çözmek ister. 
B) Onu göremediğim için olayı anlatamam. 
C) Gizli sırlarımı aşikar etme 
D) Sevdiklerini arar, bol bol hediye dağıtırdı. 
E) Đkinci devreyi kalecimiz sakatlandığı için yenik bitirdik. 
 
 
81. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ekinin eksik 
kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Gülmek, insan ruhunun ilacıdır. 
B) Bir insan, insana yardım edebilmesi için insanı sevmesi gerekir. 
C) Seni gördükçe kalbim yerinde duramıyor. 
D) Güneş battığında başlar dertlerim. 
E) Burada seninle karşılaşacağımı sanmıyordum. 
 
 
82. Aşağıdakilerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan 
bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) O bölgede karasal ve Akdeniz iklimi hakim. 
B) Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor. 
C) Bu firma sattığı malların önemli bir kısmını ithal ediyor. 
D) Pikniğe gittiğimiz yerin resmini yaptım. 
E) Gerçekten isteseydi seni baş tacı ederdi. 
 
 
“Suç ve Ceza’nın bu çevirisinde yanlışlar var hem de roman üslubuna hiç 
uygun değil.” 
83. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Özne eksikliği 
B) Yüklem eksikliği 
C) Yanlış bağlaç kullanımı 
D) Dolaylı tümleç eksikliği 
E) Ek kullanımında yanlışlık 
 
 
84. Kimi cümlelerde eylemler gereksiz kullanılır. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem gereksiz 
kullanılmamıştır?  
A) Dinlenme yapacağına ödevlerini bitir. 
B) Gitmem lazım; anneme yardım edeceğim. 
C) Sahildeki insanlar saatlerce güneşlenme yaptı. 
D) Bekleme yapmayalım, otobüsün arkası boş. 
E) Oyalanma yapmasaydın bu işler biterdi. 
 
85. “Bir eleştirmenin eserlere bakış açısı ve yorumlayışı önemlidir.”  
cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? 
A) “açısı” yerine “yönü” getirilerek 
B) “bakış açısı” sözleri yerine “bakışı” diyerek 
C) “bir” sözcüğünü cümleden atarak 
D) “önemlidir” sözcüğünden önce “ne kadar” sözleri getirilerek 
E) “ve” sözcüğünden sonra “eserleri” sözcüğünü getirerek 
 
 
86. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlayan eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlam belirsizliği vardır?  
A) Sorduğu sorudan ne anladın? 
B) Onu dövdüğüne herkes şahit oldu. 
C) Aldığın çiçekleri vazoya koydun mu? 
D) Yüreğinize sağlık, türküyü çok güzel söylediniz. 
E) Marmara Denizi de kirliliğin kurbanı oldu. 
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87.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
vardır?  
A) Onun şiirinde hiçbir şairin izini bulamazsınız. 
B) Bir gün gelecek dostluk ve kardeşlik dünyaya ve ülkemize egemen 
olacaktır. 
C) Birçok değerli öğretmenler görev yaptı burada 
D) Artık daha az görüşecekler. 
E) Haberi alır almaz onları aradık. 
 
 
88. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  
A) Türk sanatının ve edebiyatının bütün meşhurlarını yakından tanımıştır. 
B) Ne umutlarla postalamıştım hikayemi o gazeteye 
C) Doğada ne ödül vardır ne de ceza 
D) Bu konu üzerinde düşünürken tarihe bakmak, ayrıca çok da iyi bilmek 
gerekir. 
E) Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan çok daha çabuk eskitir. 
 
 
89. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç kullanımı anlatım 
bozukluğuna yoktur?  
A) Seni bu kez dinleyeceğim; fakat bunun bir faydası olacağına inanıyorum. 
B) Dün yine yapayalnız dolaştım sokaklarda; çünkü sen yanımda yoktun. 
C) Bir kıvılcım yeterdi; oysa sen karanlığı kuşanmıştın. 
D) Hediyeni alırım; ancak kararımdan vazgeçmem. 
E) Parası yok; lakin borç bulabilir. 
 
 
90. 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. 
E) Duygular her zaman mı acı verir insana? 
 
 
91. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek-fiil eksikliğinden doğan 
bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Çocuk zeki; ama mutlu değildi. 
B) Onlar huzursuzdu, ama ben rahattım. 
C) Soruların zorluğu tartışılmaz; ama yine de yılmamalıyız.  
D) Sabahın bir vakti uyanmıştı ve bir daha uyumadı 
E) Adam hastalandı; ama yine de işe gitti. 
 
92. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?   
A) Bu ödevi yapmak hepinizin görevi. 
B) Kutuları taşıdı sonra dinlenmeye gitti. 
C) Bu yazıya dikkat etmeli, herkesle paylaşmalıyız. 
D) Ansiklopedileri sırayla rafa dizdi. 
E) Saklambaç oynarken ağaçtan düşüp kolunu incitti. 
 
 
93. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Her çocuğun kendini anlatma biçimi farklıdır. 
B) Yemeğe tuz attı; ama yine de yemedi. 
C) Annesini çok özlemişti; ama dönmek istemiyordu. 
D) Derdine bir çare aramıyor bununla birlikte başkalarının derdine de  
kayıtsız kalıyor. 
E) Konuşması düzgün, mimikleri anlamlı bir gençti. 
 
94. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam karışıklığını gidermek 
için cümleye kişi zamiri getirilmelidir?  
A) Aldığı hediye çok beğenildi. 
B) Durağın karşısında büyük bir kaza oldu. 
C) Elbisendeki lekeler çıkmış mı? 
D) Evinin boyası dökülmüş. 
E) Öğretmeni sınıfa hışımla girdi. 
 
95. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Yalanın başladığı yerde saygı yok olur. 
B) Öğretmen olduğumu duyunca herkes şaşırdı. 
C) Çözdüğü soruları ve cevapları aynı deftere yazmış. 
D) Profesör, Đstanbul’dan nefret ediyordu. 
E) Taşlaşmış ağaçların oluşturduğu bir ormana benziyor. 
 

96. Çocuğu neredeyse hemen hemen yakalayacaktım; fakat çocuk otobüse 
biniverdi.  
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Özne-yüklem uyumsuzluğu 
B) Gereksiz sözcük kullanımı  
C) Tamlama yanlışlığı 
D) Yanlış sözcük kullanımı 
E) Gereksiz ek kullanımı 
 
 
97. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı anlama gelen sözlerin 
bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
vardır?  
A) Ömer Bey, buralarda sözüne güvenilir biri olarak bilinir. 
B) Bu şiir, hem muhteva hem şekil yönünden incelenmeli. 
C) Bu sözler üzerine herkes hançer ve kılıcını çıkarmış. 
D) Mehmet’in ne yaman bir nişancı olduğunu biliyordu. 
E) Ele avuca sığmayan, yaramaz ve haşarı bir çocuktu Kâzım. 
 
 
98.  Hırsızlık yapan kişilerle kimlik belirleme çalışmaları ve olayla 
ilgili soruşturma sürdürülüyor. 
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?  
A) “kimlik” ten önce “ilgili” sözcüğü getirilerek 
B) “soruşturma” yerine “araştırma” sözcüğü getirilerek  
C) “ilgili” sözcüğü cümleden atılarak  
D) “ve” yerine “ile” getirilerek 
E) ”çalışmaları” sözcüğündeki “-lar” atılarak 
 
 
99. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?  
A) Notlarımı da bulamıyorum dünden beri. 
B) Adam, herkesin gözü önünde kadının çantasını kaptı. 
C) Bunlar hayal ürünü değil, yaşanmış hatıralardır. 
D) Sorunsuz bir gün geçirmek istiyorum. 
E) “Aklını kullanmazsan, zararlı çıkarsın.” dedi, öğretmenim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Unutma genç dostum, başarının bütün sırrı bir tuzlu suda saklı: alın teri.   
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Soruların telif hakları, sahibi yazarlara ve yayınevlerine aittir. Đnternet sitelerinden 
tarafımdan derlenmiş; imlası düzeltilmiş, cevapları tespit edilmiştir. Đmla yanlışlarını 
düzeltmede yardımcı olan öğrencim Teslime AKAR’a teşekkür ederim.  

M.Ali KARATOSUN / TDE Öğrt. 

      Yüz soru çözene , bir kazık soru bedava  ☺☺☺☺:  
 
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuklu ğu yoktur ? 
  
A)  Türkler, Đslamiyet’i kabul ettikten sonra , hayata bakış açılarında 
önemli değişiklikler olmuştur. 
B)  Bütün gün anlattığın o işi düşündüm. 
C)  Kar yağışının durması üzerine ulaşıma kapanan köy yolları açıldı. 
D)  Bunu Mehmet kendi istemişti. 
E)  Kardeşim, toplantıdan hemen ayrılmak istediğini kulağıma 
sessizce söyledi. 
 


