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CÜMLENİN ÖGELERİ

YÜKLEM 

*Yargı bildirir. 
-Boğaz’ın sisle kaplı olduğunu ancak ön  
güvertede bir yer bulup oturunca fark etmişti. 
-Bu anı yaşamıyor değilim. 
-İzmir’deyiz. Ele avuca sığmaz haşarı bir  
çocuğum. 
-Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. 
-Hayatın hayattan başka okulu yok! 

DİKKAT: Cümlenin ögeleri bulunurken  
isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, fiilimsi 
grupları, deyim ve atasözleri ASLA BÖLÜNEMEZ.

                                                   ÖZNE 

*Yükleme sorulan ilk KİM? NE? 
Sorusuna cevap verir. 
*Yüklemden sonra mutlaka özne bulunmalıdır. 
-Atı hızlı koşuyordu. 
-Atı eyerlemişti. 
-Zaten solacaktı diyerek gülü koparan, hakikati  
batıla yol etmiştir. 
-Kadınlara ancak şeref sahibi ve asalet  
sahibi kimseler değer verir.

*Y-Ö-N-T*

                   NESNE (DÜZ TÜMLEÇ) 

Belirtili Nesne                                 Belirtisiz Nesne  
KİMİ?                                          İKİNCİ KİM? NE? 
NEYİ? 

-Onu ararsın kendini bulursun , kendini ararsın onu bulursun. 
-Her kütüphane bir cezaevi kapatır. 
-Her şey ve herkes sustuğunda kendini duyacaksın. 
DOLAYLI TÜMLEÇ (YER TAMLAYICISI) 

-e                Neye          Kime          Nereye  
-de              Neyde        Kimde        Nerede 
-den            Neyden      Kimden      Nereden  

-Kötüye nefretin kapattığı kapıdan iyiler de giremez. 

-Oysa bir tebessüm yeterdi sana. 

-Bütünü parçaya, soruyu cevaba mahkum etmişiz.
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-*Kadının vefası, yoklukta ; erkeğin vefası , çoklukta belli olur. 

-Bu kitap Alp’e dedesinden kalmış 

Kaç ögelidir? 

ZARF TÜMLECİ   

Nasıl              DİKKAT: Cümlenin ögeleri bulunurken cümle dışı unsurlara 
Ne zaman                        dikkat edilmelidir. 
Ne kadar                          -Eyvah, dersi kaçırdım. 
Nere                                 -Onu ne var ki çok seviyorum. 
Niçin             DİKKAT: *Soruları çözen kimmiş? 
                                       *Bahçeye bu sene ne ekelim? 
                      DİKKAT: Bu soruyu sen mi çözdün? 
-İnsan şu ikisini asla kandıramaz: Allah’ı ve vicdanını! 
-Sen üşüme diye ben bütün hayallerimi yaktım! 
-Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner.  

CÜMLE VURGUSU 
Yüklem     Fiilse        Yüklemden hemen öncedir. 
Yüklem     İsimse       Vurgu yüklemde. 

ARA SÖZ - ARA CÜMLE  
Türkçeyi , en sevdiği dersi , hiç kaçırmazdı. 

EDAT TÜMLECİ 

Ne ile                           -Otobüsle okula gittim. 
Kim ile                        -Melek’le sinemaya gittik. 
Neye göre  
Kime göre  

GÜNÜN SORUSU 
Güçlü insanlar kalp kasına benzerler: Ya çalışırlar ya dururlar! 
Cevapları yorumlara yazmayı unutmayın. 

  


