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1. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	yan	cümle	olarak	neden	cümlesinin	
verildiği	 bu	 soruda,	 “Yaşlı insanların kronik 
hastalıklara yakalanma olasılığı daha fazla 
olduğundan, …”	 deniliyor.	 Cümlede	 özne	
durumunda	“elderly people”	olduğundan,	temel	
cümlede	 de	 özne	 konumunda	 öncelikle	 “they” 
zamirini	 aramak	 yerinde	 olur.	 Bu	 doğrultuda	
seçenekleri	 incelediğimizde,	 bu	 zamirin	 yer	
aldığı	tek	seçenek	olan	D	seçeneğindeki	ifadenin	
doğru	 olduğunu	 görürüz:	 “genç yetişkinlerden 
daha fazla ilaç alırlar.” Diğer	 önemli	 bir	 ayrıntı	
da	 soru	 kökünde	 yer	 alan	 “more likely”	 ile	
D	 seçeneğindeki	 cümlede	 yer	 alan	 “more 
medication”	 ifadesi	 arasındaki	 yapısal	 ve	
anlamsal	paralelliktir.	

2. Yanıt: C

	 Sorudaki	 cümlenin	 zamanı	 “present” olduğuna	
göre,	 zaman	 uyumsuzluğu	 gösteren	 D	 ve	 E	
seçeneklerini	öncelikle	eleyebiliriz.	Soru	kökünde	
yer	 alan	 temel	 cümle	 durumundaki	 ifadenin	
anlamı	 “Parkinson’dan muzdarip olanların 
sayısının 2040 yılı itibariyle iki katına çıkması 
beklenmektedir”	 olduğuna	 göre,	 bu	 ifadeyi	
anlamca	 doğru	 olarak	 tamamlayacak	 cümle	
C	 seçeneğindeki	 “dünyadaki yaşlı nüfus 
arttığından”	 ifadesi	 olacaktır.	 B	 seçeneği,	
cümlede	 geçen	 “it”	 zamirinin	 soru	 kökündeki	
cümlede	 karşılığı	 olacak	 bir	 hastalık	 adı	
olmadığından	 yanlıştır.	 A	 seçeneği	 ise	 anlamca	
cümleyi	desteklememektedir.	

3. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Makaleler geniş 
bir tıbbi konu yelpazesini kapsamaktadır” 
olur. Soru	 kökünde	 yer	 alan	 cümlenin	 zamanı 
“present” olduğuna	 göre,	 öncelikle	 zaman	
açısından	uyumsuz	olan	B	seçeneğini	eleyebiliriz.	
C	 seçeneğinde	 yer	 alan	 “that clause”	 bir	 isim	
cümleciğidir	 ve	 bu	 cümlecik	 soru	 kökündeki	
cümlenin	fiilinin	nesnesi	konumunda	olmadığından	
doğru	 yanıt	 olamaz.	 D	 ve	 E	 seçenekleri	 ise	
yapısal	 bakımdan	 uyumlu	 olsalar	 da,	 anlam	
bakımından	cümleyi	doğru	olarak	tamamlamazlar.	
Cümleyi	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlayacak	 ifade	
A	 seçeneğindeki	 “bu nedenle herkes için bir 
şeyler vardır”	ifadesi	olur.	
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4. Yanıt: E

	 Sorudaki	ifadede	“Anne ve bebek genel olarak 
doğumdan itibaren 24 saat içinde hastaneden 
ayrılır”	 denilmektedir.	 Bu	 cümledeki	 zaman 
“present” olduğundan,	 zaman	 bakımından	
uyumsuz	olan	B	ve	D	seçeneklerini	ilk	aşamada	göz	
ardı	 edebiliriz.	 A	 seçeneğinde	 özne	 konumunda	
yer	alan	“she”	zamiri,	sorudaki	cümlede	yer	alan	
özne	 grubundan	 yalnızca	 “a mother”	 ifadesini	
kapsamaktadır	 ve	bu	yüzden	anlamca	düşüktür.	
Ayrıca	yine	bu	seçenekteki	“as though”	 ifadesi,	
mevcut	 durumun	 aksini	 ifade	 eden	 faraziye	
cümlelerde	 bağlaç	 olarak	 kullanıldığından,	 bu	
bağlaçtan	sonra	genellikle	bir	derece	daha	“past” 
zaman	kullanılır.	C	seçeneğinde	bir	isim	cümleciği	
verildiğine	göre,	sorudaki	cümlede	bu	cümleciğin	
nesnel	 işlev	 kazanabilmesi	 için	 geçişli	 bir	 fiil	
olması	 gerekir.	 Bu	 şartı	 sağlayacak	 durum	 soru	
kökündeki	 ifadede	 yoktur.	 Bu	 durumda	 cümleyi	
hem	 yapısal	 hem	 de	 anlamsal	 akımdan	 doğru	
olarak	 tamamlayacak	 seçenek	 E	 olur:	 “… eğer 
ikisi de sağlıklıysa.”

5. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlenin	 zamanı	 “present” 
olduğundan,	 zaman	 bakımından	 uyumsuzluk	
gösteren	 B	 seçeneğindeki	 koşul	 cümleciğini	
hemen	 eleyebiliriz.	 Diğer	 seçeneklerde	 yapısal	
bakımdan	uyumsuzluk	söz	konusu	olmadığından,	
seçenekleri	 anlamına	 göre	 değerlendirmek	
zorundayız.	Soru	kökündeki	ifadenin	anlamı	“Kilo 
fazlalığının ABD’deki yaygınlığı çarpıcı şekilde 
artmaya devam etmektedir”	olduğuna	göre,	bu	
ifadeyi	anlamca	en	iyi	D	seçeneğindeki	“Herkesin 
mevcut tehlikeleri bilmesine rağmen” ifadesinin	
tamamlayacağı	açıkça	görülür.	
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6. Yanıt: B

 “As”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	“present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	zamanı “past” olan	C	seçeneği	elenebilir.	
Anlamsal	olarak	ise,	soru	kökünde	verilen	“As the 
signs of pneumonia are relatively subtle in ICU 
patients = Zatürreenin belirtileri ICU hastalarında 
nispeten karmaşık olduğu için ...” ifadesini	
anlamca	en	 iyi	bir	şekilde	B	seçeneğinde	geçen	
“the diagnosis is often fairly complex = teşhis 
genelde oldukça zordur”	ifadesi	tamamlamaktadır.

7. Yanıt: B

	 Bu	soru	da	işlevsel	olarak	incelendiğinde “as soon 
as”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 yancümlenin	
genel	 zamanı	 “present” olduğundan,	 genel	
zamanın	 “past” olduğu	 A	 ve	 E	 seçenekleri	
elenir.	Kavramsal	olarak	incelendiğinde	ise,	soru	
kökünde	 geçen,	 “Damar iltihabı teşhisi konur 
konmaz ...”	ifadesini	“... tedavi stratejisiyle ilgili bir 
karar verilmelidir”	en	anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.

 Not:

	 Zaman	 uyumu	 genelde	 bazı	 “zaman	 zarfı	
cümleciklerinde”	 aranır.	 “İlgi”	 ve	 “isim”	
cümleciklerinde	 bazen	 “zaman	 uyumu”	
olmayabilir.	

 EK GRAMER AÇIKLAMASI
 AS SOON AS .... →	olur	olmaz	 	(=	just	after)

	 Present		 → Simple Present + “as soon as” + Simple Present

   Simple Future + “as soon as” + Present Perfect

  He goes into the kitchen as soon as he enters the house.

  I will retire as soon as I have finished my mandatory service.

	 Past		 → Simple Past + “as soon as” + Simple Past / Past Perfect

  He left home as soon as she (had) called me.
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8. Yanıt: A

 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	 geçen	 “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”	adılı	soru	kökünde	geçen	“a diet”	adı	yerine	
kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	 ipucu	
olmuştur.

9. Yanıt: B

	 Yan	 cümlede	 beklentinin	 yaratılıp	 ana	 cümlede	
reddedildiği	 cümlelerde	 “concessive contrast” 
bağlacı	 olan	 “though, although, even though, 
…vb.”	kullanılır.	“Though”	ile	başlayan	bu	cümle	
ile	 doğru	 seçenek	 arasında	 anlamsal	 olarak	 bu	
tür	 bir	 ilişki	 olmalıdır.	 Bu	 nedenle	 bu	 sorunun	
doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	
kavramsal	 olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	
Bu	 soruda	 soru	 kökünde	 geçen	 “Yiyeceğin 
alışkanlığa yol açtığı fikri genel görüşten uzak 
olmakla birlikte…”	 ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 bir	
şekilde	B	seçeneğinde	geçen	“… bu konuda daha 
fazla araştırma önemlidir”	 tamamlamaktadır.	 Bu	
seçenekte	 geçen	 “the subject”	 ismi	 de	 soru	
kökünde	geçen	“the idea that food is addictive 
is far from mainstream”	 ifadesine	 gönderimde	
bulunmaktadır.

10. Yanıt: A

	 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	 bir	 yan	 cümledir.	
Zaman	 uyumsuzluğundan	E	 seçeneği	 elenebilir.	
Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünde	
geçen	 “… kalp dakikada yalnızca 4 ila 6 litre 
arasında kan pompalar”	 ifadesini	 en	 anlamlı	 bir	
şekilde	A	 seçeneğinde	geçen	 “İnsan dinlenirken 
…”	tamamlar.	Doğru	yanıt	A’dır.	Diğer	seçenekler	
anlamsal	olarak	uygun	olmadığı	 için	doğru	yanıt	
olamazlar. 


