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1. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Araştırmacılar, medyanın vücut 
imajıyla ilgili mesajlarla ergenlerde benlik duygusunun 
gelişimini etkileyebileceğine işaret etmektedir” anlamın-
dadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük “development” 
(gelişim) olur. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) deterrence : caydırma, ürkütme, korkutma

B) liability: sorumluluk, yükümlülük, etkilenme olasılığı

C) responsibility: sorumluluk  

D) fate: kader 

E) development: gelişim, gelişme

CEVAP: E

2. Cümleye “Evliliğin genellikle eşler yaşadıkça sürmesi 
gereken bir kurum olduğuna inanılır” anlamını E seçene-
ğinde geçen “institution” (kurum) verebilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) involvement  : dahil olma / etme, katılım 

B) adoption  : (çocuk) edinme; benimseme 

C) elimination  : eliminasyon, eleme

D) occupation  : meslek, iş, uğraş; işgal

CEVAP: E

3. Cümleye “Değişen iklim şartları deniz yoluyla geçen 
hastalıkların yayılmasında artarak önemli bir rol oynama-
ya başladı” anlamını E seçeneğindeki “increasingly = 
giderek, git gide, gittikçe artarak” verebilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) equivalently: eşit bir şekilde, eşit olarak, 

 denk biçimde

B) unanimously: oybirliğiyle

C) adversely: kötü bir şekilde, olumsuz bir şekilde

D) annually: yıllık olarak

CEVAP: E
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4. Cümleye “Şangay’ın çok sayıdaki endüstriyel banliyöler-
inden birinde yaşayan aileler, çocuklarının çevredeki fab-
rika ve geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan kurşun 
zehirlenmelerinden muzdarip olduklarını söylüyorlar” 
anlamını D seçeneğindeki “suffer = muzdarip olmak, 
acı çekmek, sıkıntı çekmek” verebilir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) starve  : açlıktan ölmek

B) affect  : etkilenmek  

C) recover : iyileşmek, düzelmek 

E) commence : başlamak   

CEVAP: D

5. Cümleye “Son on yıl içinde uzayan kuraklık sonucu 
Afrika’daki 25 ülke ciddi yiyecek kıtlığıyla karşı karşıya 
kaldı” anlamını D seçeneğinde geçen “severe” (şiddetli; 
ciddi) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) slight  : hafif

B) vulnerable : hassas; savunmasız

C) profitable : kârlı; kazançlı

E) reluctant : çekimser; isteksiz

CEVAP: D

6. Cümleye “Bölgedeki doktorlar ve diğer tüm sağlık per-
soneli, depremin vurduğu şehirde salgın hastalıkları 
kontrol altında tutmak için ellerinden gelenin en iyisini 
yapıyorlar” anlamını B seçeneğindeki “keep down = kon-
trol altında tutmak” verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) run down: çarpıp yere düşürmek, batırmak, ezmek, 
zayıflamak, kötüleşmek  

C) call down: azarlamak, fırça atmak, paylamak

D) do away with: yok etmek, öldürmek, icabına bakmak, 
işini bitirmek

E) build up: biriktirmek, birikmek, büyütmek, arttırmak

CEVAP: B
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7. hadn’t starved / wouldn’t be suffering

Bir koşul cümleciğinin verildiği soru kökünde, yan cüm-
lenin içinde yer alan “were” sözcüğünden dolayı koşul 
cümleciğinin zamanının “past” ve “today” sözcüğünden 
dolayı da temel cümlenin zamanının “present” olduğunu 
açıkça görebiliyoruz. Bu durum da bize hemen “mixed 
type if clause” cümle yapısını hatırlatıyor. Bu tip cümleler-
de koşul cümleciği “unreal past” ve temel cümle “unreal 
present” olur. Bu açıklamalara göre sorunun doğru yanıtı 
C seçeneği olacaktır. 

Ek Gramer Notu:

Koşul cümlelerinde “Mixed Type” cümle yapısı…

Conditional Clause Main Clause

IF + subject + past 
perfect

subject + would / could 
/ might + V1

CEVAP: C

8. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökündeki 
fiilin “was” olarak çekilmesi ilk boşluğa gelecek zamanın 
“definite past” için kullanılan zaman olan “Simple Past 
Tense” olduğunu gösterir. İkinci boşlukta ise, geçmişte 
belirli bir zamandan (told) daha önce gerçekleşen bir 
eylemi ifade etmek için “Past Perfect Tense” kullanırız. 
Bu nedenle, ilk boşlukta eylem “told” olarak ve ikinci 
boşluktaki eylem ise “had done” olarak çekilmelidir. A 
seçeneği doğru yanıttır. 

CEVAP: A

9. Cümlenin başındaki “The brains of people ......... 
autism” isim öbeğine “otistik insanların beyni” anlamını 
“with” ilgecini yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşluktan 
önce gelen “different” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç 
olarak “from” ilgeci kullanılmalıdır. Bu şartı sağlayan tek 
seçeneğin E olduğu görülür. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

10. İlk boşluktan önce gelen fiil “prevent + sb. / sth. + from” 
şeklinde kullanıldığı için “-den” anlamında “from” ilgeci 
kullanılabilir. İkinci boşlukta ise, boşluktan önce gelen 
“approach = yaklaşım” sözcüğünden sonra yönelim 
belirtmek üzere bağıl edat olarak “to” kullanılır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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11. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun her iki bölü-
münde de bağıl ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Sorunun ilk 
bölümünde “ile kaplı” anlamında “covered with”; ikinci 
bölümde ise “-olmasını engelledi” anlamında “prevent 
from” phrasal verb türü deyimsel fiilleri kullanılmıştır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

12. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye “2010 
yılında küresel olarak bir halk sağlığı sorunu olarak 
ortadan kaldırılmış olmasına rağmen, cüzzam bireylerin 
hayatını karartmaya devam ediyor” anlamını seçenekler 
içerisinden B seçeneğinde geçen  “despite”  (-e rağmen) 
ifadesinin verebileceği görülür. 

A) Because of: “nedeniyle” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir.  

 (because of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

B) Despite: “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. 

 (despite + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

C) Instead of: “yerine” analamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir.  

 (instead of + Ving / Noun / Noun)

D) In addition to: “ek olarak” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir.  

 (in addition to + Ving / Noun / Noun)

E) Contrary to: “aksine” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir.  

 (contrary to + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

CEVAP: B
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13. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde cümleye “Demir 
eksikliği; gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda çocuk ve 
kadını etkilemenin yanı sıra, Endüstrileşmiş Ülkelerde de 
önemli ölçüde yaygın olan tek besin eksikliğidir”  anlamını 
seçenekler içerisinden C seçeneğinde geçen “as well 
as” (-nın yanı sıra) verebilir. 

Seçenekler; 

A) also: “üstelik, ayrıca, bundan da ötesi” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Bu soruda anlamsal olarak uygun değildir.

B) so long as: “müddetince, -dığı sürece” anlamına 
gelen “adverbial clause of time / condition” bağlacıdır. 
Bu soruda anlam olarak doğru yanıt olamaz.

C) as well as: “yanında, ek olarak” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Hem kavramsal hem de yapısal olar-
ak bu soruda boş bırakılan kısmı doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır.

D) both: (1)“hem …… hem de” anlamına “both .... and” 
ikilisinin ilk kısmıdır. Bu ikili bir “correlative conjunction” 
bağlacıdır ve benzer özellik ve nitelikteki iki unsuru 
ilişkilendirmek üzere kullanılır ve birinciden sonra 
ne tür bir sözcük ya da yapı  kullanılmışsa, ikinciden 
sonra da aynı türden sözcük ya da yapı kullanılmalıdır.  
(2) “her ikisi de” anlamına gelen bir “determiner” 
yapıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.

E) either: “ya …… ya da” anlamına gelen  “either .... 
or” ikilisinin ilk kısmıdır. Bu ikili bir “correlative con-
junction” bağlacıdır ve benzer özellik ve nitelikteki iki 
unsuru ilişkilendirmek üzere kullanılır ve birinciden 
sonra ne tür bir sözcük ya da yapı kullanılmışsa, 
ikinciden sonra da aynı türden sözcük ya da yapı 
kullanılmalıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama 
sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

CEVAP: C
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14. Soru kökünde ilk cümle, “Primatlarla ilgili araştırma-
lar hala bebeklik dönemindedir …” anlamına gelirken, 
boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “onların birbirl-
erine ve insanlara benzerlikleriyle ilgili birçok şeyi ortaya 
çıkarmıştır” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi 
olduğu görülür. Bu tür zıtlık ilişkisi içeren iki cümleyi 
birbirine bağlamak için seçenekler içinden yalnızca C 
seçeneğinde geçen “yet = ancak, fakat” kullanılabilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Primatlarla ilgili araştırmalar hala bebeklik dönemindedir; 
ancak onların birbirlerine ve insanlara benzerlikleriyle 
ilgili birçok şeyi ortaya çıkarmıştır” olacaktır.

Seçenekler; 

A) thus: “dolayısıyla, sonuç olarak, o halde” anlamına 
gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki 
cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbir-
ine bağlar. Bu soruda hem kavramsal hem de işlevsel 
olarak uygun değildir. 

B) so: “bu yüzden, öyleyse, o halde” anlamına gelir. 
Yan cümlenin sonuç, ana cümlenin de neden olduğu 
“adverbial clause” bağlacı olarak “so / so that / so 
much so that / so … that / such … that” kullanılır. Bu 
soruda hem işlevsel hem de anlamsal olarak doğru 
yanıttır.

C) yet: “ancak, fakat” anlamına gelen bir eş düzey 
(coordinate conjunction) bağlacıdır. Bu soruda, böyle 
bir işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru yanıt 
olamaz.

D) unless: “-medikçe / -madıkça / -mazsa” anlamına 
gelir. Şart bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

E) in case: “-ur diye, -sına karşı” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of unwanted purpose” bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz. 

Ek Gramer Açıklaması: 

Aynı yapıya sahip iki ifadeyi birbirine bağlamak için “coor-
dinate conjunction” olarak bilinen yapıları kullanırız. Bu 
yapılar: “for, and, nor (neither), but, or, yet, so”

CEVAP: C
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15. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde verilen ilk cümle 
“Dünya nüfusu yaşlanır ve ABD’den Çin’e ortalama 
ömür beklentisi yükselir, …” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise “ … daha milyonlarca hasta 
komplike, yoğun işgücü isteyen tıbbi bakıma ihtiyaç 
duyacak” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında zamanla değişim ilişkisi 
olduğu görülür. Bu tür zamanla değişim ilişkisi olan iki 
cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler içinden yal-
nızca A seçeneğinde verilen “as = -dıkça” kullanılabilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Dünya nüfusu yaşlandıkça ve ABD’den Çin’e ortalama 
ömür beklentisi yükseldikçe, daha milyonlarca hasta 
komplike, yoğun işgücü isteyen tıbbi bakıma ihtiyaç duy-
acak” olacaktır. 

Seçenekler; 

A) As: “-dıkça” anlamına gelir. Aralarında zamanla 
değişim ilişkisi olan iki cümleyi birbirine bağlamak için 
kullanılan bir zaman zarf yan cümlesi bağlacıdır. Bu 
soruda yan cümle ile ana cümle arasında böyle bir 
ilişkiyi kurduğu için doğru yanıttır.

B) Though: “-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda anlamsal 
bakımdan doğru yanıt olamaz.

C) In case: “.... olur diye” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of unwanted purpose” bağlacıdır. Bu soruda 
anlamsal bakımdan doğru yanıt olamaz.

D) Unless: “-medikçe / -madıkça” anlamına gelir. Şart 
bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini sonuç cüm-
lesi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun  değildir.

E) Whether: “olup olmadığı” anlamına gelir. Nesne duru-
mundaki evet / hayır sorularından oluşturulan isim 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılır. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip olmadığı 
için doğru yanıt olamaz.

CEVAP: A



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

DENEME - 4
SAĞLIK BİLİMLERİ

16. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle; “Kızamık 
geçirdiniz” anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen 
ikinci cümle ise, “… vücudunuz virüse karşı direnç 
(bağışıklık) kazanır ve bir daha kızamık olmanız 
pek olası değildir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin 
anlamları incelendiğinde ilk cümlenin ikinci cümlenin 
zamanını bildirdiği görülecektir. Bu tür ana cümlenin 
zamanını veren yancümleleri ana cümleye bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca A seçeneğinde geçen 
“once” kullanılır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu durumda 
cümle “Kızamık geçirdikten sonra, vücudunuz virüse 
karşı direnç (bağışıklık) kazanır ve bir daha kızamık 
olmanız pek olası değildir” anlamına gelir.

Seçenekler; 

A) once: “-den sonra” anlamına gelir.  Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılan 
“adverbial clause of time” bağlacı olarak kullanılır. 

B) although: “-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir 
işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru yanıt ola-
maz.

C) even if: “-sa bile” anlamına gelen bir “adverbial clause 
of contrast” bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve 
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

D) in case: “....... olur diye” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of unwanted purpose” bağlacıdır. Bu soruda 
kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

E) whereas: “-iken” anlamına gelen doğrudan zıtlık 
içeren iki cümleyi hem anlamsal hem de yapısal 
olarak bağlamak için kullanılan bir “adverbial clause” 
bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama 
sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

CEVAP: A

17. Cümleye “Hipokrat, hastalıkların  Allahın takdiri ya da 
batıl inancın sonucu olarak değilde doğal nedenlerden 
kaynaklandığına inanan ilk insan olduğuna inanılır ” 
anlamını  B seçeneğindeki “as a result of = sonucu 
olarak” verebilir. Doğru yanıt B’dir. Diğer seçenekler;

A) despite: -e rağman

C) in lieu of: yerine, bedel olarak  

D) in return for: karşılığında

E) on behalf of: namına, adına

CEVAP: B
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18. Bu soruda ilk boşluktan sonra bir isim (behaviorism) ve 
ikinci boşluktan sonra da ikinci ismin (psychoanalysis) kul-
lanılmış olması, boşlukları dolduracak ifadenin bir “correl-
ative conjunction” yapısı olmasını gerektirir. “Correlative 
conjunction” adını verdiğimiz bağlaçlar, benzer özellik ve 
nitelikteki iki unsuru ilişkilendirmek üzere kullanılır ve bir-
inciden sonra ne tür bir sözcük ya da yapı kullanılmışsa, 
ikinciden sonra da aynı türden sözcük ya da yapı kullanıl-
malıdır. Seçenekler içinde bu özelliğe uygun düşen tek 
ikili E seçeneğindeki “both … and …” olur. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Hümanist 
psikoloji, 1950’lerde hem davranışcılığa hem de psiko-
analizme tepki olarak ortaya çıktı” olacaktır.

Ek Gramer Notu: Correlative Conjunctions

either … or (ya …. ya da …)
neither … nor (ne …. ne de ….)
both … and (hem … hem de ....)

not only ... but also / as well (sadece … değil, aynı 
zamanda ….da ..)

CEVAP: E

19. Bu cümle yapısal olarak incelendiğinde; boşluktan önce 
(cardiac arrhythmia) ve sonra isim öbeği (caffeine toxicity) 
kullanıldığından ve iki ismi ya da isim öbeğini sadece 
edat türü bir sözcükle bağlamak mümkün olduğundan 
ve sadece B’de verilen “as well as” ve C’de verilen 
“due to” birer edat öbeği olduğundan doğru yanıt bu iki 
seçenekten biridir. Zira diğer seçenekler “transitional 
words / transitors / connectors” sözcüklerdir ve ya iki 
cümleyi anlamsal olarak birbirine bağlarlar ya da başka 
bağlaçlarla bağlanmış iki cümlenin anlam ilişkisini 
güçlendirmek için zarf olarak kullanılırlar. Bu cümlede iki 
isim öbeğini(cardiac arrhythmia ………. caffeine toxicity) 
birbirine bağlamak için ise bir edat öbeğine ihtiyaç vardır. 
Bu iki seçenek arasında seçimi ise cümleyi anlamsal 
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olarak inceleyerek yapabiliriz. Cümleye “kafein toksisitesi 
kaynaklı kalp ritim bozukluğu” anlamını “due to = -den 
kaynaklı/dolayı” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) on the other hand: “diğer taraftan” anlamına gelen 
bir “transitional words / transitors / connectors” 
sözcüktür. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız bir olaya 
başka bir bakış açısını veren direk zıtlık içeren 
yapıları birbirine bağlamak için kullandığımız “transi-
tional words / transitors / connectors” sözcük öbeğidir. 
Bu soruda, böyle bir işlev ve anlama sahip olmadığı 
için doğru yanıt olamaz. 

B) as well as: “-nın yanı sıra, -e ilaveten” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. (as well as + Ving / Noun 
/ Noun Phrase/ Noun Clause)

C) due to: “nedeniyle” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. Bu soruda hem anlamsal olarak hem 
de işlevsel olarak doğru yanıttır. (due to + Ving / Noun 
/ Noun Phrase/ Noun Clause)

D) consequently:  “sonuç olarak, bunun bir sonucu olar-
ak” anlamına gelen bir “transitional words / transitors 
/ connectors” sözcük öbeğidir. Yapısal olarak birbirin-
den ayrı iki yapı arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek 
ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız 
sonuç bildiren cümleyi neden cümlesine anlamsal 
olarak bağlamak için kullandığımız  “transitional words 
/ transitors / connectors” sözcük öbeğidir. Bu soruda, 
böyle bir işlev ve anlama sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz. 

E) nevertheless: “ancak, bununla birlikte” anlamına 
gelen bir “transitional words / transitors / connectors” 
sözcüktür. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki yapı 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız dolaylı zıtlık 
içeren yapıları birbirine bağlamak için kullandığımız 
“transitional words / transitors / connectors” sözcüktür. 
Bu soruda, böyle bir anlama sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz.

CEVAP: C
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20. Bu soru incelendiğinde “New Orleans” ismini niteleye-
cek bir “adjective clause” yapısının ilgi zamirinin eksik 
olduğu görülecektir. Bu yapıda olduğu gibi sıfat cümleciği 
içinde işlevi özne olan bir ismi nitelemek için “which / that” 
ilgi zamiri kullanılabilir, ancak “adjective clause” yapılar-
da nitelenen isim özel bir isimse “that” kullanılamaz. Bu 
nedenle, seçenekler içinde “New Orleans” ismini doğru 
niteleyen “adjective clause” yapısı “which” olmalıdır.  
Doğru yanıt E seçeneğidir.

While affordable housing is in short supply in many 
cities, the problem is particularly acute in New 
Orleans. New Orleans is still recovering from the 
devastation of 2016’s Hurricane Katrina. 

Bu durumda cümle “While affordable housing is in 
short supply in many cities, the problem is particularly 
acute in New Orleans, which is still recovering from 
the devastation of 2016’s Hurricane Katrina” olacaktır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Ek Gramer Açıklaması:

İçinde aynı ismi ortak olarak içeren iki basit cümleyi 
birleştirerek tek bir cümle haline getirmek için “adjective 
clause” yapısını kullanırız. Bu yapıda kullanılan ilgi zamir-
leri aşağıdadır:

who, whom, which, that, when, where, whose, why

Bu ilgi zamirleri arasındaki seçimi nitelenen ismin 
“adjective clause” içindeki rolüne bağlı olarak yaparız. 

*  Nitelenen ismin öğesel görevi “adjective clause” 
yapısının öznesi ise, “who / which / that” ilgi zamirl-
erinden birisini; 

*  Nitelenen ismin öğesel görevi nesne ise “whom / 
which / prep.  + whom / prep. + which” ilgi zamirler-
inden birisini; 

*   Nitelenen ismin öğesel görevi iyelik sıfatı ise “whose” 
ya da  “noun + of + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

*   Nitelenen ismin öğesel görevi yer zarfı ise “where” ya 
da “prep. + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

*  Nitelenen ismin öğesel görevi zaman zarfı ise “when” 
ya da  “prep. + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

*   Nitelenen ismin öğesel görevi neden ya da açıklama 
belirten isim türü bir sözcük (reason) ise “why” ilgi 
zamirini kullanırız.

Cümlenin anlamı: Birçok şehirde uygun fiyatlı konut arzı 
yetersiz olmakla birlikte, 2016 yılı Katrina Kasırgası’nın 
tahribatınının yaralarını sarmakta olan New Orleans’ta 
sorun çok belirgindir.

CEVAP: E
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21. Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Cümleye 
“cep telefonu ile kanser arasındaki ilişkiyi araştırmak 
aşırı derecede zor ve sonuçsuz kalmıştır” anlamını A 
seçeneğinde geçen “inconclusive” (sonuçsuz) verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler;

A) inconclusive: (sonuçsuz, tesirsiz, yetersiz) not 
conclusive or decisive; not finally settled; indeterminate

B) explicit: (kesin, aşikar) fully and clearly expressed; 
leaving nothing implied

C) obvious: (açık) easily perceived or understood; quite 
apparent

D) influential: (etkili) having or exercising influence

E) available: (hazır, elde mevcut) present and ready for 
use; at hand; accessible

CEVAP: A
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22. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Beyin kanseri 
araştırmalarını icra etmek özellikle zordur, ….” anlamına 
gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “… 
tümörler nadirdir ve gelişmeleri on yıllar alabilir” anlamı-
na gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında neden-sonuç ilişkisi olduğu görülür. Bu tür 
neden cümleciklerini ana cümleye bağlamak için neden 
cümleciğinin başına “because” kullanılabilir. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Beyin 
kanseri araştırmalarını icra etmek özellikle zordur; çünkü 
tümörler nadirdir ve gelişmeleri on yıllar alabilir” olacaktır.

Seçenekler;

A) that: Kesin yargı bildiren isim cümleciğini ana cüml-
eye bağlamak için kullanılır. Bu soruda hem sözdizim-
sel olarak hem de anlam olarak doğru yanıt olamaz.

B) unless: “-medikçe / -madıkça” anlamına gelir. Şart 
bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini sonuç cüm-
lesi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun değildir.

C) although: “-sa bile” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda kavramsal 
olarak doğru yanıt olamaz.

D) because: Yan cümlenin neden, ana cümlenin de 
sonuç olduğu  “adverbial clause of cause” bağlacı 
olarak kullanılan “-den dolayı” anlamına gelen bir 
sözcüktür. Bu cümlede hem kavramsal hem de 
yapısal olarak doğru yanıttır. 

E) while: Doğrudan zıtlık içeren iki cümleyi hem 
anlamsal hem de yapısal olarak bağlamak için kul-
lanılan bir “adverbial clause” bağlacıdır. Bu soruda, 
böyle bir işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz.

CEVAP: D

23. Bu soruda cümleye “Araştırmaların çoğu cep telefonu 
ile bu tür kanserler arasında hiçbir ilişki bulamadı, ancak 
birkaçı buldu” anlamını “birkaçı” anlamına gelen “a few” 
ile verebiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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24. Bu soruda bağıl bir ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. İlk 
boşluktan önce gelen “risks” sözcüğünden sonra “for” 
ilgeci kullanılır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

25. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda doğru 
yanıta önceki cümleden ulaşabiliriz. Önceki cümle 
incelendiğinde, bahse konu araştırmacıların geçmişte 
belirli bir zamanda araştırmalarını yaptıkları ve belli bul-
gulara ulaştıkları (found) belirtilmiştir. Bu durumda son 
cümlede de fiil “simple past tense”te çekilmelidir. Belirtilen 
zamanda fiilin çekimi “concluded” olarak A seçeneğinde 
verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

26. Bu soruda bağıl ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Boşluktan 
önce gelen “dump” sözcüğü “down” edatıyla birleşerek 
“aşağı bırakılmak” anlamına gelen bir deyimsel anlam 
kazanır. Doğru yanıt “down” edatının verildiği D 
seçeneğidir. 

CEVAP: D

27. Cümleye “40 saatten daha uzun süre bir kanalizasyona 
bırakılan bir bebek yalnızca bir komşunun bir hay-
vanın “miyavladığı” duyup bir hayvanın mahsur kaldığını 
düşünmesinden sonra canlı olarak kurtarıldı” anlamını A 
seçeneğindeki “trap = kapana sıkışmak, mahsur kal-
mak, tuzaklamak” verebilir. Doğru yanıt A’dır. 

Diğer seçenekler;

B) suffered: ızdırap çekmek, acı çekmek  

C) drowned: boğulmak

D) secured: güvenceye almak

E) rescued: kurtarmak

CEVAP: A
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28. Cümleye “ciddi ancak hayati tehlikesi olmayan yaralarının 
tedavisi için şehir hastanesine götürüldü” anlamını C 
seçeneğindeki “but=ancak” verebilir. Doğru yanıt C’dir. 

Diğer seçenekler;

A)  through: ile, yoluyla, içinden  

B)  in addition: ayrıca, ek olarak

D)  so as (to): -mek için

E)  thus: böylelikle, bu yüzden, öyleyse

CEVAP: C

29. Soru kökü incelendiğinde “claim”  fiilinden sonra gelecek 
çatının tespit edilmesinin istendiği görülecektir. Bilindiği 
gibi bir fiilin sağında hangi yapıların hangi formlarda 
geleceğini bu fiil belirler. Bu soruda geçen “claim” 
fiilinden sonra “to-infinitive” bir yapı gelmelidir. Seçenekler 
içinden A, B ve D seçenekleri “to-infinitive” yapılar içerse 
de düşük yapmaktan muzdarip olma eylemi (suffer), 
iddia etmek (claim) eyleminden önce gerçekleşeceği 
için “suffer” fiili “perfect infinitive” olarak çekilmelidir. 
Bahse konu fiil olan ““suffer”  fiilinin “perfect infinitive” 
olarak çekimi “to have suffered” olarak B seçeneğinde 
verilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

30. Zaman bilgisinin sorgulandığı bu soruda aynı zamanda 
“modal” bilgisi de sorgulanmaktadır. Doğru “modal” 
seçilirken cümlenin anlamı önem arz eder. Bu cümleye 
“kürtaja gücü yetmediği için” anlamına “because she 
couldn’t afford to have an abortion” ile verbiliriz. Doğru 
yanıt B’dir.

CEVAP: B
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31. Soru kökünde geçen “should” kipliği bu soruda olduğu 
gibi cümlenin başında kullanıldığında devrik yapıda “şart 
cümleciği (conditional clause-if clause type 1)” oluşturur. 
Bu durumda soru kökünde verilen yan cümlenin bir “koşul 
cümleciği” (if clause) ve zamanı “present” (Type 1) old-
uğu anlaşılır. Koşul cümlelerinde yan cümlenin zamanı 
“present” olduğunda, temel cümlenin zamanı cümlenin 
anlamına bağlı olarak ya “present” ya da “future” olur. Bu 
durumda geçmiş zamanlı fiile sahip D seçeneğini hemen 
eleyebiliriz. Diğer seçenekler arasında ise doğru yanıta 
soruyu kavramsal olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru 
kökünde geçen “Sağlıkla ilgili herhangi bir ciddi tehdit 
ortaya çıkarsa” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı 
bir şekilde B seçeneğinde geçen “çabuk tepki vereceğiz 
ve bazı yiyeceklerin ithalatını yasaklayacağız” ifad-
esi tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Sağlıkla ilgili herhangi bir ciddi tehdit 
ortaya çıkarsa, çabuk tepki vereceğiz ve bazı yiyeceklerin 
ithalatını yasaklayacağız” olacaktır. Diğer seçenekler soru 
kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlama-
dıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: B

32. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “… ilk doğal 
tepkimiz orayı tırnaklarımızla kaşımak olur” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde C seçeneğinde 
geçen “bir kaşıntı hisseder hissetmez” ifadesi tamam-
lar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Bir kaşıntı hisseder hissetmez, ilk doğal tepkimiz 
orayı tırnaklarımızla kaşımak olur” olacaktır. 

We …. , our …. 

CEVAP: C
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33. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Neo-nicotinoid 
haşere savarların bazılarının kullanılmasını durdur-
malıyız” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekil-
de B seçeneğinde geçen “arılarımıza ne tür zararlar ver-
diğiyle ilgili daha iyi bilgi edininceye kadar” ifadesi tamam-
lar. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Arılarımıza ne tür zararlar verdiğiyle ilgili daha iyi 
bilgi edininceye kadar Neo-nicotinoid haşere savarların 
bazılarının kullanılmasını durdurmalıyız” olacaktır. Ayrıca 
bu seçenekte geçen “they” şahıs zamiri soru kökünde 
geçen “some neo-nicotinoid pesticides” ismi yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuş-
tur. Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru 
bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: B

34. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Bazı araştırma-
lar, balık yemenin prostat kanserine yakalanma riskini 
azaltabileceğini öne sürmektedir” ifadesini seçenekler 
içinden en anlamlı bir şekilde A seçeneğinde geçen 
“Bununla birlikte, bu bulgu başka çalışmalar tarafından 
desteklenmemektedir, bu nedenle etkiden emin olamayız” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu durum-
da cümlenin anlamı: “Bazı araştırmalar, balık yemenin 
prostat kanserine yakalanma riskini azaltabileceğini öne 
sürmektedir; Bununla birlikte, bu bulgu başka çalışmalar 
tarafından desteklenmemektedir, bu nedenle etkiden 
emin olamayız” olacaktır. Ayrıca bu seçenekte geçen 
“this” şahıs zamiri soru kökünde geçen “eating fish 
may reduce the risk of developing prostate cancer” 
ifadesi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal 
olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt 
olamazlar.  

CEVAP: A
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35. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Herhangi birinde 
MS’in ilerlemesi, şiddeti ve belirtileri henüz öngörüle-
memektedir” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde C seçeneğinde geçen “ancak bilim ve tıptaki 
ilerlemeler bizleri MS’siz bir dünyaya yaklaştırıyor” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cüm-
lenin anlamı: “Herhangi birinde MS’in ilerlemesi, şiddeti 
ve belirtileri henüz öngörülememektedir, ancak bilim ve 
tıptaki ilerlemeler bizleri MS’siz bir dünyaya yaklaştırıyor” 
olacaktır. 

CEVAP: C

36. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “ … enfeksiyonu 
daha önceden geçirmeyen yetişkinler hala risk altındadır” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde D 
seçeneğinde geçen “Çoğu su çiçeği vakası 10 yaş altın-
da ortaya çıksa da …” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Çoğu su 
çiçeği vakası 10 yaş altında ortaya çıksa da, enfeksiyonu 
daha önceden geçirmeyen yetişkinler hala risk altındadır” 
olacaktır. Ayrıca soru kökünde geçen “the disease” isim 
öbeği bu seçenekte geçen “chicken pox” ismi yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuş-
tur. 

CEVAP: D

37. Soru kökünde verilen “yaklaşık olarak iki milyon çocuk 
bakımı harcaması olan çalışan ailenin ve sağlık harca-
maları olan yaşlıların sosyal güvenlik yardımını bundan 
sonra alamamaları için” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
C seçeneğinde verilen “Yeni kanun Senato kanununda 
yardım kısıtlamaları ve uygunluk şartlarında değişiklikler 
içeriyor” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Yeni kanun yaklaşık olarak iki milyon çocuk bakımı 
harcaması olan çalışan ailenin ve sağlık harcamaları 
olan yaşlıların sosyal güvenlik yardımını bundan sonra 
alamamaları için Senato kanununda yardım kısıtlamaları 
ve uygunluk şartlarında değişiklikler içeriyor” olacaktır. 
Doğru yanıt  C seçeneğidir. 

CEVAP: C
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38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “İlaç bağımlısı 
insanlar, ilaç kullanımı hakkında seçimler yaparlar” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde E 
seçeneğinde geçen “ancak hastalıkları pek çok sefer 
bu seçimleri etkiler” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “İlaç bağımlısı 
insanlar, ilaç kullanımı hakkında seçimler yaparlar; ancak 
hastalıkları pek çok sefer bu seçimleri etkiler” olacaktır.

CEVAP: E

39. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “ … çünkü onlar 
vücutta yüzlerce rol oynarlar” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen “Vitaminler 
ve mineraller hayati öneme sahip besinlerdir” ifadesi 
tamamlar. Ayrıca soru kökünde geçen “they” zamiri bu 
seçenekte geçen “vitamins and minerals” isimleri yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuş-
tur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Vitaminler ve mineraller hayati öneme sahip 
besinlerdir, çünkü onlar vücutta yüzlerce rol oynarlar” 
olacaktır.

CEVAP: D

40. Yan cümlede beklentinin yaratılıp ana cümlede redded-
ildiği cümleleri ana cümleye bağlamak için  “concessive 
contrast” bağlacı olan “though, although, even though, 
… vb.” kullanılır. Bu soruda soru kökünde geçen “Geçen 
yıl İngiltere’de 1100 E. Coli vakası görülmesine rağmen” 
ifadesini anlamca en iyi bir şekilde B seçeneğinde geçen 
“... yüzde yirmiden azı yiyecek zehirlenmesinden kaynak-
landı” tamamlamaktadır. Doğru yanıt B’dır.

CEVAP: B
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41. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceley-
erek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “İlaç şirketlerinin 
modern teknolojilere ayak uydurması zordur” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde E seçeneğinde 
geçen “çünkü onlar eski teknolojilere çok yatırım yap-
mışlardır” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “İlaç şirketlerinin modern 
teknolojilere ayak uydurması zordur, çünkü onlar eski 
teknolojilere çok yatırım yapmışlardır” olacaktır. Ayrıca 
bu seçenekte geçen “they” şahıs zamiri soru kökünde 
geçen “pharmaceutical companies” ismi yerine kul-
lanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. 
Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru 
bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: E

42. Soru kökünde verilen “a fraction of senior adults have 
given up undergoing cancer screening even though 
…”  ifadesinin karşılığı yalnızca A seçeneğinde “ –a 
rağmen bu yaştaki yetişkinlerin küçük bir kısmı kanser 
taramasından geçmekten vazgeçti” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

43. Soru kökünde verilen ana cümlenin öznesi olan “The 
reports we have received so far concerning the disas-
ter …” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca D seçeneğinde 
“Felaketle ilgili olarak bugüne kadar aldığımız rapor-
lar …” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

the reports we have received so far = bugüne kadar 
aldığımız raporlar

concerning the disaster = felaketle ilgili olarak

seems to be = gibi görünüyor

exaggerating the situation = durumu abartıyor.

CEVAP: D
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44. Soru kökünde verilen ana cümlenin öznesi olan 
“Widespread vaccination campaigns carried out by the 
Ministry of Health …” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca E 
seçeneğinde “Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 
yaygın aşı kampanyaları ...” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

widespread vaccination campaigns = yaygın aşı kam-
panyaları

carried out by the Ministry of Health = Sağlık Bakanlığı 
tarafından yürütülen

have been effective = etkili olmuştur

in reducing infant mortality = bebek ölümlerinin azal-
tılmasında

CEVAP: E

45. Soru kökünde verilen ana cümlenin isim fiil bir yüklemi 
olan “… has been a major issue …” ifadesinin Türkçe 
dengi yalnızca D seçeneğinde “… önemli bir mesele 
olmuştur” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

in developed countries = gelişmiş ülkelerde

medical care = tıbbi bakım

has been a major issue = önemli bir mesele olmuştur

since the beginning of this century = bu yüzyılın 
başlarından beri

CEVAP: D

46. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “is delivering” 
fiilidir ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde “… verme-
ktir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

one of the greatest challenges = en büyük sorunlardan 
biri

in developing and using cancer drugs = kanser 
ilaçlarının kullanılmasında ve geliştirilmesinde

is delivering the drugs = bu ilaçları vermektir 

to the diseased tissues  = hastalıklı dokulara 

without poisoning the patient’s entire body = hastanın 
tüm vücudunu zehirlemeden

CEVAP: B
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47. Soru kökünde verilen cümlede geçen “A blood test 
today could take a few days because of …” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca E seçeneğinde “Bir kan testi, 
günümüzde, ...... -dan dolayı, birkaç gün alabilir” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

a blood test today = günümüzde bir kan testi

could take a few days = birkaç gün alabilir 

because of = dan dolayı

the many steps = birçok adım

needed to separate blood components = kan bileşen-
lerini ayırmak için gereksinim duyulan

CEVAP: E

48. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklem + nesnesi 
“Türkiye’de beş milyondan fazla kişi, … musluk 
suyu içmektedir”  ifadesidir ve bu ifade yalnızca E 
seçeneğinde “In Turkey, over five million people drink tap 
water” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

49. Soru kökünde verilen “yardımcı olabilecek bir kan testi 
geliştirildi” ifadesinin karşılığı yalnızca A seçeneğinde “a 
blood test has been developed that could help” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

50. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi “En 
sık karşılaşılan komplikasyon,  …. bir hastalıktır” ifade-
sidir ve bu ifadenin karşılığı yalnızca D seçeneğinde “The 
most common complication is a condition” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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51. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi “hiçbir 
ilaç firması …. istekli değildir” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca B seçeneğinde “No pharmaceutical company is 
willing to” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

hiçbir ilaç firması = no pharmaceutical company

yüz bin kişide bir kişiyi etkileyen bir hastalığın teda-
visi için = for the treatment of a disease that affects only 
one in a hundred thousand people

ilaçlara yüklü yatırım yapmaya = invest heavily in drugs

istekli değildir = is willing to

CEVAP: B

52. Soru kökünde verilen cümlenin isim cümleciğinde 
geçen iki yüklem öbeği olan  “zihnin çalışmasını 
geliştirebildiğini ve Alzheimer’s önlemeye yardım-
cı olabileceğini” ifadesinin İngilizce dengi yalnızca E 
seçeneğinde “improve mental functioning and help to 
prevent Alzheimer’s …” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

son araştırmalar = recent research

kolesterol düşürücü bazı ilaçların aynı zamanda zih-
nin çalışmasını geliştirebildiğini = that some cholester-
ol-lowering drugs might also improve mental functioning

ve Alzheimer’s önlemeye yardımcı olabileceğini = and 
help to prevent Alzheimer’s. 

gösteriyor = shows

CEVAP: E
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53. Bazı çeviri sorularında kullanılan bağlaç tek başına doğru 
yanıtı bulmak için yeterli olabilir. Örneğin bu sorudaki 
“ancak” bağlacı yalnızca E seçeneğinde “but” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Diğer seçeneklerin hiçbirinde 
“ancak” bağlacının karşılığı olmadığından doğru yanıt 
olamaz. Doğru yanıt E seçeneğidir.

bazı kanser türlerine bağlı ölüm oranları son yıllarda 
düşmüştür = death rates due to some types of cancer 
have decreased in recent years

ancak = but

kanserin yol açtığı ölümlerin genel oranı, endişe ver-
ici bir şekilde artmaktadır = the overall rate of deaths 
caused by cancer is alarmingly on the rise

CEVAP: E

54. Parça gözlüklerin sadece görme bozukluklarını düzelt-
mek için değil de aynı zamanda fiziksel görünümü 
güçlendirmek amaçlı olduğuyla ilgili. Bu soruda doğru 
yanıtın tespit edilmesinde son cümle belirleyici oluyor. Son 
cümlede “Gözlük çerçeveleri sadece görme bozuk-
luğunu gideren değil de aynı zamanda görünümü 
güçlendiren birçok şekilde, ebatta, renkte ve matery-
alde mevcuttur”  denildiğine göre bu cümleden önce 
“Gözlükler artık sadece gerekli görme bozukluğunu 
düzelten tıbbi cihazlar değildir” ifadesi gelmelidir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

55. Parça anne sütünün yararlarıyla ilgilidir. C seçeneğinde 
geçen “Anne sütüyle beslenmenin çocuk için hem 
psikolojik hem de fizyolojik net sağlık yararları vardır” 
ifadesi metni anlamsal birlik ve bütünlük içinde tamam-
lamaktadır. 

CEVAP: C
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56. Parça hangi tür yiyeceklerin trigliserite neden olduğu 
ve trigliseritin zararlarıyla ilgili. A seçeneğinde geçen 
“Trigliserit birçok tür yiyecekte bulunabilir, ancak en 
yaygın ve tipik olarak en yoğun bir şekilde etlerde, 
süt ürünlerinde ve pişirme yağında bulunur” ifadesi 
metni anlamsal birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Boşluktan sonraki cümlede geçen “these types of foods” 
bu seçenekte geçen “meats, dairy and cooking oils” 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 
oluşturmuştur. 

CEVAP: A

57. Parça diyabetik retinopati hastalığına yatkın olan kişiler 
ve etnik gruplar hakkında. İlk cümlede diyabetik retinopati 
hastalığına  yatkın kişi özelliklerinden bahsedildikten 
sonra boş bırakılan ikinci cümleden sonra Hispaniklerin 
en büyük risk altında olduğundan bahsedilerek bu hast-
alığa yatkın olan bir etnik gruba örnek verildiğine göre 
boş bırakılan cümlede etnik gruplardan bahsedilmeli. 
Bu manada bir ifade D seçeneğinde verilmiştir: “Ayrıca, 
Afrika kökenli Amerikalılar, Hispanikler ve Yerli 
Amerikalılar gibi belirli etnik grupların diyabetik retin-
opatiye yakalanma olasılığı daha yüksektir.” Doğru 
yanıt D’dir.

CEVAP: D

58. İlk cümlede “Araştırmanın yazarı tarama testinin 
geliştirilmesini de içeren daha iyi önleme stratejil-
erinin gerekli olduğunu söylüyor.” deniyor. Bu cüm-
leden sonraki cümle olan ikinci cümle boş bırakılmış. 
Son cümlede ise  “Parasitin kırmızı kan hücrelerini 
istila etmesinden ve yok etmesinden ötürü hastalığın 
ayrıca beklenmedik kansızlığa da sebebiyet verebi-
leceği” belirtiliyor. Bu iki düşünce arasında köprü kuracak 
düşünce E seçeneğinde verilen “Hastalık şiddetlenebil-
ir ve bazı savunmasız toplumlarda ölümcül bile ola-
bilir” cümlesidir. Son cümlede özne konumunda yer alan 
“it” zamiri, E seçeneğindeki cümlede geçen “the dis-
ease” ifadesi yerine kullanılmakta ve metinsel örüntüyü 
gerçekleştirmektedir. Bu nedenlerle E seçeneği parçayı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 

CEVAP: E
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59. Parçanın giriş cümlesinde “İnsülin üretme yeteneği kanser 
hücrelerini normal hücrelerden farklı kılar, ancak not edil-
mesi gereken ikinci bir anormallik daha vardır. Vücuttaki 
her hücre zarının dış yüzeyinde insülin reseptörü vardır.” 
deniyor. Üçüncü cümle boş bırakılmış ve son cümlede 
“Gögüs kanseri olan çoğu insanda insülin reseptörler-
inin miktarının önemli ölçüde artmakta olduğunu çoğu 
araştırma göstermektedir.” deniliyor. Bu durumda metni 
anlamsal birlik ve bütünlük içinde tamamlayacak cümle E 
seçeneğinde verilen cümledir: “Ancak sağlıklı hücrelere 
göre kanser hücrelerinin insülin reseptörü konsant-
rasyonu çok daha fazladır” Doğru yanıt E seçeneğidir. 

CEVAP: E

60. Ana konusunun antidepresan kullanımındaki artışın ned-
enlerinin anlatıldığı parçada antidepresanların ruh halinizi 
değiştirme güçlerinin olduğunu bildiren “Antidepresanlar 
ruh halinizi değiştirme gücüne sahiptirler ve bunu 
beyindeki serotonin ve norepinephrine’in miktar-
larını etkileyerek başarırlar” anlamına gelen cümle 
metnin birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

61. Ana konusu bir tehdit algıladığımızda ya da strese 
girdiğimizde vücudumuzun verdiği tepki olan parçada 
stres sistemimizin düzenleyicilerinden bahseden “Alkol, 
nikotin, kokain gibi uyuşturucular ve yüksek kalorili 
yüksek yağlı rahatlatıcı yiyecekler stres sistemim-
izin güçlü düzenleyicileridir” anlamına gelen cümle 
metnin birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D

62. Ana konusu öğrenme güçlüğü çekenlerin karşılaştıkları 
güçlüklerin olduğu parçada öğrenme güçlüklerinin 
beyindeki kimyasal sorunlardan kaynaklandığını bildiren 
“Öğrenme güçlükleri beyindeki kimyasal problem-
lerden kaynaklanır” anlamına gelen cümle metnin birlik 
ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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63. Ana konusu aspirin ve faydaları olan parçada, son cüm-
lede “İlk olarak eski Yunan’da kayıtlara geçen basit bir 
bitkisel ilaç, 1900 yılları civarında eczacılıkta bir çığır 
açtı” deniliyor. Bu cümlede hiçbir şekilde aspirinden söz 
edilmemiştir ve son cümlede başka bir konuya geçilmiştir. 
Paragrafın son cümlesinde konu değişimi olamaz. Bu 
nedenle doğru yanıt E seçeneği olur. 

CEVAP: E

64. Parça genel olarak İkinci  Dünya Savaşı sonrasın-
da İngiltere’de Milli Sağlık Hizmetlerinin kurulması ve 
sağlık hizmetlerinin ücretiz olarak verilmesi ile ilgili. 
E seçeneğinde geçen “Gelişmekte olan ülkelerdeki 
çocuk hastalıklarını kontrol etmek için daha fazla aşı 
geliştirildi” ifadesi; ana konunun dışında kaldığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

65. Parça genel olarak son yapılan bir çalışmanın iki ayrı 
sonucu ile ilgili. C seçeneğinde geçen “Doktorlar amiodar-
one yazarken bu ilacın kanser riskini arttırabileceğini 
akılda tutmak zorundalar” ifadesi; ana konunun dışında 
kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

66. Soru kökünde “Parçada Dr. Conrad Murray’in ... açıktır 
” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Dr. Conrad Murray, convicted of involuntary 
manslaughter in the death of Michael Jackson, was 
sentenced to four years in prison” = “Michael Jackson’ın 
ölümünde kasıtsız cinayetten yargılanan Dr. Conrad 
Murray dört yıl hapis cezası aldı” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen 
“hastasının ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

CEVAP: D
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67. Soru kökünde “Parçada propofol’un ... açıktır” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olar-
ak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Murray gave the singer propofol, an anesthetic 
drug that has no legitimate medical use outside of 
surgery” = “Murray, sanatçıya ameliyat dışında hiçbir 
meşru kullanımı olmayan bir anestezi ilacı olan propofol 
verdi” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde verilen “sadece ameliyatlarda kullanılabi-
leceği” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

68. Soru kökünde “Parçadan hakimin ... çıkartılabilir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olar-
ak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“During sentencing, the judge angrily slammed Murray for 
caring more about money, fame and prestige than about 
his patient” = “Yargılama esnasında hakim Murray’i 
hastasından ziyade para, ün ve prestije önem verdiği 
için azarladı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde verilen “Dr.Conrad Murray’i 
açgözlü olmakla eleştirdiğini” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

69. Soru kökünde “Parçaya göre ...” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamam-
layan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “… stress 
doesn’t arise just from unpleasant situations. Stress can 
also be associated with physical challenges and the 
achievement of personal goals. Physical and psycholog-
ical stress-producing factors can be pleasant or unpleas-
ant” = “Stres sadece nahoş durumlardan doğmaz. Stres 
fiziksel güçlükler ve kişisel hedeflerin gerçekleştirilmesiyle 
de ilgili olabilir. Fiziksel ve psikolojik  stres yaratan faktörl-
er hoş ya da nahoş olabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen “sadece nahoş 
durumlar değil aynı zamanda şahsi hedeflere ulaşmanın 
yanı sıra fiziksel güçlükler de stres kaynağı olabilir” ifad-
esi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B
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70. Soru kökünde “Parçaya göre bir insanın sağlığını 
güçlendirecek en iyi stres seviyesi …” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “A moderate level 
of stress challenges individual in a way that promotes 
optimal performance and well-being. Too little stress, and 
people are not challenged enough to improve; too much 
stress, and the challengers become stressors that can 
impair physical and emotional health” = “Orta seviye stres, 
optimal performansı ve iyiliği sağlayacak şekilde insanı 
harekete geçirir. Yeterince stres hissetmezlerse insanlar 
gelişemezler. Aşırı stres ve zorlama fiziksel ve duygusal 
sağlığa zarar verir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, E seçeneğinde verilen “orta seviyedeki 
strestir” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

71. Soru kökünde “Strese karşı verilen tepkilerin ... 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “The actions you 
take in response to stress are influenced by your 
biological predispositions, past experiences and current 
circumstances” = “Strese karşı verdiğimiz tepkiler biyolojik 
özelliklerinizden geçmiş deneyimlerinizden ve o anki 
şartlardan etkilenir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “bahse konu şahsa 
özgü olduğu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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72. Soru kökünde “Balık yemeyenlerin ... parçada açıktır” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Compared with non-fish-eaters, those eating 
fish at least once a week showed less brain-cell loss 
in the hippocampus and frontal cortex regions of the 
brain” = “balık yemeyenlerle mukayese edildiklerinde 
haftada en az bir kere balık yiyenler, beyinlerinin hip-
pocampus ve frontal cortex bölgelerinde daha az hücre 
kaybına uğradılar” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, B seçeneğinde verilen “Beyinlerinin hip-
pocampus ve frontal cortex bölgelerinde daha fazla hücre 
kaybettikleri” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

73. Soru kökünde “... parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “the 
omega-3 fatty acids found in some fish such as salmon 
can lower the risk of dementia and Alzheimer’s” = “Somon 
gibi bazı balıklarda bulunan omega-3 yağı demans ve 
Alzheimer riskini azaltabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen “Demans’a karşı 
korunmak için fırınlanmış ya da ızgarada pişirilmiş balık 
yemek gerektiği” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamak-
tadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

74. Bu soruda omega-3 ile ilgili bir bilgiyi parçadan bul-
mamız isteniyor. Parçada “the omega-3 fatty acids 
found in some fish such as salmon can lower the 
risk of dementia and Alzheimer’s” = “Somon gibi 
bazı balıklarda bulunan omega-3 yağı demans ve 
Alzheimer riskini azaltabilir” denilmektedir. Bu açıklam-
adan omega-3 ün demans ve Alzheimer riskini azalttığını 
anlayabiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

CEVAP: C
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75. Soru kökünde “Parçadan intihar girişiminde bulunan 
çocukların … açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “kids who think they want 
to kill themselves are considering it long before previ-
ously assumed” = “kendilerini öldürmeyi düşünen 
çocuklar önceden varsayıldığından çok öncesin-
den onu düşünürler” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen “daha önce 
düşünüldüğünden çok daha önce planladıkları” ifad-
esi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

76. Soru kökünde ilkokulda intihar girişiminde bulunan çocuk-
larla ilgili bir bilgiyi bulmamız isteniyor. Parçada “The 
39 teens who said they had tried to commit suicide 
multiple times reported first attempting when they were 
as young as 9, ... Teens who said they had tried just 
once were more likely to have attempted suicide later, 
in high school.” = “Bir çok kere intihar girişiminde 
bulunduklarını söyleyen 39 çocuk ilk girişimlerini 
9 yaşında yaptıklarını söylediler. Sadece bir kere 
intihar girişimde bulunduklarını söyleyenler ise çok 
daha ileri yaşlarda-lise döneminde-intihar girişiminde 
bulunduklarını söylediler” denilmektedir. Bu açıklama-
dan ilkokulda intihar girişimde bulunan çocukların daha 
sonra bir daha intihar girişiminde bulunma olasılıklarının 
olduğunu anlayabiliriz. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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77. Soru kökünde “İntihar girişimi önleme programlarının ... 
parçadan çıkarılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The 39 teens who said 
they had tried to commit suicide multiple times reported 
first attempting when they were as young as 9, ... Teens 
who said they had tried just once were more likely to 
have attempted suicide later, in high school.” = “Bir 
çok kere intihar girişiminde bulunduklarını söyley-
en 39 çocuk ilk girişimlerini 9 yaşında yaptıklarını 
söylediler. Sadece bir kere intihar girişimde bulun-
duklarını söyleyenler ise çok daha ileri yaşlarda-lise 
döneminde-intihar girişiminde bulunduklarını söyle-
diler” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde verilen “ilkokuldan itibaren programlanması 
gerektiğini” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

78. Bu soruda, havayolları ile seyahat acentelerinin neyi 
yapmasının gerekli olduğu soruluyor. Soruda geçen 
“airlines and travel agencies” ifadesinden anahtar 
ifade olarak yararlanmak suretiyle doğru yanıtı daha 
kolay tespit edebiliriz. Parçada geçen “… airlines and 
travel agencies to warn their customers. Airlines 
should be forced by law to give all passengers a 
short talk, tablets to protect them and leaflets about 
malaria …” cümlelerinde, havayolu firmaları ile seyahat 
acentelerinin müşterilerini uyarmalarının ve onlara bu 
konuda küçük broşürler (leaflet) dağıtmalarının gerekliliği 
vurgulanmaktadır. Bu bilgiye göre doğru yanıt D seçeneği 
olacaktır. 

CEVAP: D

79. Bu soruda sıtmaya dayalı ölümün genel olarak nedeninin 
ne olduğu soruluyor. Soruda geçen “death from malaria” 
ifadesinden anahtar ifade olarak yararlanabiliriz. Parçada 
geçen “most deaths are due to a delay in identifying 
the disease” cümlesinde çoğu ölüm vakasındaki nedenin 
hastalığın geç fark edilmesi olduğu belirtiliyor. Bu durum-
da doğru yanıt E seçeneği olur. 

CEVAP: E
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80. Parçanın son sorusunda, Dr. Hall’a göre hastalığın erken 
tanısı hakkında parçada yer alan bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Soruda geçen “early 
detection” ifadesi anahtar ifade olarak doğru yanıtın 
tespitinde yardımcı olabilir. Parçada geçen ““The early 
diagnosis of the disease can prevent almost 90% of 
the deaths from the disease” he says” cümlesinde, Dr. 
Hall’ın hastalığın erken tanısının ölüm vakalarının yüzde 
90’ının önüne geçebileceğini ifade ettiğini görüyoruz. Bu 
bilgiye göre doğru yanıt C seçeneği olacaktır. 

CEVAP: C


