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1. İçinde ‘when’ gibi zaman cümlesi bağlacı, ‘if’ gibi 
koşul cümlesi bağlacı olan zaman bilgisi sorularını 
çözmek çok kolaydır. Çünkü bu cümlelerin fiilleri 
hakkında çok net bilgiler vardır. Örneğin “when” 
gibi zaman cümlelerinin fiili, zamanını gösterdikleri 
eylemin fiiline göre %90 oranında ya V1 ya da 
V2 olur. %10 oranında da V1 yerine have + V3, 
V2 yerine Had + V3 olur. Tabi %90’lık ihtimali göz 
önüne alarak hareket etmek doğru olur. Bu 
sorunun seçeneklerinde yalnızca V2 var. O nedenle 
doğru cevap %90 oranında C. Önce o seçeneğin 
fiillerini cümleyle beraber okuyoruz. Burada, oraya 
vardığımda bahçede kitap okuyordu, şeklinde 
bir cümle olduğu için doğru seçenek buymuş, 
diyebiliyoruz.

Cevap: C 

2. “İyi adam lafının üzerine gelir.”, dedirtecek bir soru. 
Şimdi de “if” cümlelerinin fiillerini hatırlayarak soruyu 
anlamadan bile yapabileceğimiz bir soru ile karşı 
karşıyayız. If cümlelerinin kalıpları şöyleydi;

If cümleciği Ana cümlecik

0 tip V1 V1

1.tip V1 will

2.tip V2 would

3.tip had + V3 would have V3

3 / 2 mixed tip had + V3 would

2 / 3 mixed tip V2 would have V3

Seçeneklerde bu kalıplardan yalnızca E 
seçeneğinde olduğu için yapısal olarak doğru cümle 
odur. Burada eminim eğer yapabilseydi, bize haber 
verirdi, deniyor.

Cevap: E 

3. Cümlede verilen “looked” fiiline bakılırsa burada 
geçmiş bir durumun anlatıldığı anlaşılıyor. O 
nedenle A ve D seçeneklerini eleyelim ve kalan 
seçeneklerin uygunluğunu test edelim. Camlar 
kırılmış olduğu için ikinci fiilin pasif yapıda olması 
gerekir. Bu yüzden fiili aktif olan C ve E’de elenir. 
Geriye B seçeneği kalır. Onun fiillerini boşluklara 
koyarak cümleyi Türkçeye çevirirsek ortaya, “İçinde 
kimse yaşamadığı ve tüm camları kırılmış olduğu 
için ev çok kötü görünüyordu.”, şeklinde bir cümle 
çıkar.

Cevap: B 
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4. Bir önceki sorunun aksine burada soru cümlesinde 
olayın ne zaman olduğu konusunda her hangi 
bir ipucu yok. Ancak before bağlacına bakılırsa 
iki alternatif var. Bu olay ya geçmiş ya da şu anı 
ilgilendiren bir olay. Birinci alternatifte fiilleri “Had + 
V3, V2” şeklinde, ikinci alternatifte ise “Have + V3, 
V1” şeklinde oluştururuz. Seçeneklerde yalnızca 
ilk alternatif var. O nedenle cevap E’dir. Burada 
“Daha önce Bursa’ya gitmemiş oldukları için ne 
göreceklerini bilmiyorlardı.”, deniyor.

Cevap: E 

5. Robotlar üzerinde çalışan bir profesör bize 
robotların bir gün dünyayı ele geçirebileceği 
uyarısında bulundu, şeklinde çevirebileceğimiz 
bu sorunun cevabı zaman uyumu kuralı gereği, D 
ve E olamaz. A’daki “will have warned” şeklinde 
çekilen fiil ancak “by” veya “by the time” sözcükleri 
yardımıyla kullanılır. Sorudaki “could” u gören 
adayların önemli bir kısmı bunun “can” in geçmiş 
hali “could” olduğunu sanıp B’yi işaretlemişlerdir. 
Aslında “could” bu sınavlarda %95 oranında geniş 
veya gelecek zaman diliminde bir ihtimal bildirir, 
yani bu sınavlarda geçmiş bildirdiği soru sayısı çok 
azdır. Geriye doğru seçenek C kalıyor.

Cevap: C 

6. Bir önceki sorunun açıklamasında “By” veya 
“By the time” zaman belirteçlerinin kullanımı 
hakkında söylediklerimiz A seçeneğinin yanlışlığını 
kanıtlamak içindi. O bilgi bu soruda ise doğru 
seçeneği bulmamıza yardımcı oluyor; A. Soruyu 
bu seçenekle beraber “2010 yılına gelindiğinde 30 
yıldır burada çalışıyor olacak.’, şeklinde çevirebiliriz.

Cevap: A 

7. Yine aynı bilgiyi kullandığımız bir soru. Biliyorsunuz 
“By” bir isim veya tarihle, “By the time” ise bir cümle 
ile kullanılır, çünkü o da “when’, “Before” veya 
“After” gibi bir zaman cümlesi bağlacıdır. Zaman 
cümlelerinin fiili, zamanını belirttiği eylemin fiiline 
göre %90 oranında ya V1 veya V2 olur. Bu soruda 
hem zaman hem de ana cümlenin fiilleri birlikte 
sorulduğu için zaman cümlesi “By the time’ın fiilini 
ana cümlenin filline bakarak belirleyemiyoruz. 
O zaman seçeneklerde ilk boşluk için V1 veya 
V2 arayalım. Her ikisi de B ve E’de var. Ancak B 
yanlış çünkü present perfect (Have + V3) zaman 
cümlelerinde ancak “since” ile kullanılır. Yani Zaman 
cümlesi “since” ise onun fiili V2, olur; ana cümleninki 
ise (Have + V3). Geriye doğru seçenek E kalıyor. 
Burada, müdür gelene kadar sekreter raporun 
yazma işini bitirmişti, deniyor.

Cevap: E 
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8. “Toplantıya geç kalmak istemiyorum o nedenle 
taksi tutsak iyi olur.’, şeklinde çevire-bileceğimiz 
bu cümlede eksik sözcük gereklilik, tavsiye bildiren 
bir yardımcı fiil. Bu normal koşullarda “should” ile 
yapılır ama burada durum vahim demek ki ondan 
daha kuvvetli bir gerekliliği bildiren “had better” var.

Cevap: D 

9. Burada da “first” sözcüğünden dolayı sanki geçmiş 
bir olayın anlatıldığı sanılmıştır. Hele MÖ 6.yy ifadesi 
pek çok kişinin E seçeneğini işaretlemesine yol 
açmıştır. ÜDS’de Türkiye ortalaması işte bu gibi sağ 
gösterip sol vuran soruları hazırlayan hocalarımız 
yüzünden 30’lara düşüyor. Burada bir yıldızın belli 
bir yarım kürede olması ve etrafımızda dönmesi 
konusundaki ilk bilgi MÖ 6.yy’da Milet’te yaşamış 
olan Anaximenes’a bağlanmaktadır. Originate, date 
back, attribute to gibi fiiller genel geçer durumları 
anlattığı için tensleri genellikle V1 olur.

Cevap: B 

10. Buradaki cümleye göre, uzmanlar 2010 yılına 
gelindiğinde dünyadaki pek çok yaşlının bakımının 
robotlar tarafından yapılacağını düşünüyormuş. 
“By + isim” veya “By the time + cümle” yapıları, 
“future perfect” tensi sormak için sınav komisyonu 
tarafından sıkça kullanılır. Sorunun içinde bunları 
gördüğümüzde o yüzden seçeneklerde ana 
cümlenin fiili için “will + have + V3” ararız. “By the 
time” bir zaman cümlesi olduğu için onun fiili ise V1 
olur. Ancak unutmayın, bu ifadeler geçmiş bir olay 
için de kullanılır. O zaman ana cümlenin fiili “had 
V3’, “by the time” zaman cümlesininkisi ise V2 olur. 
Örneğin;

I will have finished the report by 5 o’clock.

I will have finished the report by the time he comes 
back.

I had finished the report by 5 o’clock.

I had finished the report by the time he came back.

Cevap: E 
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11. Bu soru bu sınavlarda sorulmuş olan bir okuma 
parçasından alınmış bir cümle ile yapılmış. 
Ancak olağan dışı bir durum anlattığı için fiillerin 
yapısı alışılmışın dışındaki bir biçimde. Örneğin, 
seçeneklerde “would” veya “would have V3” olupta, 
soruda “if” yoksa bu seçenekler elenir diyoruz ve 
%99.9 oranında işe de yarıyor bu kural. Ancak 
burada soruda “if” olmamasına rağmen B doğru 
cevap oluyor. Yavru fillerin anneleri ölmüş olduğu 
için “eğer ölmeselerdi, annelerinin vereceği şefkat 
ile aynısını veriyorlar”, deniyor. Sorunun sonuna 
“if they hadn’t been killed” cümlesi eklense sorun 
kalmazdı ama onu sizin tahmin etmenizi bekliyor bu 
soruyu hazırlamış olan uzman. 

Aslında zaman uyumsuzluğunu görmezden gelip, 
“need” fiili “to infinitive” alır, burada yavru fillere 
verilmesi gereken dostluk, yakınlık söz konusu 
olduğu için de bu “infinitive” pasif yapıda olur, 
diyerek B seçeneğini işaretlemek te mümkündür.

Cevap: B 

12. “If” cümlelerinin fiill kalıpları bellidir. Bir 
soruda if sözcüğü geçiyorsa, soruyu okuyup 
anlamlandırmadan önce seçenekleri bu kalıplara 
uyum açısından eleyelim. Kalıplar şöyleydi;

If cümleciği Ana cümlecik

0 tip V1 V1

1.tip V1 will

2.tip V2 would

3.tip had + V3 would have V3

3 / 2 mixed 
tip

had + V3 would

2 / 3 mixed 
tip

V2 would have V3

Buna göre A, B ve E seçeneklerindeki fiiller if 
cümlesi fiilleri olamayacakları için bu seçenekler 
elenir. C, 2. tip, D ise 2 / 3 mixed tip if cümlesi fiilleri 
olabilir. Sorudaki “If only” keşke anlamına geldiği için 
geçmiş bir olayla ilgilidir. Bu durumda C seçeneği 
elenir, çünkü 2. tip if cümleleri “present” hayali bir 
durumu anlatır, “past” değil. Bu soruda yanan eve 
girmeseydi şimdi hayatta olurdu, deniyor.

Cevap: D 
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13. İlk boşluğa gerund veya infinitive yapılarından birisi 
gelecek. “The first + isim” veya “the best / last + isim 
yapısından sonra to infinitive gelir., kuralını bilenler 
için çözümü gayet kolay bir soru. Ayrıca “first” bize 
ikinci boşluğa gelecek fiilin V2 olduğunu gösteriyor. 
Buna göre burada uçakla hiç durmadan dünyanın 
etrafını dolaşan ilk kişilerin Kaptan James Gallagher 
ve mürettebatı olduğu söyleniyor. 

First’ün dışında originally, formerly, eventually, 
finally, initially, once, old, classic, ancient, early, 
sözcükleriyle tarihi kişiler, topluluklar veya olayların 
adı geçtiğinde fiil çok sıklıkla V2 olur.

Cevap: C 

14. Fransız kamyon sürücüleri greve çıkmışlar. 
Eylemleri, her zamanki gibi yol kapatmak. “Now” 
sözcüğüne bakılırsa eylem devam ediyor. Bu ikinci 
boşluğa gelecek fiilin şimdiki zaman veya geniş 
zaman olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle C 
seçeneği doğrudur. İlk boşluğa gelen fiilin “have 
+ V3” olması, grevin ne zaman başladığının belli 
olmaması ve şu anı etkileyen bir sonuç (yolların 
kapalı olması) doğurmasından kaynaklanmaktadır.

Cevap: C 

15. Genellikle masalların başında kullanılan “once 
upon a time” ifadesinin kısaltılmış hali “once” 
burada olduğu gibi cümle içinde zaman belirteci 
olarak kullanıldığında “bir zamanlar” anlamına gelir. 
Bağlaç olarak cümle başında kullanıldığında zaman 
cümlesi bağlacı olarak “as soon as-yapar yapmaz” 
anlamına gelir.

Tofino bir zamanlar sessiz bir balıkçı köyüymüş. 
Şimdi ise bütün yıl boyunca gidilen bir tatil beldesi 
halini almış. Burada Tofino’nun eski ve yeni hali 
karşılaştırılıyor. O zaman cümlelerin fiilleri arasında 
zaman uyumu aranmaz. İlk fiil D seçeneğindeki gibi 
V2, ikinci fiil, geçmiş bir olayın şimdiki sonucunu 
bildirdiği için “have + V3”, yani prssent perfect tens. 
Bir önceki soruda da böyle bir durum vardı. Ancak 
oradaki “now” şu anda yapılan bir eylemi, buradaki 
“now” ise geçmişte yapılmış bir eylemin şu anki 
etkisi veya sonucunu anlatıyor.

Cevap: D 
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16. Bu soruda kullanılmış olan “since”, bize bu 
soruyu FIDORS anahtarına göre çözebileceğimizi 
gösteriyor. Bu anahtar 6 kelimenin baş harflerinden 
oluşuyor; For, In, During, Over, Recently ve Since 
(so far). Bu sözcüklerin olduğu cümlelerin fiili %90 
“Have + V3” oluyor. Ancak for, “-den beri” değil 
de “boyunca” anlamına geldiği ziçin hemen her 
tenste kullanılabilir. Ayrıca In, During ve Over, 
yalnızca “the past / the last” sözcükleri ile beraber 
kullanıldıklarında fiil Have + V3 olur. Şöyle ki;

We have been together OVER THE LAST two 
weeks.

Burada since’den dolayı doğru seçenek E 
olmaktadır. 17. yüzyıldan beri kullanılan 12 rakamlı 
saat, yerini dijital saate bırakıyormuş.

Cevap: E 

17. Bu sorudaki bağlaç “but”, “if” ve “so that” gibi “can” 
ile sıkça kullanılır. Seçeneklerde “can” yok ama 
iki seçenekte geniş zamanda eş anlamlısı olan 
“could” var; B ve C. Soruda “but”tan sonra gelen 
“most”, a / an’li kelime, some, any, many, much, 
one ve several gibi genellikle paragrafların giriş 
cümlelerinde görülen ve bu nedenle de genellikle 
fiilin V1 olduğunu gösteren bir sözcüktür. O zaman 
B seçeneği doğru olmaktadır. Buna göre soruda 
Güney Kaliforiya’nın su ihtiyacı konusu ele alınmış. 
Bu ihtiyaç yağmur sularıyla karşılanabilirmiş ama 
yağmur suyunun çoğu denize kanalize ediliyormuş. 

O nedenle genel-geçer, yani her zaman geçerli olan 
bir durumdan söz ediliyor. O zaman fiillerin geniş 
zaman olması gerek. 

İlk bakışta cümlede genel-geçer bir durumdan söz 
edildiği sezilebilir, ancak ilk boşluğa gelebilecek 
V1 bir fiil yok gibi görünüyor, çünkü hemen herkes 
“could” u yalnız “can”in geçmiş zaman biçimi diye 
tanıyor. Ancak bu sınavlarda ise “could” geniş 
zaman ihtimal bildiriyor.

Cevap: B 
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18. Bu soruya göre Finlilerin eski tarihleri hakkında 
çok az şey biliniyormuş ama modern Finlilerin 
atalarının Finlandiya’ya yaklaşık 9000 yıl önce 
geldiği düşünüyormuş. Soruyu böyle çeviremezsek 
bile “ago” sözcüğü bize ikinci fiilin V2 olacağını 
gösteriyor. 

Cevap: A 

19. Bir İngiliz-Fransız ortak yapımı olan Concord yolcu 
uçağının üretimi, uçak beklenenden az sattığı 
için durdurulmuştu. Bu olayı bilecek kadar yaşı 
olmayanlar soru cümlesindeki “was” a bakarak 
seçeneklerin ilk fiil yerlerinde V2 arayabilirler. Buna 
göre yalnız B veya E doğru olabilir. E’nin ikinci 
tarafındaki “have + V3”, cümlede “since” olmadığı 
için ilk fiil “were” ile uyumlu olamaz. Bu durumda tek 
seçenek olarak B kalır.

Cevap: B 

20. Buradaki “since”, “–den beri” değil, “çünkü 
anlamındadır. Bunun nedeni, C seçeneğinin ikinci 
fiilinin “have + V3” olmamasıdır. Ayrıca normal 
olarak “herkes farklı olduğundan beri” de demeyiz. 
A ve C’de iki taraftaki fiiller arasında zaman uyumu 
yok. Soruda “if” geçmediği için B’deki “would” ta 
yersiz. Geriye D ve E kalıyor. Herkes farklı olacağı 
için kişinin kendi sınırlarına göre kariyer planı çizmek 
iyi fikir olmuştur, demek te pek mümkün olmadığı 
için D de elenir. E’ye göre “Herkes farklı olduğu için 
kişiye göre kariyer planı çizmek iyi fikirdir.”, cümlesi, 
en anlamlı ifade oluyor.

Bir başka çözüm yolu ise “every” ve a / an’li 
kelimeler giriş cümlesi öğeleri olduğu için onlara 
bakarak fiillerin V1 olduğuna karar vermektir. 

Cevap: E


