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Sentence Completion

ANSWERS

1. Bileşik cümlenin yan cümle durumundaki koşul 

cümleciği (even if – conditional clause) verilmiş 

ve bizden temel cümleyi bulmamız istenmiştir. 

Koşul belirten cümlelerde zaman uyumu gereklidir 

ve temel olarak üç tip koşul cümleciği vardır. Bu 

sorudaki cümlede verilen koşul cümleciğinin 

zamanı “present” (is not) olduğuna göre, birinci 

tip (Type 1) koşul cümleciği söz konusudur ve 

temel cümlenin zamanı ya “present” ya da “future” 

olmalıdır. Bu durumda zaman bakımından bu 

koşullara uymayan A ve B seçenekleri hemen 

elenebilir. C seçeneğindeki “future drugs” 

(geleceğin ilaçları) ifadesinin anlamca koşul 

cümleciğiyle yakından uzaktan ilgisi olmadığı 

gibi, ne öznel ne nesnel bakımdan bir benzerlik 

söz konusu değildir. D seçeneğinde de aynı 

durum geçerlidir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu 

seçenekteki “their” iyelik sıfatı soru kökündeki 

koşul cümleciğinde geçen “scientists” sözcüğüne 

atıfta bulunmaktadır. Ayrıca bu seçenekte geçen 

“job” sözcüğü, koşul cümleciğinde de kullanılmış 

olduğundan, paralellik arz etmektedir. Anlam 

bakımından da bu seçenek cümleyi anlamlı bir 

şekilde tamamlar: “Her ne kadar işleri ile ilgili etik 

kararlar vermek bilim adamlarının görevi değilse 

de, kararların nereye vardığını diğerlerine 
anlatmak kesinlikle onların görevidir.”

Cevap E

2. Bu soruda temel cümle verilmiş ve yan cümleyi 

bulmamız istenmektedir. Temel cümlenin 

zamanının “present” (hope) olduğu bu gibi 

sorularda, işe seçenekler arasında zaman uyumu 

gerektirenlerle değerlendirmeye başlamak doğru 

olur. Zarf cümlelerinde zaman ve koşul belirten 

zarf cümleciklerinde mutlaka zaman uyumu 

gerekir. Zaman uyumu koşuluna uymayan C 

seçeneğindeki üçüncü tip şart kipi (conditional 

clause type 3) yanlıştır. Bunun dışındaki 

seçeneklerin hepsinde zaman uyumu sorunu 
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yoktur. Bu durumda diğer seçenekleri anlamlarına 

göre irdelemek gerekecektir. Seçenekler arasında 

cümleyi anlamca doğru tamamlayacak olan A 

seçeneğidir: “İneğin kalıtımsal izlerini açıklığa 
kavuşturduktan sonra, araştırmacılar et ve süt 

mamullerinin kalite ve güvencesini geliştirmeyi 

ümit ediyorlar.” 

 Ek Gramer Notu:

 Zaman zarf cümleciklerinde “after, once” 
bağlaçlarından sonra “present perfect” 

kullanımı mümkündür. Bu zamanın kullanılması 

durumunda, bu cümledeki fiilin belirttiği eylemin 

tamamlanması (Örn. After we have finished our 

homework, …  Ödevimizi bitirdikten sonra 

…) özellikle vurgulanıyor demektir. Zaman zarf 

cümlesinde “present perfect tense” kullanıldığı 

zamanlarda, temel cümlenin zamanı asla “past” 
ve türevleri olamaz.

Cevap A

3. Bu soruda soru kökünde ana cümle verilmiş 

ve bizden bu ana cümleyi anlamlı bir şekilde 

tamamlayacak yan cümleyi bulmamız istenmiştir. 

Seçenekler incelendiğinde bütün seçeneklerin 

“adverbial clause” oldukları görülmektedir. Bu 

durumda doğru yanıtı bulmak için, ana cümleyi 

anlam olarak en iyi tamlayan cümleyi aramalıyız. 

Seçenekler ile soru kökünde verilen cümle 

arasında zaman uyumsuzluğuna dayalı bir 

eleme yapmak mümkün görünmüyor. Seçenekler 

incelendiğinde, soru kökünde geçen “.... bugünün 

makinelerinin yaptıklarından çok daha karmaşık 

işleri yapılabilir” ifadesini anlamlı bir şekilde 

E seçeneğinde geçen “Böyle bir bilgisayar 
yapılabilse” ifadesi tamamlamaktadır. Ayrıca 

soru kökünde geçen “it” zamiri E seçeneğinde 

geçen “computer” kelimesine gönderim 

yapmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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4. Soru kökünde “which” ile başlayan ve öznesi 

olmayan bir sıfat cümleciği veriliyor. Bu durumda, 

bu ilgi zamirinin önünde bir isim olması ve 

bu ismin aynı zamanda sıfat cümleciğinin 

yüklemi olan “restrict” eyleminin de öznesini 

oluşturması gerekmektedir. Soruda verilen 

ifadenin anlamı “Biyolojik silahların üretimi ile 

doğrudan ilişkili bilgiye ulaşmayı kısıtlayan…” 
olur. Seçenekler içinde A seçeneğindeki cümlede 

sıfat cümleciğinin niteleyeceği bir isim yoktur. 

Diğer seçeneklerdeki “legislation” (yasama), 
“amendment” (düzenleme), “research” 
(araştırma) ve “law” (kanun) sözcüklerinden, 

“restrict” eylemini gerçekleştirebilecek olan 

en uygun sözcük “law” (kanun) olacaktır. Bu 

sözcüğün yer aldığı E seçeneği doğru yanıt olur: 

“İngiliz Parlamentosu, biyolojik silahların üretimi 

ile doğrudan ilişkili bilgiye ulaşmayı kısıtlayan bir 
kanunu geçenlerde kabul etti.”

Cevap E

5. Soruda verilen bölümde “but” bağlacından 

sonra doğrudan bir fiil gelmesi en önemli ipucunu 

oluşturmaktadır. Bu bağlaçla birlikte “and” 
ve “or” gibi bağlaçlar, her iki yanında benzer 

paralel yapıların kullanımını gerekli kılmaktadır. 

Soruda bağlaçtan sonra geçmiş zaman çekimli 

“indicated” fiili geldiğine göre, bağlaçtan önce 

de aynı zaman çekimli bir başka fiil gelmelidir. 

Bununla birlikte her iki yüklemin de öznesi ortak 

olacaktır. Bu şartlara en uygun seçenek C olur: 

“Başkan Bush dünkü basın toplantısında, 
ABD’nin Irak’a bir taarruzu düşündüğünü 
söyledi (reiterated), ancak nihai kararın 
verilmemiş olduğuna işaret etti (indicated).” Bu 

cümlede altı çizili fiillerin aynı zamanlı olmasının 

yanı sıra, özneleri de (Bush) ortaktır.

Cevap C
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6. Soru kökünde verilen ve “….. uzun bir süre hiç 

kimse açıklayamadı” anlamına gelen cümlede, 

açıklanan şey, yani “explain” fiilinin nesnesi 

verilmemiştir. Bu durumda seçenekler içinde bir 

“isim cümleciği” (noun clause / phrase) aramak 

durumundayız. A, B ve C seçeneklerinin bir isim 

cümleciği içermediği açıktır ve bu nedenle doğru 

yanıt olamaz. (Her üçü de zarf cümleciğidir – A) 

zıtlık belirten zarf cümleciği / B) koşul zarf cümleciği 

/ C) zaman zarf cümleciği.) E seçeneğinde verilen 

cümle bir isim cümleciği olsa bile, cümlenin zaman 

yapısının (should have been) soru kökündeki 

zaman kalıbıyla (was able …) uyuşmadığı açıktır. 

Genel olarak “explain” fiilinden sonra gelecek 

olan isim cümleciğinin bağlacı pozisyonunda 

“why, where, how, when, what, which …” gibi 

soru kelimeleri bulunur. Bu açıklamalara göre, 

cümleyi doğru ve anlamlı olarak tamamlayacak 

seçenek D olur: “Vietnamlı köylülerin neden 
özgürlüklerine kavuşmak istemediklerini uzun 
bir süre hiç kimse açıklayamadı.”

Cevap D

7. Soru kökünde verilen temel cümlede yer alan 

“it” zamiri en önemli ipucunu teşkil etmektedir. 

Bu zamirin açık bir isim olarak boşluğa gelecek 

cümlede belirtilmiş olması ve bu ismin “do 
business” eylemini gerçekleştirebilmesi 

gerekmektedir. Bu duruma uygun düşen isim 

“the company” olarak D seçeneğinde yer 

almıştır. Bu seçenek anlamca da cümleyi uygun 

bir şekilde tamamlamaktadır: “Şirket yeni 
sahalara açılmayı planlamasına rağmen, 
çalışma tarzında neredeyse hiçbir değişiklik 

olmayacaktır.”

Cevap D
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8. Soru kökünde verilen, “Everest’in güneybatı 

kısmına başarılı bir tırmanış yapabilirler” cümlesini 

anlamlı bir şekilde C seçeneğinde geçen “Eğer 
tırmanma teknikleri ve teknik yardımlar aynı 
şekilde tamamen hatasız olsa, …” ifadesi 

tamamlar. İki cümle incelendiğinde yapının şart 

cümleciklerinin ikinci türüne (If Clauses – Type 

2) uygun olduğu görülecektir: (… could only be 

achieved + IF + were …) 

Cevap C

9. Soru işlevsel olarak incelendiğinde, boşluktan 

sonra “where” ilgi zamiriyle başlayan “adjective 

clause”un gelmiş olması boşluktan önce yer 

zarfı işlevinde isim türü bir sözcüğün gelmesini 

zorunlu kılar. Ayrıca, soru kökünde geçen 

“adjective clause” cümleciğinin yüklemi olan “is” 

eyleminin genel zamanı “present” olduğundan 

ana cümlenin de aynı zaman diliminde olması 

beklenir. Seçenekler incelendiğinde yalnızca A 

seçeneğindeki cümlenin soru kökünde geçen 

“adjective clause” tarafından nitelenebilecek bir 

yer zarfına (in developing regions) sahip olduğu 

görülür. Soru anlamsal olarak incelendiğinde ise, 

soru kökünde verilen “... eğitime olan ihtiyacın 

giderek artmakta olduğu” ifadesini anlamlı 

bir şekilde A seçeneğinde verilen, “Onlar … 
gelişmekte olan bölgelerdeki çocuklar için 
renkli kurşunkalem üretmeyi planlıyorlar” 

ifadesi tamamlar.

Cevap A
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10. Soru kökünde nesne durumunda bir “Noun 

Clause” kullanılmıştır. Kullanılan bu cümleciğin 

genel zamanı “present” olduğundan bu cümleden 

hemen önce gelen ana cümlenin yükleminin 

de zamanının aynı zaman diliminde olması 

beklenir. Zamanları uymadığından A ve E (past) 

seçenekleri elenebilir. C seçeneğinin eylemi olan 

“required” edilgen kullanıldığından ve “Noun 

Clause”’un cümledeki görevi ya nesne ya da özne 

olduğundan, bu seçenekten sonra soru kökünde 

verilen bir ifade olarak “Noun Clause” türünde bir 

yapı kullanılamaz. D seçeneğinin eylemi olan “will 
provide” eyleminden sonra nesne olarak zaten 

“the necessary support” ifadesi kullanıldığından 

ve “Noun Clause”un cümledeki görevi ya nesne ya 

da özne olduğundan, bu seçenekten sonra soru 

kökünde verilen bir ifade olarak “Noun Clause” 

bir yapı ikinci bir nesne olarak kullanılamaz. Soru 

anlamsal olarak incelendiğinde ise, soru kökünde 

yer alan “En iyi işletilen şirketlerin bile darda 

kalabildiğini …” ifadesini seçenekler arasında 

en anlamlı ve uygun bir şekilde B seçeneğinde 

geçen “… gösterecek bir çok kanıt vardır” 

ifadesi tamamlar. Hem zaman hem de anlam 

olarak soru kökünü B seçeneği en uygun şekilde 

tamamlamaktadır.

Cevap B


