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Sentence Completion

ANSWERS

1. Soru kökünde ana cümle verilmiş ve bizden 

bu ana cümleyi anlamlı şekilde tamamlayacak 

yan cümleyi bulmamız istenmiştir. Seçenekler 

incelendiğinde bütün seçeneklerin “adverbial 

clause” olduğu görülmektedir. Bu durumda 

doğru yanıtı bulmak için ana cümleyi anlam 

olarak en iyi tamlayan cümleyi aramalıyız, çünkü 

seçeneklerde yer alan zarf cümleciklerinin hiçbiri 

doğrudan zaman uyumu gerektiren yapılar 

değildir. Seçenekler incelendiğinde, soru kökünde 

geçen “... zengin Kuzey kesimlerde artıyor” 

ifadesini anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen 

“Doğum oranı daha fakir ve daha geleneksel 
olan Güney İtalya’da azalırken…” ifadesinin 

tamamladığı görülecektir. Doğru yanıt D 

seçeneğidir. Soru kökünde geçen “they” zamiri 

de D seçeneğinde geçen “birth rates” isminin 

yerine kullanılmıştır. 

Cevap D

2. Soru kökü incelendiğinde, boşluğun hemen 

öncesinde “of” edatının yer aldığı dikkati 

çekmektedir. Bilindiği gibi edatlardan sonra 

isim cümlecikleri gelebilir. Fakat öte yandan 

seçeneklerin tamamında isim cümlecikleri 

verilmiştir. Ancak soru kökünde verilen bir ilgeç 

olan “of” sözcüğünden sonra “that” ile başlayan 

bir isim cümleciği gelemeyeceğinden A, C ve E 

seçenekleri doğru yanıt olamaz. Çünkü edatlardan 

sonra “that” bağlacı gelemez. Bu durumda soru 

kökünü yapısal bakımdan doğru olarak B ve 

E seçenekleri tamamlayabilir. Bu durumda iki 

seçenek arasında soru kökünü anlamlı şekilde 

tamamlayan seçenek doğru yanıttır. Bu iki 

seçenek kavramsal olarak incelendiğinde ise, 

soru kökünde verilen “... sorusu siyasi çevrelerde 

sık sık sorulur” ifadesini anlamlı bir şekilde B 

seçeneğinde verilen “Yöntemin sonucu haklı 
çıkarıp çıkarmadığı…” ifadesinin tamamladığı 

görülecektir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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3. Soruda iki virgül arasına anlamca uygun bir yan 

cümle getirmemiz isteniyor. Sorudaki boşluk 

özneden sonra geldiğine göre, ilk akla gelen 

özneyi niteleyen bir sıfat yan cümleciği olacaktır. 

Ancak özne konumdaki “No one event” anlamı 

itibariyle (hiçbir olay) kesin bir netlik ifade 

ettiğinden, normal olarak bir sıfat cümlesiyle 

tanımlanmayı gerektirmez. Sorudaki cümlede 

zaman “can reorder” yüklem öbeğinden dolayı 

“present” olduğundan, zamanca uyumsuz olan 

A, D ve E seçeneklerini göz ardı edebiliriz. Diğer 

iki seçeneği anlamı bakımından incelediğimizde, 

C seçeneğinin cümleyi anlamlı şekilde 

tamamladığını görürüz: “Hiçbir olay, ne kadar 
şok edici olursa olsun, siyasete hiçbir ülkede 

ABD’de olduğu kadar kalabalık bir kitle tarafından 

yeniden şekil veremez.” B seçeneğinde yer 

alan “the more dangerous” ifadesindeki 

karşılaştırmayı mümkün kılacak iki benzer unsur 

cümlede olmadığından, ifade anlamsız olur.

Cevap C

4. Sorudaki ifadede yan cümlenin öznesi durumunda 

“it” zamirinin kullanıldığını görüyoruz. Bu da 

demek oluyor ki, boşluğa gelecek cümlede 

bu zamire karşılık gelecek bir isim aramalıyız. 

Cümleyi anlamca doğru tamamlayacak seçenek 

A olur: “Terörizmin en önemli etkisi hedef 

ülkelerde ulusal bağlılık oluşturmasıdır.” Bu 

cümlede “is” yüklemine kadarki bölüm özne 

(subject) ve yüklemden sonraki bölüm ise özneyi 

tümleyen (subject complement) bölümdür. B, 

C ve D seçeneklerinde cümle sonlarında isim 

türünden sözcük yer aldığından, soru kökünde 

verilen “that clause” bir sıfat cümleciği gibi 

düşünülebilir. Ancak hepsinde de soru kökünde 

yer alan “it” zamirine karşılık gelecek uygun bir 

isim yoktur. Ayrıca bu seçeneklerin hepsinde 

cümlenin yapısal olarak doğru olabilmesi için, 

soru kökünde özne konumundaki “it” sözcüğünün 

cümleden çıkarılması gerekirdi. Öyle olsa bile, bu 
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defa cümle anlam bakımından doğru olmazdı. 

Sıfat cümleciklerinde ilgi zamirinin “who, which, 
that” ilgi zamirlerinden birisi olması durumunda, 

ardından gelen sıfat yan cümleciğinin özne ya 

da nesnesinden birisinin mutlaka eksik olması 

gerekir. Zira bu isim zaten tanımlanan isimdir ve 

ilgi zamirinin önünde bu isim zaten kullanılmıştır. E 

seçeneği ise ne yapısal ne de anlamsal bakımdan 

doğru olamaz.

Cevap A

5. Soruda verilen cümleden önce seçenekleri 

inceleyecek olursak, seçeneklerin hiçbiri zaman 

uyumu şartını gerektirecek zarf cümleciği 

içermemektedir. Bu durumda soruyu doğru 

yanıtlayabilmek için yapısal ipuçlarından 

yararlanamayacağız demektir. Bu durumda 

öncelikle soruda verilen cümlenin anlamına 

bakalım. Cümlenin Türkçe anlamı “Oldukça 

yakın zamana kadar, yönetim ödemelerde 

cömert artışlarla huzuru satın alabilirdi” 

olduğuna göre, sanki ima edilmeye çalışan şey, 

“günümüzde durumun değiştiği” yönündedir. 

Bu mantıklı çıkarım doğrultusunda seçenekleri 

incelediğimizde, hiç de yanılmadığımızı görür ve 

doğru yanıtın A olacağını görürüz: “… fakat artık 
bu kolay bir tercih değil.”

Cevap A

6. Soru kökünde verilen “since the break-up of 
the Soviet Union” zaman belirtecinden dolayı 

ana cümlenin yükleminin “present perfect” 

olarak çekilmesi gerekir. Seçenekler içinde 

yalnızca E seçeneğindeki cümlenin yüklemi 

“present perfect” olarak çekilmiştir. Anlamsal 

olarak incelediğimizde ise, soru kökünde geçen 

“Sovyetler Birliğinin parçalanmasından itibaren 

...” ifadesini anlamlı bir şekilde E seçeneğinde 

geçen “… milyonlarca Ukraynalı hayatlarını 
kazanmak için dış ülkelere gitmişlerdir” ifadesi 

tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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7. Bu soruda verilen yan cümlecik işlevsel olarak 

incelendiğinde, boşluktan sonra “where” ilgi 

zamiriyle başlayan “adjective clause”un gelmesi 

boşluktan önce bu cümlenin sonunda yer zarfı 

olarak kullanılabilecek bir ismin gelmesini zorunlu 

kılar. Ayrıca, soru kökünde geçen “adjective 

clause” cümleciğinin yüklemi olan “can read” 

eyleminin genel zamanı “present” olduğundan 

ana cümlenin de aynı zaman diliminde olması 

gerekir. Seçenekler incelendiğinde böyle bir 

ismin B seçeneğinde geçen “a salon” olduğu 

görülecektir. E seçeneğinde genel zaman 

“past” olduğundan elenebilir. Kavramsal olarak 

incelendiğinde ise, soru kökünde geçen 

“... kitap okuyabileceğiniz ve arkadaşlarla 

buluşabileceğiniz ...” ifadesi en anlamlı bir şekilde 

B seçeneğinde geçen, “Paris’in yeni çağdaş 
sanat merkezi olan the Palais de Tokyo’da 
... bir salon vardır” tamamlar. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B

8. Soru kökünde verilen cümle (that the major cancer 

killer, lung cancer, is strongly influenced by diet) 

nesne durumunda olan bir isim cümleciğidir. Bu 

durumda seçenekler arasında öznesi ve geçişli 

bir yüklemi olan yapıyı tespit etmeliyiz. B ve D 

seçenekleri birer “adverbial clause” olmaları 

ve ana cümleye ihtiyaç duymalarından dolayı 

baştan elenirler. A seçeneği de yalnızca bir isim 

öbeği (noun phrase) içerdiğinden ve geçişli bir 

yüklemi olmadığından elenebilir. Soru kökünde 

verilmiş olduğu gibi bir isim cümleciğinden önce 

işlevsel olarak C ve E seçenekleri kullanılabilir, 

ancak anlamsal olarak incelendiğinde doğru 

yanıtın C olduğu görülür. Yani anlamsal olarak 

incelendiğinde, soru kökünde geçen “Ana kanser 

öldürücüsü olan akciğer kanserinin diyetten 

fazlaca etkilendiğini…” ifadesini anlamsal 

olarak en iyi bir şekilde C seçeneğinde geçen 

“... önerecek çok fazla kanıt vardır” ifadesi 

tamamlamaktadır.

Cevap C
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9. Soru kökünde “because of” ile başlayan bir isim 

öbeği verilmiştir. Bu isim öbeği ile doğru yanıt 

arasında sebep sonuç ilişkisi olmalıdır. Anlamsal 

olarak ise, soru kökünde verilen “Because of the 
long-term requirement for a diet = Diyet uzun 

zaman gerektirdiği için, ...” ifadesini anlamca 

en iyi bir şekilde A seçeneğinde verilen “it must 

be tailored to a person’s tastes and habits = 
insanın damak zevkine ve alışkanlıklarına 
göre düzenlenmelidir” ifadesi tamamlamaktadır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu seçenekte geçen 

“it” zamiri soru kökünde geçen “a diet” adı 

yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 

ipucu olmuştur.

Cevap A

10. Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde, soru 

kökünün anlamlı bir cümle oluşturmak için gerekli 

bütün öğelere (özne + yüklem + nesne) sahip 

olduğu görülecektir. Bu durumda seçenekler 

arasında ilk aranacak yan cümle türü genel 

zamanı “present” olan zarf cümleciği türü bir 

yan cümledir. Zaman uyumsuzluğundan A, C 

ve D seçenekleri elenebilir. Anlamsal olarak 

incelendiğinde ise soru kökünde geçen “Bu tür 

belirtiler sunan bir hastada ….. zehirlenmeden 

şüphelenilmelidir” ifadesini en anlamlı bir şekilde 

E seçeneğinde geçen “… aksine kanıt oluncaya 
kadar …” tamamlar. Doğru yanıt E olur. Diğer 

seçenekler anlamsal olarak uygun olmadığı için 

doğru yanıt olamazlar.

Cevap E


