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1. Alternatif enerji kaynakları arayışı hala devam 
ediyor çünkü fosil yakıtlar giderek tükeniyor.
A) influentially: etkili bir şekilde 

B) obstinately: inatçı bir şekilde

C) gradually: git gide 

D) initially: başlangıçta

E) memorably: unutulmaz bir şekilde

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

2. Azalan sayıda karetta karetta türüyle ilgili 
farkındalık yaratmak için bir koruma grubu 
tarafından yeni bir kampanya başlatıldı.
A) postponed: ertelemek 

B) stimulated: başlatmak

C) discovered: keşfetmek

D) foreseen: ön görmek

E) launched: başlatmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

3. Nükleer enerji savunucuları, gerekli önlemlerin 
alınması durumunda bir nükleer santralin 
risklerinin önemsiz olduğunu iddia ediyor.
A) deniers: inkar edenler 

B) snoops: meraklılar

C) interrogators: sorgulayıcılar

D) proponents: savunucular

E) founders: kurucular

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

4. Daha önce büyük depremlerin gerçekleştiği bir 
bölgede deprem olma olasılığı asla sıfır değildir.
A) likelihood: olasılık 

B) outcome: sonuç

C) damage: zarar

D) detention: gecikme, alıkoyma

E) penetration: delme, nüfuz etme

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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5. Kutup bölgeleri, sert iklim koşulları nedeniyle 
araştırmacılar ve orada çalışan bilim insanları için 
bile yaşanılmaz yerlerdir. 
A) harsh: sert 

B) favorable: elverişli

C) hospitable: misafirperver 

D) obedient: itaatkâr

E) straightforward: apaçık

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

6. Birçok ülke, hidrojen yakıt hücreleri yerine 
pillerle çalışan elektrikli araçlara yatırım yapmaya 
isteklidir.
A) wipe out: yok etmek 

B) pull through: iyileşmek

C) take in: ziyaret etmek 

D) pick up: öğrenmek

E) run on: çalışmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

7. Tesla’nın kurucu ortağı ve CEO’su olarak Elon, 
şirketin elektrikli araçlarının, pil ürünlerinin ve 
güneş enerjisi ürünlerinin tüm ürün tasarımı, 
mühendisliği ve küresel üretimine liderlik ediyor.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

8. Yıllar önce kansere karşı bir tedavinin 
bulunabileceği umuluyordu, ancak bugüne kadar 
çok az ilerleme kaydedildi.
Birinci boşlukta geçmişte söz edilen ancak geleceğe 
yönelik bir durumdan bahsedilmektedir, dolayısıyla 
“would be found” seçeneğine gidilmelidir. İkinci 
boşluğun sonunda ise “so far” deyip kesin bir zaman 
bildirilmediği için present perfect tense işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

9. Küresel ısınmanın kontrolden çıkmasıyla birlikte, 
birçok canlı nesli tükenmenin eşiğinde.
İlk boşlukta zaman farklı olduğu için “having got” 
seçeneğine; ikinci boşlukta ise bir edatın arkasından 
genel bir yargıdan söz edildiği için “becoming” 
seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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10. Mantarlar, çevremizde yaşayan ve havada, 
toprakta, suda, bitkilerde ve hatta insanlarda bile 
bulunabilen mikroorganizmalardır.
 “in our environment” – çevremizde..

 “in the air, soil.. – havada, toprakta..

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

11. Insanlar çok azaldığı halde, var olan su 
kaynaklarımızı sanki sınırsızmış gibi davranmaya 
devam ediyorlar.
A) because: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

anlamca paralel olmalıdır.

B) as though: “-mış gibi”; bağlaçtır, cümle alır. Önüne 
“act, appear, behave” gibi belirli birtakım fiiller alır.”

C) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında anlamca benzerlik aranır.

D) providing: “eğer, koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, 
iki cümle arasında type uyumu ister.

E) though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

12. En eski insan iskeleti yaklaşık 3,4 milyon yıl 
öncesine dayandığından insanlar, 65 milyon 
yıl önce öldüğü öğretilen dinozorları görmüş 
olamazlar.
A) In that: “sebebiyle”; bağlaçtır, cümle alır, cümle 

başında kullanılmaz.

B) Unless: “olmazsa”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında ‘Type’ uyumu aranır.

C) Even if: “-e rağmen” anlamıyla çelişki anlatan bir 
bağlaçtır, cümle alır. “-se bile” anlamıyla da koşul 
anlatır ve type uyumu ister.

D) Whereas: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında zıtlık aranır.

E) Now that: “mademki”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle anlamca paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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13. Orman tahribatı, dünyanın bazı yerlerinde o 
kadar aşırı bir seviyelere ulaşmıştır ki bölgelerde 
yaşayan insanlar yakın gelecekte aşırı kuraklıktan 
mustarip olacaklar.
 “in some parts of the world” – dünyanın bazı 

bölgelerinde

 “suffer from” – mustarip olmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

14. Elektron mikroskopları, evrenin derinliklerini daha 
da derinlemesine incelememize izin verirken ışık 
mikroskopları hücrelerin keşfinde etkili oldu.
A) for: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

arasında anlamsal paralellik aranır. Önünde virgül 
kullanımı yaygındır.

B) once: “-rır rırmaz”; zaman bağlacıdır, cümle alır, iki 
cümle arasında zaman uyumu olmalıdır.

C) while: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında zıtlık aranır.

D) inasmuch as: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında anlamsal paralellik aranır.

E) since: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlamca paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

15. Son zamanlarda bulunan eski galaksilerde genç 
küresel kümeler, bu galaksilerin tek bir dönemde 
oluşup oluşmadığına ilişkin bir tartışmaya yol açtı.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

16. Çöller, düşük nem içeriğinden dolayı ne bitki ne de 
hayvanlar için uygun şartlar sağlarlar.
Hayvanlar ve bitkiler olmak üzere iki nesneden 
bahsedildiği için ya “either… or” ya da “neither… nor” 
seçeneğine gidilmelidir. Cümlenin anlamı olumsuz 
olduğu için “neither… nor” seçilmelidir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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17. Su içeren gezegen tabakası olan hidrosfer, yaşam 
formlarının hayatta kalmasında önemli bir rol 
oynadığı için çok büyük bir öneme sahiptir.
A) whereby: “vasıtasıyla”; relative pronoundur. 

Önüne “procedure, process, plan” gibi isimler alır. 
Cümle alır.

B) though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

C) even if: “-e rağmen” anlamıyla çelişki anlatan bir 
bağlaçtır, cümle alır. “-se bile” anlamıyla da koşul 
anlatır ve type uyumu ister.

D) as: “çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

E) so that: “-sın diye”; bağlaçtır, cümle alır. 
Arkasından gelen cümle genellikle “can, could” 
gibi yapılar alır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

18. Bilimsel araştırma ve teknolojik uygulamadaki 
şaşırtıcı gelişmeler sebebiyle, bilim adamlarının 
yeni malzemeler geliştirmeye ve eskilerin yeni 
özelliklerini keşfetmeye devam ettiği söylenebilir.
A) instead of: “-nın yerine”; edattır, isim alır.

B) in view of: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 
İki taraf da anlamca paralel olmalıdır.

C) in case of: “olma ihtimaline karşı”; edattır isim alır. 

D) contrary to: “-nın aksine”; edattır, isim alır, iki 
cümle arasında zıtlık aranır.

E) as regards: “açısından, bakımından”; edattır, isim 
alır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

19. Üçgenlerle ilgili faydalı şeyleri hesaplamasının 
yanı sıra, Pisagor fiziksel evren hakkında hem 
bilimsel hem de sıra dışı teoriler de geliştirmiştir.
A) In the face of: “-e rağmen”; edattır, isim alır, iki 

cümle arasında çelişki ister.

B) In view of: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 
İki taraf da anlamca paralel olmalıdır.

C) In spite of: “-e rağmen”; edattır, isim alır, iki cümle 
arasında çelişki ister.

D) In contrast to: “-nın aksine”; edattır, isim alır, iki 
cümle arasında zıtlık aranır.

E) In addition to: “-nın yanı sıra”; edattır, isim alır, iki 
cümle arasında anlamca paralellik gerekir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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20. Fosil yakıtlar, uzmanların öngördüğünden daha 
hızlı bir şekilde azalıyor ve dahası henüz bilim 
adamları tarafından hiçbir alternatif geliştirilmedi.
A) further: “dahası”; geçiştir, cümle alır, iki cümle 

arasında anlamsal paralellik aranır.

B) however: “ancak”;geçiştir, cümle alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır.

C) in fact: “aslında”, geçiştir, cümle alır.

D) that is: “yani”; geçiştir, önündeki cümlenin 
açıklamasını yapar.

E) afterwards: “sonra”; zaman geçişidir, cümle alır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Asit yağmuru ya da daha doğru bir şekilde asit yağışları, 
5.6’dan az pH (21) seviyesinde yağış miktarını tanımla-
mak için kullanılan terimdir. Bu tür kirlilik, günümüzde tüm 
dünyada çevresel zarara neden olma potansiyeli (22) yü-
zünden büyük bir tartışma meselesidir. Son on yılda asit 
yağmuru ABD, Kanada ve Avrupa da dahil olmak üzere 
dünyanın birçok yerinde yüzlerce gölde ve derede zarara 
(23) sebep olmuştur. Asit yağmuru, atmosferin kükürt ve 
azot oksitlerinin birleşmesi sonucu oluşur ki bu da sülfirik ve 
nitrik asidin oluşmasına (24) sebep olur. Bu asitler, başlan-
gıç noktalarından daha uzağa dağılabilir. Asit yağmuru yer-
yüzüne sızar ve toksik maddeleri, kökler tarafından emilen 
alüminyum gibi eriterek bitki ve ağaçları zehirler. Bu yağmur  
(25) aynı zamanda bitkiler ve ağaçlar yetiştirmek için onları 
kullanma şansına sahip olmadan önce daha sonradan aşı-
nan faydalı mineralleri ve besin maddelerini de çözer.

21. “seviyesinde” anlamını vermek için “at” edatı 
kullanılmalıdır.

A) at

B) for 

C) in

D) by

E) with

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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22. A) despite: rağmen 

B) due to: yüzünden

C) regardless of: bakmaksızın 

D) in terms of: açısından

E) thanks to: sayesinde

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

23. Kesin bir zaman ifadesi kullanılmadığı için present 
perfect tense işaretlenmelidir.
A) caused

B) will cause

C) had caused

D) has caused

E) could cause

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

24. A) resulting in: sebep olmak, ile sonuçlanmak

B) compromising: taviz vermek

C) involving: içermek 

D) engaging: meşgul olmak

E) collecting: toplamak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

25. A) too: “de, da”. Cümle sonunda kullanılır.

B) either: “de, da”. Olumsuz cümlelerde cümle 
sonunda kullanılır.

C) also: “de, da”. Özneden sonra kullanılır.

D) as well as: “yanı sıra”

E) both: “hem…hem de”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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26. - 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Tek türlü tarım, aynı arazide defalarca bir bitki türünü 
dikmeyi (26) içeren tarımsal bir yöntemdir. Uygulaması  
(27) sebebiyle, çiftçiler en az kaynağı kullanarak büyük 
hasat yapabilirler. Aynı mahsulü, birbirini takip eden yıl-
larca yetiştirme töreni, ürün monokültürü (tek türlü tarımı)  
(28) olarak bilinir. Tek türlü tarımda, her yıl aynı alanda aynı 
mahsül yetiştirilir. Tek türlü tarımın temel amacı, çıktıyı aza-
mi seviyeye çıkartmak ve gerekli iş gücünü en aza indir-
mektir. Tek türlü tarım ya da bu teknik terim sadece tarımla 
sınırlı değildir, başka alanlarda da (29) uygulanabilir. Örne-
ğin çiftlikte belirli bir hayvan yetiştirmek tıpkı bilgisayar bilimi 
alanında üretim gibidir, (30) ki orada bir grup bilgisayar aynı 
yazılımı kullanır. Bu, tarım alanında yaygın olarak kullanıl-
maktadır, ancak bunun dışında, aynı ağaç türlerinin belirli 
bir bölgede ekildiği ormancılıkta da kabul edilmektedir.

26. Genel bir yargıdan bahsedildiği için geniş zaman 
seçeneği işaretlenmelidir.
A) is involving

B) has involved

C) involves

D) would involve

E) involved

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

27. A) Despite: rağmen

B) On account of: yüzünden

C) Similar to: benzer

D) As opposed to: -nın aksie

E) With regard to: -e gelince

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

28. “Known” fiili “as” edatıyla birlikte kullanıldığında 
“olarak bilinen” anlamına gelmektedir. 
A) by

B) for 

C) as

D) with

E) among

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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29. A) applied: uygulamak 

B) constraint: alıkoymak

C) qualified: nitelendirmek 

D) familiarized: alıştırmak, tanıtmak

E) abused: suistimal etmek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

30. A) although: rağmen 

B) wherein: ki orada

C) whether: olup olmadığı 

D) if: olursa

E) as soon as: yapar yapmaz

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

31. Hayvanların evrimsel kökeninin belirsizliğine 
rağmen ----.
Anlamca OLUMSUZ bir cümle olması “despite”ın 
çelişki ifade etmesinden dolayı doğru cevapta 
OLUMLU anlam aranacağına dair işarettir. Aynı 
zamanda “the evolutionary origin of animals” 
kavramına da gönderme yapılması gerekmektedir.

A) “bir çift Norveçli bilim adamı, evrimcilerin daha ileri 
çalışmalarına destek olmayı umuyor” seçeneği ile 
“the evolutionary origin of animals” ilgisizdir.

B) “hayvanların en eski evrimi hala külfetli ve zor 
isteklerde bulunan bir biyolojik problem olarak 
durmaktadır” seçeneği anlamca olumsuzdur.

C) “biyologlar, onun hakkında yeni bir teori ileri 
sürmek için yeterli delil toplamışlardır” seçeneği 
anlamca olumludur ve ayrıca “it” ile “the 
evolutionary origin of animals” ifadesine 
gönderme yapılmıştır.

D) “bilim adamları hala bu konuda bir çözüm 
bulamadılar” seçeneği anlamca olumsuzdur.

E) “şimdiye kadar hayvansal evrim hakkında nispeten 
yetersiz bir anlayışa sahibiz” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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32. Bir zamanlar bölgeye hâkim olan Kuzey Amerika 
ormanları, ----.
Öznesini anlamlı ve dilbilgisi yönünden düzgün 
tamamlayabilmek için çoğul fiille başlayan seçeneklere 
yönelmek gerekir. Sadece E seçeneği çoğul bir 
yardımcı fiile sahip.

A) “geniştir ve kuzey kutup altından subtropikal 
bölgelere kadar bir orman türleri kesitini içerir” 

B) “en yüksek enlemlerde bulunur ve çoğunlukla 
kozalaklı ağaçlardan veya her mevsim yeşil 
yapraklılardan oluşur”

C) “Avrupalılar gelmeden çok önce yerleşilmiş pek 
çok alanıyla uzun bir yerleşim ve sömürü geçmişi 
vardır” 

D) “sömürülmüştür ve arazinin büyük kısmı tarım ve 
diğer kalkınma biçimlerine dönüştürülmüştür”

E) “insanlara yer açmak için son iki yüzyılda 
neredeyse% 40 oranında küçülmüştür”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

33. Hippopotamuslar sinirli ve saldırgan olabilirler ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak “present” 
ve isim-zamir akışı bakımından da “hippopotamuses” 
değerlendirilmelidir.

A) “suyu sevseler de, ki bu Yunanlıların onları “nehir 
atı” olarak adlandırmalarının nedenidir” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle anlamca çelişmemektedir.

B) “genellikle göl zemininde basit bir şekilde 
yürümek veya ayakta durmak için yeterince büyük 
olduklarından dolayı” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. 

C) “gözleri ve burun delikleri başlarının yüksek 
kısmında yer alan” seçeneği bir relative pronoun 
ile başlamaktadır, oysaki yukarıdaki son kelime 
tanımlanacak bir isim değildir.

D) “topraklarını ve yavrularını savunmaya gelince” 
seçeneği yukarıya anlamca bir bütünlük 
oluşturmuş ve aynı zamanda da “their” ile 
“Hippopotamuses” karşılanmıştır.

E) “çoğunlukla su altındayken görmelerini ve nefes 
almalarını sağlayan” seçeneği yukarıyı anlamca 
tanımlayamamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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34. Tıp ve sağlık hizmetlerindeki iyileşme ile, ölüm 
oranını önemli ölçüde düşürdük, ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak present ve 
isim-zamir akışı açısından “we” değerlendirilebilir.

A) “ki bu şüphesiz ki nüfus artışına katkıda 
bulunmaktadır” seçeneğinde yer alan “which” 
önündeki cümlenin tamamının anlamını 
tanımlamaktadır ve anlamca olumludur.

B) “ancak biyolojik ve tıp bilimleri, 19. yüzyılda dikkate 
değer bir oranda ilerlemeye başladı” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “but” ile cümlelerin 
çelişmesi beklenirdi.

C) “halk sağlığının ve koruyucu tıbbın yavaş gelişimi 
başladığında” seçeneğindeki “when” relative 
pronoundur ve önünde tanımlayabileceği bir 
zaman ifadesi bulunmamaktadır.

D) “böylece iyileştirici tıbbi teknoloji toplum sağlığı 
üzerinde çok az etkili oldu” seçeneği ile yukarısı 
arasında zaman uyumu bulunmamaktadır.

E) “ki bu daha yüksek yaşam standartlarından ve 
gelişmiş beslenmeden kaynaklanmıştır” seçeneği ile 
yukarısı arasında zaman uyumu bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

35. Dünya suyla dolu olmasına rağmen, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve söz konusu “although” 
olduğu için diğer cümlenin de OLUMSUZ olması 
gerekir, zaman olarak present ve isim-zamir uyumu 
açısından da “water” değerlendirilmelidir.

A) “onun %95’inden fazlası denizler ve okyanuslarda 
bulunur” seçeneği anlamca yukarıya 
çelişmektedir, ayrıca “more than 95% of it” 
ile yukarıdaki “water” kelimesine gönderme 
yapılmıştır. 

B) “onun Dünyadaki yüzde doksanı tuzluydu” 
seçeneği ile yukarısı arasında zaman uyumu 
bulunmamaktadır. 

C) “yeryüzündeki suyun yüzde ikisi Kuzey ve Güney 
Kutuplarında buzul buzudur” seçeneğinde yer 
bakımından özele gidilmektedir.

D) “bu az miktarda suyu içme, taşıma, ısıtma ve 
soğutma için kullanırız” seçeneğindeki “this small 
amount of water” ilgisizdir.

E) “o, birçok dinde önemli bir rol oynar ve doğadaki 
yegâne temel ilke olarak kabul edilir” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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36. ----, proteinler vücudun dokularını oluşturmak 
ve birçok etkinliğini düzenlemek için hammadde 
sağlar. 
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
açısından da “proteins” değerlendirilmelidir.

A) “Vücutta pek çok kritik rol oynayan karmaşık ve 
büyük moleküller olmalarına rağmen” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “despite” ile olumsuza 
geçilmesi gerekirdi. 

B) “Amino asitler denilen daha küçük binlerce 
birimden farklı olarak” seçeneği ile yukarısı 
arasında doğrudan bir zıtlık anlamı oluşmamıştır.

C) “Vücuttaki geniş fonksiyon yelpazesine göre” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

D) “Hücresel yaşamın neredeyse her görevinden 
sorumlu olmaktan ziyade” seçeneği anlamca 
ilgisizdir.

E) “Enerji sağlamalarının yanı sıra” seçeneği 
yukarıdaki cümleyle paralellik göstermektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

37. Sıcaklıkları yükseltmesinin yanı sıra, ----.
Anlamca OLUMSUZ söz konusudur, “apart from”dan 
dolayı da diğer cümlenin paralel anlamda olabilmesi 
için OLUMSUZ anlamda olması beklenir.

A) “küresel ısınma, gezegende geniş kapsamlı ekstra 
etkilere sahip olabilirdi” seçeneği type-3 modunda 
yazılmış, oysaki ortada bir koşul bulunmamaktadır. 

B) “küresel ısınmanın muhtemelen daha büyük, 
daha yıkıcı fırtınalara neden olarak yağışta genel 
bir artışa yol açması muhtemeldir” seçeneği 
anlamca olumsuz ve yukarıdaki duruma 
ekleme yapılmıştır.

C) “sera gazları, su buharı, karbondioksit, metan, 
azot oksit, ozon ve bazı suni kimyasallar içerir” 
seçeneği bir durumdan söz etmektedir, anlamca 
ilgisizdir.

D) “fosil yakıtlar yakma, tarım ve arazi temizliği sera 
gazlarının yoğunluklarını artırırdı” seçeneğinde 
yer alan “would” zamansal açıdan sıkıntı 
yaratmaktadır.

E) “güneş radyasyonu Dünya atmosferine ulaşır 
- bunun bir kısmı uzaya geri yansıtılır” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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38. Kök hücreler birçok dokuda bulunur, ----.
Cümlesi anlamca bir durum ifade etmektedir, isim-zamir 
uyumu açısından “stem cells” değerlendirilmelidir.

A) “ayrıca, birçok dokuda onlar, bir tür iç onarım 
sistemi olarak hizmet ederler” seçeneği anlamca 
ilgisizdir çünkü olumlu bir özelliğe yine olumlu bir 
özellik eklememekteyiz.

B) “ancak, en umut verici olanları kemik iliğinde 
olanlar gibi görünüyor” seçeneği “however” 
ile yukarıdaki cümle anlamca çelişmektedir 
ve isim-zamir uyumu açısından da “the most 
promising ones” ile “stem cells” örtüşmektedir.

C) “bunun yerine, yıpranmış veya hasarlı dokuları 
onarmak ve yenilemek için düzenli olarak 
bölünürler” seçeneği anlamca ilgisizdir.

D) “dolayısıyla birçok nedenden ötürü canlılar için 
önemlidirler” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “ancak onlar, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi 
hastalıkları tedavi etmek için yeni potansiyeller 
sunarlar” seçeneğinde yer alan “but” ile iki cümle 
çelişmesi gerekirken, ortada böyle bir durum söz 
konusu değildir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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39. ----, fakat yakın tarihli araştırmalar Grönland’daki 
kar erimesinin derecesinin 1992 ile 2005 yılları 
arasında yoğun olarak arttığını gösteriyor. 
Cümlesinde yer alan “but” ile anlam OLUMSUZA gitmiş 
dolayısıyla doğru cevapta bu cümleye çelişebilecek bir 
anlam aramamız gerekir.

A) “Ortalama erimeden daha fazlası 2010 yılında batı 
ve kuzey doğu Grönland’da görülmüştür” seçeneği 
ile yukarısı arasında bir çelişki oluşmamakta 
hatta ikisi de aynı şeyleri ifade etmektedir. Aynı 
zamanda batı ve kuzey doğu kavramları da farklılık 
yaratmaktadır. 

B) “Grönland’ın bazı donmuş alanları hep her 
yaz erimiştir” seçeneğinde normal erimeden 
bahsedip yukarıda ise bazı yıllar arasında bu 
erimenin ciddi şekilde olduğundan bahsettiği 
için bir çelişki oluşmuştur. 

C) “2016’da Grönland’da sıcak hava koşulları ve 
ortalamanın üstünde hava basıncı hakimdi” 
seçeneği ile yukarısı bir çelişki içinde değildir. 

D) “Bu yaz, güneydoğu kıyıları boyunca ıssız 
toprak parçalarında yeni karanlık buz alanlarını 
deneyimlemiştir” seçeneği ile yukarısı bir çelişki 
içinde değildir.

E) “Veriler ve şekil, her ikisi de, birkaç metre buzluğun 
2026 yazında erimiş olacağını tahmin etmektedir” 
seçeneği ile yukarısı bir çelişki içinde değildir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

40. Biz insanlar türlerin zekâsını hafife alırız ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak present 
ve isim-zamir açısından da “we” ya da “species” ele 
alınmalıdır.

A) “ki bu da insanların istisnai bir tür olduğu 
inancına sebep oldu” seçeneğinde zaman uyumu 
bulunmamaktadır.

B) “onlar, insanlar için istisnai olan bilişsel becerilere 
sahip olduklarından” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “as” cümleler arasında paralel anlam 
gerektirir. 

C) “genç şempanzeler hafıza testlerinde öğrencilerden 
daha başarılı olduklarında” seçeneğinde zaman 
uyumu bulunmamaktadır.

D) “sözlü olarak kendilerini ifade edemeyen” 
seçeneğinde yer alan “that” yukarıdaki 
“species” sözcüğünü tanımlamıştır.

E) “insanlar zekalarını üstün bulmuş olsa da” 
seçeneği “species” sözcüğü ile ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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41. Bu onarım sisteminde kusurlu olarak doğan 
insanlar deri kanserine yakalanacaktır ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, isim-zamir akışı 
bakımından da “people born with defects” ifadesi 
dikkate alınmalı ve son olarak, zamansal açıdan future.

A) “kendinizi ve ailenizi UV ışınlarından 
koruyabilmeniz için” seçeneğinde yer alan “so 
that” her daim olumlu cümlelerle hareket eder, 
yukarısı olumsuz olduğu için bu seçenek elenir. 

B) “kendilerini koruyabileceklerini düşündükleri halde” 
seçeneği ile yukarısı arasında zaman uyumu yoktur. 

C) “etkili bir şekilde tedavi edildiğinde” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “once” ile cümleler 
anlamca paralel olması gerekir. 

D) “güneş ışığına maruz kalırlarsa” seçeneği 
anlamca olumsuzdur ve iki cümle arasında 
type uyumu da söz konusudur.

E) “dolayısıyla beş Amerikalıdan biri ömürleri 
boyunca cilt kanseri geliştirecek” seçeneği hem 
genele gitmiş hem de anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

42. A new method capable of mapping out the damage 
caused to DNA by cigarette smoking for the first 
time has been developed by Turkish scientist Aziz 
Sancar, the 2015 Nobel Laureate in Chemistry.
A) 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim adamı 

Aziz Sancar tarafından, sigara içmek suretiyle 
DNA’ya verilen zararı haritalama yeteneğine sahip 
yeni bir yöntem icat edildi. (ilk kez?)

B) 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim adamı 
Aziz Sancar, sigara içmek suretiyle DNA’ya verilen 
zararı haritalama yeteneğine sahip yeni bir yöntem 
geliştirdi. (edilgen eylem?)

C) İlk kez, sigaranın DNA’da sebep olduğu zararı 
haritalayabilen yeni bir yöntem, 2015 Nobel Kimya 
Ödülü’nün sahibi Türk bilim adamı Aziz Sancar 
tarafından bulundu. (yeteneği?)

D) İlk kez, sigara içerek DNA’da oluşan hasarı 
haritalayabilen yeni bir yöntem, 2015 Nobel 
Kimya Ödülü sahibi Türk bilim adamı Aziz Sancar 
tarafından geliştirildi. (yeteneği?)

E) İlk kez, sigara içmek suretiyle DNA'ya verilen zararı 
haritalama yeteneğine sahip yeni bir yöntem, 2015 
Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim adamı Aziz 
Sancar tarafından geliştirildi.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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43. Ever since the sixteenth century, when Central 
America first appeared on European maps, 
schemes have been put forward to build canals 
there.
A) Orta Amerika’nın Avrupalıların haritalarında ilk 

kez yer aldığı on altıncı yüzyıldan bu yana, orada 
kanallar inşa etme planları yapılmıştır. (için?)

B) Orta Amerika’nın Avrupalıların haritalarında ilk kez 
yer aldığı on altıncı yüzyıldan beri, orada kanallar 
inşa etmek için planlar öne sürülmüştür.

C) Orta Amerika’nın Avrupalıların haritalarında ilk kez 
görüldüğü on altıncı yüzyıldan beri, orada kanallar 
inşa etmek için planlar sürdürülmektedir.

D) Orta Amerika’nın Avrupalıların haritalarında ilk 
kez görüldüğü on altıncı yüzyıldan itibaren, orada 
kanallar kurma planlarına öncelik verilmiştir.

E) Orta Amerika’nın Avrupalıların haritalarında yer 
aldığı on altıncı yüzyıldan beri, ilk kez orada 
kanallar inşa etmek için planlar öne sürülmüştür. 
(ilk kez?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

44. The disappearance of a single species is not 
dramatic but when a second, third, or greater 
number of species becomes extinct, the stability 
of the ecosystem is threatened.
A) Tek bir türün yok olması çok etkili değildir ama 

bir ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda tür yok 
olursa ekosistemin tutarlılığı tehdit altına girebilir.

B) Tek bir türün yok olması çarpıcı olmayabilir ama 
bir ikinci, üçüncü ve daha fazla sayıda tür yok 
olduğunda ekosistemin tutarlılığı tehdit altına girer.

C) Tek bir türün yok olması çarpıcı değildir ama bir 
ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda tür yok 
olduğunda ekosistemin istikrarı tehdit altına girer.

D) Tek bir türün yok olmasının etkisi çarpıcı değildir 
ama ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda tür 
yok olduğunda ekosistemin tutarlılığı tehdit altına 
girecektir. (bir?)

E) Tek bir türün yok olması çok çarpıcı olmasa da 
bir ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda tür yok 
olmuşsa ekosistemin tutarlılığı tehdit altına girmiş 
olur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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45. In the summer of 2006, clouds formed in the 
atmosphere of Mars were observed for the first 
time at an unexpected height between 80 and 100 
km, where the temperature was -193°C.
A) 2006 yazında Mars’ın atmosferinde, 80 ila 100 km 

arasındaki beklenmedik bir yükseklikte, sıcaklık 
-193°C olmasına rağmen ilk kez bulutlar oluştuğu 
görüldü.

B) 2006 yazında Mars’ın atmosferinde ilk kez bulutlar 
oluştu ve buranın sıcaklığının -193°C olan 80 ila 
100 km arasındaki beklenmedik bir yükseklik 
olduğu gözlendi. (ilk kez?)

C) 2006 yazında Mars’ın atmosferinde oluşan bulutlar, 
sıcaklığın -193°C olduğu, 80 ila 100 km arasındaki 
beklenmedik bir yükseklikte ilk kez gözlendi.

D) 2006’ da Mars’ın atmosferinde oluşan bulutlar, 
sıcaklığın -193°C olduğu, 80 ila 100 km arasındaki 
beklenmedik bir yükseklikte ilk kez görüldü. 
(yazında?)

E) 2006 yazında Mars’ın atmosferinde, 80 ila 100 
km arasındaki beklenmedik bir yükseklikte ilk kez 
bulutlar oluştu ve burada sıcaklığın 193°C olduğu 
gözlendi. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

46. One of the fields of application in which language 
technology is progressing the most is that of 
domestic appliances operated by voice command.
A) Dil teknolojilerinin en çok ilerlediği uygulama 

alanlarından biri ses komutuyla çalışan ev aletleri 
alanıdır.

B) Dil teknolojilerinin en çok uygulandığı alanlardan 
biri ses komutuyla çalışan ev aletleri oldu.

C) Dil teknolojilerinin en çok ilerlediği uygulama 
alanının ses komutuyla çalışan ev aletleri olduğu 
belirtiliyor.

D) Dil teknolojileri en büyük ilerlemeyi ses komutuyla 
çalışan ev aletleri uygulamalarında kaydetmiştir. 
(uygulama alanları?)

E) Dil teknolojilerinin en hızlı ilerlediği uygulama alanı 
ses komutuyla çalışan ev aletleri alanı olmuştur. 
(biri?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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47. The main ideas Darwin advanced, like many 
concepts in science, can be traced back to the 
ancient Greeks.
A) Darwin ’in ileri sürmüş olduğu tüm düşünceler, 

bilimdeki pek çok kavram gibi, eski Yunanlılara 
kadar izlenmiştir.

B) Darwin’ in ileri sürmüş olduğu başlıca düşünceler 
gibi, bilimdeki pek çok kavram da, eski Yunanlılara 
kadar uzandı.

C) Darwin’ in ileri sürmüş olduğu başlıca düşünceler, 
bilimdeki pek çok kavram gibi, eski Yunanlılara 
kadar izlenebilir.

D) Darwin’ in ileri sürmüş olduğu başlıca düşüncelerin, 
bilimdeki pek çok kavram gibi, eski Yunanlılara 
kadar uzandığı biliniyor.

E) Darwin’ in ileri sürmüş olduğu başlıca düşünceler 
hariç bilimdeki pek çok kavram eski Yunanlılara 
kadar izlenebilir. (gibi?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

48. Çoğu bilim adamı, Amerika’da Louisiana’nın sahil 
bölgelerinde çok büyük hasara neden olan Katrina 
kasırgasının, küresel ısınmayla açıkça bağlantılı 
olduğu görüşündedir.
A) Most scientists are of the opinion that hurricane 

Katrina, which caused colossal damage to the 
coastal areas of Louisiana in America, was 
somehow linked with global warming.

B) Most scientists are of the opinion that hurricane 
Katrina, which caused colossal damage to the 
coastal areas of Louisiana in America, was clearly 
linked with global warming.

C) Scientists are often of the opinion that hurricane 
Katrina, which caused enormous damage to the 
coastal areas of Louisiana in America, was clearly 
linked with global warming. (most?)

D) A few scientists are against the opinion that 
hurricane Katrina, which caused enormous 
damage to the coastal areas of Louisiana in 
America, was clearly linked with global warming.

E) Most scientists are of the opinion that hurricane 
Katrina, which caused colossal damage to the 
coastal areas of Louisiana in America, wasn’t 
closely linked with global warming.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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49. Bilim dünyasının çoğunluğunun belirli bir görüşü 
kabul etmesi, bu görüşü mutlak doğru kılmaz.
A) What makes a particular view absolutely right is 

the fact that the majority of the scientific world 
subscribes it. 

B) The fact that a particular view is subscribed by the 
majority of the scientific world makes it completely 
right. (etken eylem?)

C) The fact that the majority of the scientific world 
subscribes to a particular view does not make it 
absolutely right.

D) The fact that a particular view is subscribed by the 
majority of the scientific world does not make it 
absolutely right. (etken eylem?)

E) The fact that the majority of the scientific world 
subscribes to a particular view makes it absolutely 
right. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

50. Dünyadaki tüm fosil yakıtlı enerji santralleri yarın 
devreden çıkarılsa bile, küresel sıcaklıklar bir elli 
yıl daha yükselmeye devam ederdi.
A) Even if all fossil-fuel power stations worldwide 

were switched off tomorrow, global temperatures 
would continue to rise for fifty years. (another?)

B) Even if some fossil-fuel power stations worldwide 
were switched off tomorrow, global temperatures 
would continue to rise for another fifty years.

C) Even if all fossil-fuel power stations worldwide 
were switched off tomorrow, global temperatures 
would continue to rise even after fifty years.

D) Even if all fossil-fuel power stations worldwide 
were switched off tomorrow, global temperatures 
would continue to rise in many years to come.

E) Even if all fossil-fuel power stations worldwide 
were switched off tomorrow, global temperatures 
would continue to rise for another fifty years.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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51. Deniz biyolojik çeşitliliği, kaza sonucu veya doğal 
bir rahatsızlık sonrasında ekosistemlerin nispeten 
çabuk iyileşmesini sağlar.
A) Marine biodiversity ensures that ecosystems 

recover relatively quickly after an accidental or 
natural disturbance.

B) Marine biodiversity ensures that ecosystems can 
recover relatively quickly after an accidental and 
natural disturbance.

C) Marine biodiversity ensures that ecosystems 
recover relatively quickly after a minor accidental 
or natural disturbance.

D) Marine biodiversity is believed to ensure that 
ecosystems recover relatively quickly after an 
accidental or natural disturbance.

E) Marine biodiversity ensures that ecosystems 
recover really quickly after any accidental or 
natural disturbance.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

52. Kinetik teoriye göre, bir gazın mutlak sıcaklığı, 
moleküllerin ortalama kinetik enerjisiyle doğrudan 
orantılıdır.
A) According to kinetic theory, the absolute 

temperature of a gas is directly proportional to the 
kinetic energy of the molecules. (average?)

B) Contrary to kinetic theory, the absolute temperature 
of a gas is to some degree proportional to the 
average kinetic energy of the molecules.

C) As opposed to kinetic theory, the usual temperature 
of a gas is directly proportional to the average 
kinetic energy of the molecules.

D) According to kinetic theory, the absolute 
temperature of a gas is directly proportional to the 
average kinetic energy of the molecules.

E) As for kinetic theory, the absolute temperature of 
a gas is partly proportional to the average kinetic 
energy of the molecules.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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53. 1940’larda, bilgisayarın öncüsü olan Konrad 
Zuse, evrenin, kendi evrimini hesaplamak için 
sürekli olarak resmi kuralları uygulayan dev 
bir bilgisayardan başka birşey olmadığına dair 
spekülasyonlar yapmaya başladı.
A) In 1940, computer pioneer Konrad Zuse began to 

speculate that the universe might be nothing but a 
giant computer continually executing formal rules 
to compute its own evolution.

B) In the 1940s, computer programmer Konrad Zuse 
began to speculate that the universe might be a 
giant computer continually executing formal rules 
to compute its own evolution. (nothing but?)

C) In the 1940s, Konrad Zuse, who was a computer 
programmer, began to speculate that the universe 
might be a giant computer continually executing 
formal rules to compute its own evolution. (nothing 
but?)

D) In the 1940s, computer pioneer Konrad Zuse 
began to speculate that the universe might be 
nothing but a giant computer continually executing 
formal rules to compute its own evolution.

E) In the late 1940s, computer pioneer Konrad Zuse 
began to speculate that the universe might be 
nothing but a giant computer continually executing 
formal rules to compute its own evolution.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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54. Sıtma parazitleri Anopheles sivrisinekleri 
vasıtasıyla kişiden kişiye iletilir. Bir sivrisinek 
ısırdığında, parazitleri içeren kan sivrisinek 
bağırsağına alınır. 10 ya da daha fazla günlük bir 
süre boyunca, parazitler karmaşık bir gelişime 
girerler, olgun parazit sonunda sivrisineğin 
tükürük bezlerinde kalmaya başlar ve o tekrar 
ısırdığı zaman yeni bir kişiye bulaşmaya hazır olur. 
----. Ve sonra o kırmızı kan hücrelerine bulaşır. 
Parazitin en ciddi sıtma semptomlarına neden 
olduğu yer kandadır.
Paragrafta kilit noktalar boşluğun önünde ve boşluktan 
sonraki cümlelerin içinde geçen özel bir parazit 
türüdür. Dolayısıyla doğru cevapta da ona gönderme 
yapılması beklenir.

A) “Bu kan yemekleri, parazit yaşam döngüsünde 
insanlar ve ev sahibi sivrisinekler arasındaki 
bağlardır” seçeneğinde parazit geçmemektedir.

B) “Sivrisinekte sıtma parazitinin başarılı bir şekilde 
gelişimi birkaç faktöre bağlıdır” boşluktan sonra 
birkaç faktörden bahsetmesi gerekirdi.

C) “Tüm sivrisinekler gibi anophelinler yaşam 
döngülerinde dört aşamadan geçerler: yumurta, 
larva, pupa ve yetişkin” seçeneğinde geçen tür 
ilgisizdir.

D) “Bir sonraki insan konakçıda, parazit önce 
karaciğere bulaşır, bu bölgede en az beş gün 
boyunca hızlı replikasyona girer” seçeneğinde 
parazit geçmektedir.

E) “Ancak, yaşam döngüsünün sivrisinek evresi 
boyunca genetik rekombinasyona uğrar” seçeneği 
ile bir önceki cümle anlamca çelişmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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55. “Geleceğin Bize Ihtiyacı Yok” adlı makalesinde, 
bilim adamı Bill Joy genetik mühendisliği, 
nanoteknoloji ve robotik olmak üzere üç alandaki 
gelişmeleri tanımlamaktadır. Birincisi, kanser gibi 
hastalıkları kontrol altına alabilecek gen terapisi 
imkânını yarattı. Ikincisi, maddeyi son derece 
küçük ölçekte nanometre cinsinden işleyen, yeni 
bitki türlerinin veya yeni virüslerin yaratılmasına 
izin veren teknolojilere atıfta bulunur. ----.
Sadece C seçeneği üçüncüsü ya da sonuncusundan 
bahsetmektedir.

A) “Nanobilim ve nanoteknoloji, bireysel atomları ve 
molekülleri görme ve denetleme kabiliyetini içerir”

B) “Nano ölçeğinde şeyleri görmek için ihtiyaç 
duyulan mikroskoplar nispeten yakın zamanda icat 
edildi”

C) “Son olarak, robotik sonunda insanlardan zar 
zor ayırt edilebilen akıllı ve kendini kopyalayan 
makinelerin olasılığını artıracaktır”

D) “Modern nanobilim ve nanoteknoloji oldukça 
yeni olmasına rağmen, yüzlerce yıldır nanoölçek 
malzemeler kullanılmıştır”

E) “Genetik mühendisliği, bir organizmanın 
özelliklerini (fenotipi) belirli bir şekilde değiştirmek 
için DNA’nın doğrudan manipüle edilmesi anlamına 
gelir”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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56. Karbondioksit (CO2), su ve çoğu diğer saf 
maddeler gibi katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunur 
ve bir biçimden diğerine değişebilir. ----. Bu özellik, 
bu değişikliğin -78 ° C’de gerçekleşmesi gerçeğiyle 
birlikte, katı CO2’yi malzemeleri çok soğuk tutmak 
için kullanışlı hale getirir. Çünkü katı CO2, diğer 
nesneleri soğutur ve sıvı kalıntı bırakmaz, buna 
“kuru buz” denir. Sıvı CO2 ise, karbondioksit 
gazı basınç altına alınarak elde edilir. Sıvı CO2 
buharlaştığında, -57 ° C kadar soğuyarak büyük 
miktarda ısıyı emer. Bu özellik nedeniyle sık sık bir 
soğutucu madde olarak kullanılır.
Sadece E seçeneği “bir özelliğe” atıfta bulunmaktadır.

A) “Buharlaşan CO2 sıvısından çıkan sıkıştırılmış 
gazın bir valf vasıtasıyla genleşmesine izin 
verilirse, hızla soğutulan buhar, katı karbon dioksit 
“kar” oluşturur”

B) “Sıvı karbondioksit, normal basınçlarda mevcut 
değildir, ancak CO2 gazı basınç altına alınarak 
elde edilebilir”

C) “Katı karbon dioksit, -78 ° C’de, önce eriyerek sıvı 
hale gelmeden, hemen gaz haline değişir”

D) “Karbondioksit, kuru buz üretiminde en yaygın 
kullanılan maddedir”

E) “Ancak, katı CO2, ilginç bir özelliğe sahiptir: 
normal basınçlarda, önce eriyerek sıvı hale 
gelmeden doğrudan gaz haline geçer”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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57. ----. Fizik evreni açıklar ve deney ve gözleme 
dayanır. Newton’un hareket kanunları gibi 
evrenimizi idare eden belirli yasalar ampirik 
olarak belirlenmeli ve ardından mantıksal olarak 
kanıtlanamayan, sadece doğrulanmış aksiyomlar 
olarak ileri sürülmelidir. Öte yandan matematik, 
bir şekilde evrenden bağımsızdır. Tamsayıların ve 
reel sayıların özellikleri gibi sonuçlar ve teoremler, 
kendimizi bulduğumuz gerçekliğin özel doğasına 
herhangi bir şekilde bağlı değildir.
Paragrafta fizik ve matematik arasındaki farklılıklar 
anlatılıyor, dolayısıyla paragrafın giriş cümlesi bir 
farklılıktan bahsederek giriş yapmalıdır. Bunu A 
seçeneğinde görebiliyoruz.

A) “Bilim adamları arasında en yaygın görüş, 
matematik ve fiziğin oldukça farklı olduklarıdır” 

B) “Her zaman matematik ve fiziğin birçok açıdan 
birbirine benzediği varsayılmıştır” 

C) “Fizik aslında maddenin dünyasıyla ilgilidir”

D) “Matematik ve fizik, benzer bilimsel kaygılar 
taşıyan iki bilim alanıdır”

E) “Fizik gibi matematik de evrenin bilimsel bir 
çalışması için vazgeçilmezdir”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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58. ----. Ancak, 1950’lere kadar, onun etkileri, dağ 
göllerinden balık kaybı ile Iskandinavya’daki 
bilim adamları için belirginleşmeye başlıyordu. 
Avrupa’da, kısa sürede insan faaliyetleri 
sonucunda asit yağmuru varlığını kanıtlayan bir 
yağmur suyu izleme istasyonları ağı kuruldu. 
Asit yağmuru Almanya’da geniş orman alanlarını 
öldürmekten de sorumlu tutuldu. Uzun menzilli 
kükürt kirliliğinin etkileri o kadar endişe verici 
görünüyorlardı ki konu 1972’de Stokholm’deki 
Beşeri Çevre konulu BM Konferansı’nda dünyanın 
önüne kondu.
Paragrafta boşluktan sonra “however” ile OLUMLU 
anlama geçilmiş dolayısıyla doğru cevabın anlamca 
OLUMSUZ olması gerekmekte ve ayrıca “its” 
zamirinin de karşılığının doğru seçenekte bulunması 
gerekmektedir.

A) “20. yüzyılın ilk kırk yılı boyunca, her yerde bilim 
adamları kirliliğin tehlikelerinden haberdardı, 
ancak kimse onları dinlemedi” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

B) “Yakın geçmişte, dünyanın belirli bölgelerinde 
yağmur ve karın beklenenden daha asidik olduğu 
açıkça ortaya çıktı” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir çelişki bulunmamaktadır.

C) “Avrupa Atmosferik Kimya Ağı, ilk olarak 1960’lı 
yılların sonlarında İskandinavya’da yağış pHının 
düşüş gösterdiğini kabul etti” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

D) “20. yüzyılın ilk yarısında, doğal ya da değil, asit 
yağmuru, gizli bir olaydı” seçeneği anlamca 
OLUMSUZ ve isim-zamir uyumu açısından da 
“asit yağmuru” ile “its” zamiri karşılanmaktadır.

E) “Artan asitlik, artan miktarlarda sülfürik ve nitrik 
asitlerin varlığının bir sonucudur” seçeneği ile 
yukarısı arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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59. ----. Fakat, bu makineler bir güvenlik tehditi 
oluşturuyor çünkü birçok hesaplamayı aynı 
anda yapabilme yetenekleri, pratik amaçlarla 
günümüzün geleneksel “klasik” bilgisayarları 
tarafından izlenemeyen şifreleme anahtarlarını 
ortaya çıkarabilecekleri anlamına gelir. Bu 
gerçekleşirse, insanlar cep telefonu görüşmelerine 
girebilirler. Dahası, güvenli e-ticaret geçmişte 
kalacak bir şey olacaktır.
Paragrafta “even so”dan sonra anlam OLUMSUZA 
dönmüş, bu da demektir ki Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
nlamca OLUMLU olmalıdır. Ayrıca tercih edeceğimiz 
seçenekte “these machines” ifadesine gönderme 
yapılmalıdır.

A) “Bilgisayar araştırmacıları, kuantum bilgisayarların 
önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde bir gerçek haline 
geleceklerini öngörüyorlar” seçeneği anlamca 
olumlu ve “these machines” ifadesi de 
“quantum computers” olarak karşılanmaktadır.

B) “Kuantum bilgisayarlar yalnızca büyük işletmeler 
için erişilebilir olacak, ancak daha sonra ticari 
pazara gidecekler” seçeneği anlamca olumsuzdur.

C) “Ekonomik olarak, kuantum bilgisayarlar günümüz 
müşterisi için ulaşılamazdır” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

D) “Süper bilgisayarların keşfi de etik karar alma 
için yeni zorluklar üretti” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

E) “Kuantum bilgisayarlar henüz ne yaygın ne de 
özellikle faydalıdır” seçeneği anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Bir depremden önce insanların garip ışıklar 
görmesi ilk değil. (II) Bilim adamları, gizemli olguyu 
açıklamak için yeni bir hipoteze sahipler. (IŞIKLA 
İLGİLİ BAĞLANTI YOK) (III) Tarih boyunca, tanıklar, 
depremin öncesindeki günlerde ve deprem sırasında, 
turuncu parlaklıklar, mor-beyaz lüminesans, 
ateş topları veya şimşekler bildirmiştir. (IV) 1968’de 
Matsushiro’daki bir dizi deprem sırasında Ibaraki’deki 
Kakioka Manyetik Gözlemevi’nden Yutaka Yasui 
tarafından “deprem ışıklarının” ilk fotoğrafları 
çekildi. (V) Başka bir örnek olarak, 1999’da Türk 
televizyonunda, İzmit’te 15.000 kişiyi öldüren Richter 
ölçeğiyle 7.4 büyüklüğündeki depremden önceki gece 
çekildiği bildirilen gökyüzünde yüzen ışık topları 
yayınlandı.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) En acil uluslararası önceliklerden biri, teröristler 
veya haydut devletlerce saldırılarda kullanılabilecek 
nükleer malzemelerin yayılmasını kontrol etmektir. 
(II) Nükleer malzemeler, x-ışınları ve gama ışınları 
yayan instabil izotoplar içerir. (III) Bu sorun, Kanada 
ve Meksika sınırlarını aşan araçların taşıdığı nükleer 
malzemelerden çıkan gama ışınlarını tespit etmek 
için binlerce radyasyon portal monitörü kuran ABD’yi 
endişelendirmektedir. (IV) Bu fotonların karakteristik 
enerjileri, hangi radyoaktif izotopların mevcut 
olduğunu gösteren bir parmak izi sağlar. (V) Maalesef, 
iyi huylu uygulamalarda ortaya çıkan bazı izotoplar, 
silahlarda kullanılan malzemelerin yaydıklarına çok 
benzeyen enerjili gama ışınları yayar ve ki bu da 
belirsiz tanımlamalara ve yanlış alarmlara neden olur.

(III).cümlede United States ile özele gidilmiştir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Everest Dağı dünyanın deniz seviyesinin üstündeki 
en yüksek dağıdır, ancak dünyanın en uzunu değildir. 
(II) Bu onur, Hawaii yanardağı Mauna Kea’ya 
aittir. (III) Pasifik Okyanusu tabanındaki temelinden 
ölçüldüğünde, o Everest Dağı’ndan yaklaşık 1.000 
metre daha uzundur. (IV) Öte yandan, Hawai 
adasındaki en genç ve en aktif yanardağ olan Kīlauea, 
1983’ten beri hemen hemen kesintisiz bir şekilde 
patlamaktadır. (V) Mauna Kea, Ana Hawai adasından 
batıya doğru uzanan 5.600 kilometrelik yanardağ 
zincirinin bir parçasıdır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Orkalar geleneksel olarak vahşi yırtıcılar olarak 
görülüyordu. (II) Bu fikir, 1960’lı yıllarda Moby Doll 
adlı bir orkanın ilk canlı ele geçirilmesinden sonra 
değişti. (III) İnsanlar, Moby Doll’un uysal olduğunu ve 
insanlara saldırmak için hiçbir girişimde bulunmadığını 
anlayınca şaşırdılar. (IV) Bunların insanlara saldırdığı 
bilinmiyor ve hiçbiri ölümcül olmamıştır. (V) Zekâları, 
eğlenceli olmaları ve büyüklükleri nedeniyle, su 
parklarında popüler bir cazibedir.

Paragrafta orka türlerinin tehlikeli olmadıklarından söz 
ederken, (V).cümlede onların su parklarında popüler 
olduklarından bahsetmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) “Dodo gibi ölü” ifadesi tartışılmaz bir şekilde ölü 
ya da eskimiş demektir ve bu şekilde kullanılır çünkü 
Dodo iyi bilinen bir yok oluş simgesidir. (II) O, son 
olarak 1662’de görülen, Mauritius adasına özgü 
uçmayan bir kuştu ve 17. yüzyılın sonunda soyunun 
tükenmiş olduğu ilan edildi. (III) Kuş, Alice Harikalar 
Diyarındaki hikayedeki rolünden yaygın bir şekilde 
tanınmış ve o tarihten beri popüler kültürde sıkça 
kullanılmıştır. (IV) Tim Burton’un Alice Harikalar 
Diyarında uyarlamasında, Dodo’nun görünüşü John 
Tenniel’in illüstrasyonundaki ustaca yapılmış belirgin 
niteliğini koruyor. (V) Dodo’nun tam görünüşü sır 
olarak kalmaya devam ediyor çünkü o, sadece 17. 
yüzyıl tablolarıyla ve yazılı hikâyelerle ölçülebilir ve 
bunlar önemli derecede farklılık arz ediyor.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Asitler ve bazlar ilk önce tat gibi basit özelliklerle 
tanındı. (KİMYAGERLERDEN BAHSEDİLMİYOR) 
(II) Antoine Lavoisier, bir maddeyi neyin asidik hale 
getirdiğini açıklamaya çalışan ilk kimyagerlerden 
biriydi. (III) 1777’de, o oksijenin asitlerin içindeki 
vazgeçilmez bir element olduğunu önerdi. (IV) Fakat, 
1808’de Humphry Davy hidroklorik asit vermek üzere 
suda çözünen hidrojen kloridin sadece hidrojen ve klor 
içerdiğini gösterdi. (V) Sonra kimyagerler, oksijen 
değil de hidrojenin asitlerin temel bileşeni olması 
gerektiğini fark etti.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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66. - 68. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Doğal seçilim, organizmaların popülasyonlarında belirli 
özellikleri zamanla ortadan kaldıran veya ekleyen süreçtir. 
Topluluk içindeki genetik değişikliklerden kaynaklanan çev-
releri hususunda bireylere fayda veya zarar veriyor. Bir or-
ganizmanın kendi çevresini sömürmesine ve çoğalmasına 
izin veren genetik değişiklikler (mutasyonlar), daha önceki 
nüfusun üreme başarısı sayesinde gelecek nesillere akta-
rılır. Tersine, çevrelerinden yararlanma yeteneklerini engel-
leyen mutasyonlar geliştiren organizmalar, faydalı mutas-
yonlar taşıyan organizmalar kadar başarıyla çoğalamazlar. 
Sonuç olarak, bu belirli çevredeki popülasyonda nitelikler 
kaybolur. Mutasyon, yeni genetik yapıların oluşma sürecidir. 
Bu doğal seçilime bağlı değildir. İkincisi, mutasyonların po-
pülasyon üzerindeki etkilerinden dolayı bir popülasyondaki 
değişim sürecidir. Yaygın inancın aksine, mutasyonlarla de-
ğil, onlara verilen çevresel tepkilerle şekillendirilir.

66. Paragrafa göre mutasyonlar ----.
 “may not always be to the benefit of an organism”

 “her zaman bir organizmanın yararına olmayabilir”

“Tersine, çevrelerinden yararlanma yeteneklerini 
engelleyen mutasyonlar geliştiren organizmalar 
faydalı mutasyonlar taşıyan organizmalar kadar 
başarıyla çoğalamazlar. Sonuç olarak, bu özel 
ortamdaki popülasyonda nitelikler kaybolur.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafta açıktır ki doğal seçilim ----.
 “is a process different from mutations”

 “mutasyonlardan farklı bir süreçtir”

“Mutasyon, yeni genetik yapıların oluşturulma 
sürecidir. Bu doğal seleksiyona bağlı değildir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

68. Paragraftan anlaşılabilir ki birçok kişi yanlışlıkla 
---- inanıyor
 “natural selection is driven by mutations”

 “doğal seçilimin mutasyon tarafından 
şekillendirildiğine”

“Popüler inancın aksine, mutasyonlarla değil, onlara 
çevresel tepkilerle şekillendirilir.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu, tek bir yıldız etrafında 
yedi Dünya boyutunda bilinen ilk gezegen sistemini açığa 
çıkardı. Bu gezegenlerin üçü, yaşanabilir bir bölgede, ka-
yalık bir gezegende su olma olasılığının en üst düzeyde 
olduğu ana yıldızın çevresinde bulunur. Washington’daki 
ajansın Bilim Misyon Direktörlüğü müdür yardımcısı Tho-
mas Zurbuchen “Bu keşif, yaşanabilir ortamlar bulma ko-
nusundaki bulmacanın önemli bir parçası olabilir.” dedi. 
“Yalnız mıyız?” Sorusuna cevap vermek bilimin en büyük 
önceliğidir ve yaşanabilir bölgede ilk defa bu kadar çok ge-
zegen bulmak o hedefe doğru atılmış önemli bir adımdır. 
“Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklığında bulunan (235 
trilyon mil), Kova Takımyıldızı’ndaki Gezegenler sistemi, 
bize nispeten yakındır. Güneş sistemimizin dışında bulun-
dukları için, bu gezegenler bilimsel olarak dış gezegenler 
olarak bilinirler. Yoğunluklarına dayanarak, TRAPPIST-1 
gezegenlerinin tümü kayalık olabilir. Daha fazla gözlem sa-
dece bol miktarda su olup olmadığını belirlemenize yardım-
cı olmaz, aynı zamanda yüzeylerinde su olup olmadığını da 
ortaya çıkarır.

69. Thomas Zurbuchen’e göre , ----.
 “the most important issue of science is to find out 

whether there may be life in other planets in the 
universe”

 “bilimin en önemli konusu evrendeki diğer 
gezegenlerde hayat olup olamayacağını bulmaktır”

“Yalnız mıyız?” Sorusuna cevap vermek bilimin en 
büyük önceliğidir ve yaşanabilir bölgede ilk defa bu 
kadar çok gezegen bulmak o hedefe doğru atılmış 
önemli bir adımdır”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragrafa göre, ----.
 TRAPPIST-1 system has not been explored 

thoroughly yet

 TRAPPIST-1 sistemi henüz tam olarak 
keşfedilmedi.

“Yoğunluklarına dayanarak, TRAPPIST-1 
gezegenlerinin tümü kayalık olabilir. Daha fazla gözlem 
sadece bol miktarda su olup olmadığını belirlemenize 
yardımcı olmaz, aynı zamanda yüzeylerinde su olup 
olmadığını da ortaya çıkarır.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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71. Gezegenimiz ve TRAPPIST-1 sistemi arasındaki 
görünüşte büyük mesafe ----. 
 does not mean this planet system is too remote

 “bu gezegen sisteminin çok uzak olduğu anlamına 
gelmez”

“Dünya’dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklığında bulunan 
(235 trilyon mil), Kova Takımyıldızı’ndaki Gezegenler 
sistemi, bize nispeten yakındır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Plastik kirliliği, çeşitli plastik malzemelerin karada olduğu 
gibi nehirler, okyanuslar, kanallar ve göller gibi su organ-
larında birikimi olarak tanımlanır. Bir ticari mal olarak, tüm 
dünyada büyük ölçekte kullanılır. Temel olarak, birçok orga-
nik ve inorganik bileşenden oluşan sentetik bir polimerdir 
ve çoğunlukla olefinler gibi petrokimyasallardan türemiştir. 
Plastik malzemeler esas olarak termoplastikler ve ısıyla 
sertleşen polimerler olarak sınıflandırılır. Bunların dışında, 
biyolojik olarak parçalanabilir, mühendislik ve elastomer 
plastikler olarak da sınıflandırılabilirler. Birçok yönden son 
derece yararlı olmasına ve küresel polimer endüstrisinin 
önemli bir parçası olmasına rağmen, üretimi ve bertarafı, 
dünyadaki tüm canlılar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 
Plastik genellikle yaklaşık 500 ila 1000 yıl içinde parçalanır, 
ancak bu malzeme geçen yüzyıldan beri uzun süredir kulla-
nıldığı için gerçek bozunma süresini asla bilemeyiz. Üretimi 
sırasında, insanlarda olduğu kadar diğer hayvanlarda da 
korkunç hastalıklara yol açabilecek birçok tehlikeli kimyasal 
madde yayılıyor.

72. Paragrafa göre, ----.

B) “plastic was not used commonly before 1900s”

 “plastik, 1900lerden önce yaygın olarak 
kullanılmıyordu.”

“Plastik genellikle yaklaşık 500 ila 1000 yıl içinde 
parçalanır, ancak bu malzeme geçen yüzyıldan beri 
uzun süreli olarak kullanıldığı için gerçek bozunma 
süresini asla bilemeyiz.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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73. Paragrafta açıktır ki plastik kirliliği ----.
 “is not confined to land”

 “karayla sınırlı değildir”

“Plastik kirliliği, çeşitli plastik malzemelerin karada 
olduğu gibi nehirler, okyanuslar, kanallar ve göller gibi 
su organlarında birikimi olarak tanımlanır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragraftan anlaşılabilir ki plastik üretimi ----.
 directly or indirectly leads to dangers in 

environment and organisms’ health

 doğrudan veya dolaylı olarak çevrenin ve 
organizmaların sağlığında tehlikelere sebep olur

“Birçok yönden son derece yararlı olmasına ve küresel 
polimer endüstrisinin önemli bir parçası olmasına 
rağmen, üretimi ve bertarafı, dünyadaki tüm canlılar 
için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

İnsan genetiğinin, insanlardaki hastalıklarla, bunların 
tedavisiyle, genetik bozukluklarıyla ve daha da önemlisi 
insan doğasıyla alakalı soruları cevaplayabilmesi bu ala-
nı ilginç kılmaktadır. Klasik ve klinik genetik ve genomik 
gibi farklı alanlar içerir. İnsan genetiği, insanlardaki kalıtım 
modellerini incelemektedir. İnsan doğasının incelenmesin-
de insan genetiğinin potansiyel kullanımları ve bunun tıp 
alanında muhtemel uygulamaları onu herkesin ilgi konusu 
yapmıştır. Gregor Mendel canlılardaki kalıtım özelliklerini 
inceledi. O, kalıtımın genler olarak bilinen ayrı birimlere da-
yandığı kanısına vardı ve bir kalıtım modeli buldu. O, özel-
liklerin kalıtımlarının bazı yasaları izlediği sonucuna vardı. 
Alanındaki önemli çalışmaları nedeniyle, Mendel genetiğin 
babası olarak bilinir. Mendel’den bu yana, insan genetiği, 
genetik mühendisliği yoluyla embriyonun genetik yapısını 
belirli bir dereceye kadar manipüle edebildiğimiz bir seviye-
ye gelmiştir. İnsan genetiği bilgisi, insanlardaki olumlu özel-
liklerin geliştirilmesine ve negatif özelliklerin azaltılmasına 
veya kaldırılmasına yol açtı.
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75. Paragrafa gore Mendel ---- sonucuna varmıştır.
 passing on physical characteristics to next 

generations does not happen randomly 

 “fiziksel özelliklerin gelecek nesillere aktarılmasının 
rastgele meydana gelmediği”

“O, kalıtımın genler olarak bilinen ayrı birimlere 
dayandığı kanısına vardı ve bir kalıtım modeli buldu. 
O, özelliklerin kalıtımlarının bazı yasaları izlediği 
sonucuna vardı.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragrafta açıktır ki insan genetiği bilgisi ----.
 “has contributed to the health of humans”

 “insan sağlığına katkıda bulundu”

“İnsan genetiğinin, insanlardaki hastalıklarla, bunların 
tedavisiyle, genetik bozukluklarıyla ve daha da önemlisi 
insan doğasıyla alakalı soruları cevaplayabilmesi bu 
alanı ilginç kılmaktadır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 “genetics of today is much more advanced than 

that of Mendel’s time”

 “bugün genetik, Mendel’in zamanına kıyasla daha 
fazla gelişmiştir”

“Mendel’den bu yana, insan genetiği, genetik 
mühendisliği yoluyla embriyonun genetik yapısını 
belirli bir dereceye kadar manipüle edebildiğimiz bir 
seviyeye gelmiştir.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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78. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları, ko-
şullar doğru olduğunda aralıklı olarak güç üretir. Fazla elekt-
rik üretildiğinde, güç gerektiği zaman depolanmayabilir ve 
boşa harcanabilir. Geleneksel pompalı hidroelektrik depola-
ma, şarj edilebilir piller ve yakıt hücreleri de dahil olmak üze-
re enerji depolama teknolojileri, bu fireyi önlemeye yardımcı 
olabilir ve o olmadığı durumda bir açık oluşacakken elektik 
sağlayabilir. Ancak, çoğu hala çok yeni teknolojilerdir, yani 
yaygın değildir ve maliyeti yüksektir. Yeni teknolojiler daha 
fazla kurulduğunda, daha fazla birim üretilir ve maliyetler 
genelde üretim ekonomisi ve dağıtımdaki iyileştirmeler so-
nucunda düşer. Bu, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji 
jeneratörleri için de geçerli ve araştırmacılar, bunun enerji 
depolama teknolojileri için de geçerli olacağını umuyorlar.

78. Paragrafa göre, enerji depolama teknolojileri ----.
 “can store energy for later use but they are not free 

from certain disadvantages”

 “daha sonra kullanmak için enerji depolayabilir 
ancak bazı dezavantajları vardır”

“Ancak, çoğu hala çok yeni teknolojilerdir, yani yaygın 
değildir ve maliyeti yüksektir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragraftan anlaşılacağı gibi, yenilenebilir enerji 
kaynakları yoluyla üretilen enerji ----.
 “cannot be used a long time later due to lack of 

storage possibilities”

 “depolama olanakları bulunmaması nedeniyle 
uzun süre kullanılamaz”

“Fazla elektrik üretildiğinde, güç gerektiği zaman 
saklanmaktansa depolanmayabilir ve boşa 
harcanabilir.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragraftan çıkarılabilir ki teknoloji geliştikçe ----.
 “the less expensive production turns out to be”

 “üretim de o kadar ucuz olur”

“Yeni teknolojiler daha fazla kurulduğunda, daha fazla 
birim üretilir ve maliyetler genelde ölçek ekonomileri 
ve üretim ve dağıtımdaki iyileştirmeler sonucunda 
düşer.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.


