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Bağlaşıklık
1. Tamlama Yanlışlığı -Bağlaç Yanlışlığı - Ek Yanlışlığı
	➜ Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.

	➜ Arkadaşım ve kendi adıma size teşekkür ederim.                  

	➜ Çocuk bize bir sürü bahaneler sıraladı.

	➜ Yemek yapmasını bilmeyen kızlar var.

	➜ Anne ve baba, çocukların eğitilmesinde büyük sorumlulukları vardır.

	➜ Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.

	➜ Bunu ne tarih ne de Türk milleti unutmayacak.

	➜ Oraya gidersen Etnoğrafya ya da Kurtuluş Savaşı Müzelerini gezmelisin.



2. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
	➜ Sen ve kardeşin aynı uçakla dönecek.  

	➜ Son durağa geldiğimizde, otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştı.

	➜ Öğrenciler ders çalışıyorlar/çalışıyor.

	➜ Kartallar yüksekten uçarlar.

	➜ O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok 
önemli erdemler kazanmışlardır.                                   

★ Bahçemizde açan güller, baharı müjdeliyorlar.
	➜ Kimse gelip yardım etmedi, olay yerinden uzaklaştı.



3. Öge Eksikliği

	➜ Mercimeğin taşları ayıklandı, bir süre kaynatıldı.

	➜ Bu tür dergilerin sayısı azalıyor, okunmaz oluyor.

	➜ Köşkün ağaçları kesilince harabeye döndü.

	➜ Gazetelere inanmıyor, yalancılıkla suçluyordu.

	➜ Genç şairi kutlar, sanat dünyası adına teşekkür ederiz.

	➜ İnsanlar böyle esprilere gülerler ve hoşlanırlar.



4. Çatı Uyumsuzluğu
	➜ Bu eserler daha iyi korunmalı ve bunlara sahip çıkmalıdır.                   

	➜ Bu servet bir ömür boyu sürekli çalışarak kazanıldı.                                                

5. Ek fiil Yanlışlığı
	➜ Akşam bize gelir, ülke sorunlarını konuşurduk.

	➜ Oturdukları ev biraz küçük, şehir merkezine de yakın değildi.



6. Yüklem Eksikliği vb. yanlışlıklar
	➜ Size bir hafta önce de şimdi de aynı şeyi söylüyorum.

	➜ Karadenizliler beyaz eti hiç, kırmızı eti az tüketirler.

	➜ Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.

	➜  Ne bir adım ileri ne de bir adım geri çekilebilirdik, öyle sıkışmıştık.

	➜ Önce basit ve karmaşık olmayan soruları çözmelisin.

	➜ Bu sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en önemli hedeftir.




