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1. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye, Ermenistan-
Azerbaycan ihtilafı da dahil olmak üzere ulusal çıkar 
politikaları ve Keşmir ve Kıbrıs sorunlarının çözümü 
konusunda oybirliğiyle anlaşmıştır.

A) amendment: düzeltme

B) rejection: ret, itiraz

C) possession: sahiplik, sahibi olma

D) familiarity: benzerlik

E) resolution: çözüm

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

2. Suç analizcileri, suçla ilgili tüm delilleri titizlikle 
belirlemek, toplamak ve belgelemek zorunda oldukları 
için işleri zordur.

A) adversely: aksi yönde

B) tactlessly: düşüncesizce

C) meticulously: titizlikle

D) mistakenly: yanlışlıkla

E) traditionally: geleneksel olarak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

3. Avantajları yanı sıra, Internet, gizli bilgileri yanlış 
nedenlerle ifşa etmek amacıyla da kullanılabilir ve 
böylelikle kullanıcı gizliliğini ihlal eder.

A) reveal: açığa vurmak, ifşa etmek

B) conceal: kapatmak, örtmek

C) discriminate: ayırmak, kayırmak

D) register: kaydolmak

E) manage: yönetmek, başarmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

4. Dünya çapında insanlar sonuçlarını düşünmeden 
çabucak zengin olmayı arzuladıkları için, gezegenin 
çevresi ciddi ölçüde zarar görmektedir.

A) consequence: sonuç

B) addicition: bağımlılık

C) intervention: müdahale

D) discrimination: ayrımcılık

E) invention: buluş, icat

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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5. Hayatlarının ilk evrelerinde kendi öykülerini 
uyduran çocuklar, George Orwell’de olduğu gibi, 
yetişkinliklerinde büyük yazarlar haline gelebilir.

A) pull through: iyileşmek, hastalıktan kurtulmak

B) give rise to: sebep olmak

C) make up: uydurmak, oluşturmak

D) take down: 1. aşağılamak

 2. parçalarına ayırmak

E) come off: 1. meydana gelmek

 2. açığa çıkmak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

6. Balıkların rağbet görmesinin nedeni, para harcamak 
zorunda kalmadan, nehir yakınında bulunan herkes 
açısından kolayca erişilebilir olmasıdır, ki bu onu fakir 
bir insanın yemeği haline getirir.

A) susceptible: duyarlı, hassas

B) accessible: erişilebilir

C) accurate: tam, doğru

D) vulnerable: savunmasız

E) eternal: sonsuz

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

7. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, insanların şık 
görünmek için farklı kıyafetleri denemesi ergenlik 
yıllarında olur.

İlk boşlukta “esnasında, sırasında” anlamına gelen 
during kullanılmalıdır.

İkinci boşluktan önceki “experiment” kelimesinin 
arkasından with gelir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

8. Temmuz 2015’te ilk kez araştırmacılar, hasta 
hücrelerini onarmak için düşük doz radyasyon içeren 
bir gen düzenleme tekniği kullandılar.

Geçmişe yönelik bir ifade bulunduğu için geçmiş 
zaman kullanılmalıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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9. Kredi skorlarımızın finansal yönetimimizde taşıdığı 
önemden dolayı, onu etkileyen faktörleri anlamak son 
derece önemlidir.

Birinci boşlukta genel bir yargı kullanılmalıdır. İkinci 
boşluğun orijinal hali de “… understand the factors 
which affect it.” dir. Görüldüğü üzere ikinci boşluk 
kısaltmadır ve etken çatıdır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

10. Mistik düğümler veya sonsuz düğümler olarak bilinen 
Celtic düğüm sembolü sonsuzluğu temsil eder.

known as – olarak bilmek

the symbol of Celtic knots – Keltik düğümünün 
sembolü

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

11. Beynin hafızadan sorumlu kısmı uyku 
pozisyonundayken hatta anestezi altında sanki bir 
şeyi hatırlıyormuş gibi davranır.

A) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, iki cümle arasında 
benzerlik anlatır.

B) although: ”-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca çelişen iki cümleyi bağlar.

C) since: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

D) as if: “güya, sanki”; bağlaçtır, cümle alır, genellikle 
önüne “look-seem-appear” tarzında fiiller alarak 
kullanılır.

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

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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12. Plato ve Aristoteles aynı çizgide düşündükleri 
ve üzerinde çalışmalarına rağmen, farklı bakış 
açılarından kaynaklanan büyük çelişkili kısımlar vardı.

A) Because: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

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

C) Just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, iki cümle arasında 
benzerlik anlatır.

D) If: ”koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında ‘Type’ uyumu aranır.

E) In case: “..olma ihtimaline karşı”; bağlaçtır, cümle 
ister, tedbir ifade eder ve devamındaki cümle 
anlamca olumsuz olmalıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

13. Bağımsızlık Bildirgesi Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ilk olarak oylanmaya sunulduğu zaman, iki eyalet, 
Pennsylvania ve Güney Carolina, bunun aleyhine oy 
verdi.

A) Since: “çünkü, madem ki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

B) Now that: “çünkü, madem ki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

C) Before: “önce”; zaman bağlacı.

D) When: “-dığı / diği zaman”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

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

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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14. Atina’nın, birçok kişi tarafından Olimpiyat Oyunlarının 
doğduğu yer olduğuna inanılıyor, çünkü 1896’da 
modern anlamda ilk Olimpiyat Oyunlarına ev 
sahipliğini yaptı.

A) provided: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle  arasında ‘Type’ uyumu aranır.

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

C) so that: “-sın diye”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlam olarak olumlu olmalıdır, devamında “can” 
kullanımı yaygın olup, virgül ile kullanımı yoktur.

D) even after: “sonra”; zaman bağlacıdır, iki cümle 
arasında zaman uyumu ister.

E) because: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

15. Birinin aile kökenini bulmaya çalışmak, öyle bir 
çabadır ki bunun başarılması için uzun bir süre ve çok 
para gerekir.

İki boşluk arasında bir isim tamlaması bulunduğu için 
“such… that” yapısı kullanılmalıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

16. 10 yıldan fazla bir süredir 30 ülkede kullanılmamasına 
rağmen bugün dünya çapında 50’den fazla ülkede 
ölüm cezası serbesttir. 

“around the world” – dünya çapında

“for 10 years” – 10 yıldır

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

17. Hem uluslararası organların, hem de tek tek ülkelerin 
Suriye’deki kan dökülmesini durdurma çabalarına 
rağmen oradaki şiddet miktarı henüz azalmadı.

A) Thanks to: “sayesinde” ve “yüzünden” anlamlarına 
gelir, edattır, isim alır, iki taraf anlamca olumlu olur.

B) Rather than: “-den ziyade, değil”; edattır, isim alır, 
genellikle tercih belirtir.

C) In terms of: “açısından, bakımından”; edattır, isim 
alır.

D) Owing to: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 
Sebep-sonuç ifade eder.

E) In spite of: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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18. Latince artık öncelikli olarak herhangi bir ülke 
tarafından konuşulmaz, ancak kişi modern İngilizce’de 
bu dilin parçalarını bulur.

A) likewise: benzer biçimde”; ara geçiştir, virgül alır, 
iki cümle arasında anlamca benzerlik gerektirir.

B) accordingly: “bu yüzden, sonuç olarak”; geçiştir, 
virgül alır. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

C) in other words: “bir başka deyişle, yani”; geçiştir, 
virgül alır, öndeki cümlenin açıklamasını yapar.

D) furthermore: “ek olarak, üstelik, ilaveten”; geçiştir, 
virgül alır, iki cümle arasında anlamsal paralellik 
aranır.

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

19. Küresel bir pandemiyi tetikleme potansiyeline sahip 
ölümcül bir grip virüsü yanlışlıkla dünya çapında 
binlerce laboratuvara gönderildi.

isimden sonra “eksik cümle” diye tabir ettiğimiz “verb 
+ object” durumu var. Böyle durumlarda Relative 
Clause’da “which / that” kullanırız.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

20. İklimi deniz etkisi altındaki kıyı bölgelerinin aksine, iç 
kesimler aşırı sıcak veya soğuğa maruz kalmaktadır.

A) Unlike: “-nın aksine”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır. İki zıt kavramı bir araya getirir.

B) Due to: “sonucunda, yüzünden, sebebiyle”; edattır, 
isim alır. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

C) Despite: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

D) Instead of: “-nın yerine”; edattır, isim alır. 

E) Regardless of: “bakmaksızın, dikkate alınmadan”; 
edattır, isim alır, arkasından “how” aldığı vakit 
“rağmen” anlamına gelir ve bu durumda çelişki 
ifade eder.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

İletişim genel olarak, insanlara bilgi, tutum ve becerileri 
paylaşmalarını sağlayan ileti gönderme ve alma sürecidir. 
Genellikle iletişimi (21) konuşmayla tanımlamamıza rağ-
men, iletişim iki boyuttan (22) oluşur - sözlü ve sözsüz. 
Sözsüz iletişim, kelimeler olmadan yapılan iletişim olarak 
tanımlanmıştır. Yüz ifadeleri, gözler, dokunma ve ses tonu 
gibi görünen davranışların (23) yanı sıra iki veya daha faz-
la insan arasındaki elbise, duruş ve mekânsal uzaklık gibi 
daha az belirgin mesajları da içerir. Nesneler, fiziksel alan 
ve zaman sistemleri de dâhil olmak üzere “Her şey iletişim 
halindedir”. Sözlü iletişim (24) susturulabilir olsa da, söz-
süz olan susturulamaz. Sessizlik bile konuşur. Etkinlik veya 
hareketsizlik, kelimeler veya sessizlik, hepsinin mesaj de-
ğeri vardır: başkalarını etkilerler ve bu başkaları bu iletişim-
lere (25) karşılık olarak cevap veremezler ve bu nedenle 
kendileri iletişim halindedir. Görmek için gözü ve duymak 
için kulakları olan kimse hiçbir ölümlünün bir sır saklayama-
yacağına kendisini ikna edebilir. Dudakları sessiz ise, par-
mak uçlarıyla sohbet eder; her gözeneğinden ihanet sızar.

21. ‘Identify’ fiili ‘with’ edatıyla kullanılır.

A) without   B) with

C) beyond   D) for

   E) to

 DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

22. A) turned into: dönüşmek

B) designed for: için tasarlamak

C) brought upon: neden olmak

D) settled into: yerleşmek

E) composed of: oluşmak

 DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

23. A) similar to: benzer olarak

B) on behalf of: adına, namına

C) as well as: ..nın yanı sıra 

D) because of: yüzünden

E) owing to: ..yüzünden

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 
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24. A) turned off: kapatmak, susturmak (bir aleti)

B) put up with: katlanmak

C) adapted to: uyum sağlamak

D) looked after: bakmak, ilgilenmek

E) put aside: askıya almak, kaldırmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

25. A) consecutively: peş peşe

B) in turn: karşılık olarak, sırasıyla

C) equivalently: eşit biçimde 

D) excessively: aşırı şekilde

E) doubtfully: tereddütle

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

26. - 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Sadece hayal gücünüz değil, ilgi alanlarımızın sayısı da 
giderek azalmaktadır. Katkıda bulunan bir faktör olmasına 
(26) rağmen, teknoloji, sorunun kaynağı olmayabilir. Top-
lum geliştiği ve önceliklerimiz değiştiği için uzmanlar, dikkat 
probleminin hem odaklanma yetersizliği hem de yanlış şey-
lere odaklanılmasından kaynaklandığını iddia ediyor. Uy-
garlık öncesi dönemlerde, atalarımız iki şeye dikkat etmek 
zorundaydı: güvenlik, yiyecek ve hava gibi onların hayatta 
kalmasına (27) yardım edecek hayati bilgi ve hareket eden 
şeyler(yani potansiyel yırtıcılar ve besin kaynakları). Fakat 
şu anda bize sürekli o kadar çok bilgi yükleniyor ki önceden 
dikkat çekici olan (28) şey şimdi hem sıradan ve nadiren 
hayatı tehdit ediyor: (29) Artık yeni ve hızlı olan şeylere yo-
ğunlaşmak hayatta kalmamız ve başarımız için yararlı değil. 
Bununla birlikte, köklü içgüdülerimiz nedeniyle, dikkatimiz 
hala başlangıçta yeni şeyler tarafından (30) yakalanıyor. 
Ve çoğu insan için sorun günlük işlerinin yeni, hareketli veya 
heyecan verici olmadığıdır.
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26. Boşlukta ara geçiş bağlacına ihtiyaç vardır ve iki cümle 
arasındaki zıtlığı “C” şıkkı ile sağlayabiliriz.

A) As long as

B) Now that

C) Even if

D) Unless

E) When

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

27. Boşluktan önceki cümle geçmiş zaman olduğu için 
“would help” seçeneği işaretlenmelidir.

A) would help

B) can help

C) will help

D) has helped

E) is supposed to help

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

28. Boşlukta bir özneye ihtiyaç vardır ve bu özneyi “what” 
yapısıyla sağlamalıyız. 

A) which

B) when

C) just as

D) once

E) what

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

29. Cümle olumlu yapıda olup olumsuz anlam gerektirdiği 
ve fiilin hemen ardından boşluk bırakıldığı için “no 
longer” işaretlenmelidir.

A) no longer

B) any longer

C) no more 

D) more than

E) any more

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

30. A) recognized: tanımak, fark etmek 

B) captured: yakalamak

C) supplied: sağlamak, temin etme 

D) suggested: önermek

E) destroyed: tahrip etmek

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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31. Insanlar trafik kurallarını geçmişte yaptıklarından 
daha az ihlal etmiş görünüyorlar -----. 
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
açısından “people” değerlendirilebilir, zaman olarak 
ise “present perfect” ile kurulmuştur. (Present Perfect 
özel kullanımlara sahiptir)

A) “araçlar sıklıkla diğer araçlar ve yayalarla 
anlaşmazlığa düştükleri için” seçeneğinde yer 
alan bağlaç “as” iki cümle arasında paralellik ister, 
ancak bu seçenek anlamca olumsuzdur.

B) “yolların kurallarına ve yönetimimize saygı 
göstermedikçe” seçeneğinde “we” zamir olarak 
alakasızdır, ayrıca “unless” temel cümleye “present 
perfect” almaz. 

C) “kameralar şehirlerdeki bir takım kavşaklara 
kurulduğundan beri” seçeneği hem anlamca 
uygun hem de yukarıdaki cümlenin “present 
perfect” olmasını “since”e bağlayabiliriz. 

D) “insanlar sürüş koşullarına uyum sağladıkları ve 
kazaları önledikleri sürece” seçeneğindeki “so long 
as”(koşul bağlacı) temel cümleye “present perfect” 
almaz. 

E) “sürüş koşullarını ve genel yol kurallarını 
görmezden geldikleri için” seçeneğinde yer alan 
“in that” anlamca cümleler arasında paralellik 
gerektirir, oysa ki bu cümle anlamca olumsuzdur. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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32. -----, Umman rönesansı, yolcu taşımacılığını 
güçlendirmeyi planlayan bazı faaliyetler tarafından 
da destekleniyor. 
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir açısından 
“the Omanian renaissance” değerlendirilebilir, zaman 
olarak ise “present”dır.

A) “Sultan’ın ülke kalkınmasına olumsuz etkisi 
nedeniyle” seçeneğinde yer alan “because of” 
anlamca paralellik gerektirir, oysa ki bu cümle 
olumsuzdur.

B) “Sultan tarafından başlatılan reformlara rağmen” 
seçeneğinde yer alan “in spite of” anlamca çelişki 
ister, oysa ki bu cümle anlamca olumludur.

C) “Ülkenin Rönesansı'nın başlangıcı açısından” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

D) “Diğer dinlerin kutsal mekânlarının yanı sıra” 
seçeneği anlamca ilgisizdir. 

E) “Turizm sektöründeki büyümesine ek olarak” 
seçeneği hem isim-zamir uyumu açısından 
“its – the Omanian renaissance” bağlantısı var 
hem de olumlu anlamla beraber “in addition 
to” ile anlamca paralellik sağlanmıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

33. -----, diğerlerinin daha fazla tekrara ve onları 
öğrenmek için zamana ihtiyacı vardır. 
Cümlesi “others” ile açık bir zıtlık istendiğini 
göstermektedir, dolayısıyla doğru cevapta “while-
whereas-although” tarzında bağlaçlara bakılır ve bu 
sadece A ve B seçeneklerinde görülmektedir.

A) “Bazı çocuklar, yaygın konuşma bozukluklarına 
sahip olmalarına rağmen” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle arasında bir çelişki oluşmamıştır. 

B) “Bazı çocuklar harfleri çok hızlı öğrenirken” 
seçeneği doğrudan zıtlık vermektedir. 

C) “Çocuklar alfabe harflerini öğrenmeye ilgi 
göstermeye başladığında” 

D) “Çoğu ebeveyn, çocuklarıyla birlikte alfabe 
şarkısını söylerken” 

E) “Temel okuma yazma becerisine sahip olan 
çocuklar harf tanımadan hoşlandıkları için”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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34. Kablo ve uydu endüstrisi dijital bir gelecek 
tasarlamaktadır -----.
Cümlesi anlam olarak havada kaldığı için, bunu 
bir “relative clause” ile tamamlamak gerekir diye 
düşünebiliriz.

A) “ki orada filmler, yüksek kapasiteli sunuculara 
yerleştirilecektir” seçeneği “in which” ile 
“digital future” kavramını en iyi şekilde 
tamamlamaktadır.

B) “müşteriler gerektiğinde film sipariş edebilsinler 
diye” seçeneği ile yukarısı anlamca ilgisizdir. 
Ayrıca zaman uyumu bulunmamaktadır

C) “halbuki kablo televizyon operatörleri sistemlerine 
dijital kapasite eklemeye başlamıştır” seçeneğinde 
yer alan “whereas” bir zıtlık bağlacıdır, oysa ki iki 
cümle arasında anlamca bir zıtlık bulunmamaktadır.

D) “ki orada standart bir telefon modemi üzerinden 
verilen görüntünün kalitesi çok zayıftır” 
seçeneğindeki “where” önündeki kelime olan 
“digital future” kelimesini tanımlamamaktadır, 
anlam ilgisizdir.

E) “abonenin, filmi, kendine uygun zamanda 
başlatabileceği, durdurabileceği ve geri alabileceği” 
seçeneğinde yer alan “that” relative değil noun 
clause’dur çünkü devamında tam cümle gelmiştir. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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35. Neredeyse tüm insanlar, çok çeşitli notalar 
üretecek biyolojik donanımla donatılmış olsa da, 
-----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir açısından 
“nearly all people” kavramı değerlendirilebilir. Bağlaç 
“even though” olduğu için doğru cevabın anlamca 
OLUMSUZ olması gerekir. 

A) “yetenek öncelikle doğuştan gelen yetenekten çok 
potansiyel ile ilgilidir” seçeneğinde isim-zamir akışı 
yoktur.

B) “çeşitli derecelerde müzikal hassasiyet ve eğilimle 
doğarlar” seçeneğinde “they” olsa da, iki cümle 
anlamca çelişmemektedir.

C) “alıştırma yapma neredeyse her zaman yetenekte 
bir artışa neden olacaktır” seçeneğinde isim-zamir 
akışı yoktur.

D) “müzikal yetenek, özellikle de şarkı söyleme, 
onların arasında değişiklik gösterir” seçeneğinde 
hem isim-zamir akışı var hem de olumsuz 
anlama geçilmiştir.

E) “çevresel etkiler, müzikal yeteneklerin bazı 
yönlerinde alıştırma yapmaktan daha büyük bir rol 
oynar” seçeneğinde isim-zamir akışı yoktur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

36. Artık yetişkin eğitimi, toplumların o kadar önemli 
bir özelliği haline gelmiştir ki -----.
Cümlesinde “so important a feature..” idafesi 
mutlaka devamında “that” alması gerekmektedir 
ki anlamca tamamlanabilsin. (so…that) Bunu B ve 
E seçeneklerinde görmekteyiz. B seçeneği zaman 
olarak uyum göstermediği için elenir ve E doğru cevap 
olur.

A) “o, bir şey öğrenmek için bilinçli bir çaba içeren bir 
ilişki olduğu için” 

B) “ki eski toplumlar alan hakkında neredeyse hiçbir 
şey yapmamıştır” 

C) “sosyal hareketlerin gelişmekte olan faaliyetleri 
aracılığıyla ortaya çıkan bir kalite olarak 
yaklaşılabilen”

D) “fakat o, insanlara daha başarılı yaşamak için 
yardımcı olmakla ilgilidir”

E) “ki, o, sosyolog, politikacı ve işletmelerin giderek 
daha çok ilgisini çekmektedir”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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37. Kredi kartları daha 1950’lerden beri var -----.
Cümlesi zaman olarak “present perfect” verilmiş, 
isim-zamir uyumu açısından da “credit cards” 
değerlendirilmelidir.

A) “ki o zaman bir kulüp kartı ilk genel kredi kartı olarak 
basılmıştır” seçeneği relative pronoun “when” 
ile yukarıdaki 1950s ifadesini tanımlamaktadır.

B) “oysaki tüketiciler ve tüccarlar kredi kavramı 
aracılığıyla mal alışverişi yaptılar” seçeneği hem 
zaman uyumuna aykırı hem de ortada bir zıtlık 
bulunmamaktadır.

C) “müşteri sadakati yaratma ve müşteri hizmetlerini 
geliştirme aracı olarak geliştirilmiş olan” 
seçeneğinde yer alan “which” önündeki kelimeyi 
tanımlamamakta ve dolayısıyla anlam alakasız 
olmaktadır.

D) “fakat yakın zamanda bazı bankalar, kişisel kimlik 
numarasıyla etkinleştirilen mikroçipler içeren 
kartlar çıkardılar” seçeneğinde yer alan “yet” ile 
iki cümle anlamca çelişmelidir ancak bu iki cümle 
arasında böyle bir durum söz konusu değil

E) “çünkü onlar, bazı durumlarda kağıt paranın yerini 
alabilirler” seçeneği ile yukarısı arasında bir sebep-
sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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38. Hükümet, hizmetleri kimlerin verdiğinin önemi 
olmadığını iddia etmektedir -----. 
Cümlesi zaman olarak present, anlamca OLUMLU ve 
isim-zamir akışı açısından da ya “the government” ya 
da “the services” dikkate alınmalıdır.

A) “çoğu gelişmiş ülke, sağlık sistemlerini kısmen 
veya tamamen finanse etmiş olsa da” seçeneği 
anlamca olumludur, oysa ki “although” ile olumsuza 
geçilmesi beklenirdi. 

B) “dolayısıyla sağlık hizmetlerinin finanse edilmesi 
ve sağlanmasıyla ilgili birçok farklı yaklaşım vardır” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysa ki “so” ile 
anlamca paralellik gerekir. 

C) “eğer vergi mükellef fonlarını kötüye kullanırlarsa” 
seçeneği anlamca olumsuzdur ancak “provided” 
ile cümlelerin anlamca paralel olması gerekir. 

D) “tıpkı hükümetin, ihtiyacı olanlara hizmet etmesi 
ve ilaç sağlaması gibi” seçeneğinde yer alan “just 
as” iki cümle arasında benzerlik olduğu zaman 
kullanılır ancak bu iki cümle arasında benzerlik 
bulunmamaktadır.

E) “kamu tarafından finanse edildikleri sürece” 
seçeneği anlamca olumludur ve “they” zamiri 
ise yukarıdaki “the services” kelimesine 
gitmiştir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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39. -----, daha sonra görüşmelerde bunu oldukça 
faydalı bulduklarını belirttiler.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
açısından “they” / “it” ve zaman olarak “simple past” 
olduğu değerlendirilmelidir.

A) “Microsoft Word, hem geçmişte hem de günümüzde 
en popüler kelime işlemcisi olduğu sürece” 
seçeneği zaman uyumu açısından sıkıntılıdır. Aynı 
zamanda “they”in karşılığı bulunmamaktadır. 

B) “Microsoft Word, çoğu bilgisayar kullanıcısı için 
vazgeçilmez bir araç olsa da” seçeneği zaman 
uyumu açısından sıkıntılıdır. Aynı zamanda “they” 
in karşılığı bulunmamaktadır. 

C) “Çoğu öğrenci çalışmanın başında Microsoft 
Word'den hoşlanmamasına rağmen” seçeneğinde 
hem zaman uyumu var, hem anlamca olumsuz 
(although ile beklenen zaten budur) hem de 
“they” ile “most students” ve “it” ile “Microsoft 
word” örtüşmektedir.

D) “Her yaştan insan kelime işlemlicisine olan ihtiyaç 
ile karşılaşmış olabildikleri için” seçeneği anlamca 
ilgisizdir.

E) “İnsanlar Microsoft Word'ün daha fazla virüs ve 
diğer kötü amaçlı yazılımların hedefi olduğunu 
bilseler de” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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40. ----- nispeten kolayca iyi maaşlı bir iş edinebilen. 
Cümlesinde görülen “who” bir relative pronoun olup 
belli ki önündeki kişi ya da kişileri tanımlayacaktır.

A) “Reklamcılık kategorisinde çok çeşitli işler vardır 
ve ücretleri büyük ölçüde değişir” seçeneğinde 
“who” nun tanımlayabileceği bir tür kelime 
bulunmamaktadır. 

B) “Birçok Asya toplumunda, özellikle Çin, Kore ve 
Singapur’da, öğretmenlere büyük saygı duyulurdu” 
seçeneğinde “who” nun tanımlayabileceği bir tür 
kelime bulunmamaktadır. 

C) “Lüksemburg’daki öğretmenler dünyadaki herhangi 
bir öğretmene göre yüzde 30 daha fazla kazanırlar” 
seçeneğinde “who” nun tanımlayabileceği bir tür 
kelime bulunmamaktadır. 

D) “Bir dizi uzmanlığa karşı mühendislik mezunları az 
sayıdakiler arasındadır” seçeneğinde “who” nun 
tanımlayabileceği kelime zamir konumundaki 
“the few” ifadesidir.

E) “Araştırmalar, mühendislerin zamanlarının% 
56’sını çeşitli bilgi edinme davranışlarına katılmaya 
harcadıklarını gösteriyor” seçeneğinde “who” nun 
tanımlayabileceği bir tür kelime bulunmamaktadır. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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41. Çocuklar, büyüklerini dinlemekte hiçbir zaman iyi 
olamamışlardır, -----. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir açısından 
“children” ve zaman bakımından da “present” 
yapıdadır.

A) “ebeveynler ve aileler, sosyal yeterliliğin 
öğrenilmesi ve geliştirilmesi üzerinde en doğrudan 
ve kalıcı etkiye sahip olduklarından” seçeneği 
anlamca olumludur, oysa ki “since” ile iki cümle 
paralel anlamda olmalıydı. 

B) “ancak onları taklit etmeyi her zaman 
başarmışlardır” seçeneği “but” ile beraber 
olumlu anlama geçmiş, isim-zamir açısından 
“they” ile örtüşmekte ve son olarak zaman 
uyumu olarak ta uyumlu görünmektedir. 

C) “oysaki ebeveynler daima çocuklarının eğitimlerini 
dikte ederler” seçeneğinde “whereas” iki cümle 
arasında anlamca zıtlık ister, ancak ortada bir zıtlık 
bulunmamaktadır.

D) “dolayısıyla pek çok yetişkin çocuk ebeveynlerinin 
hayatlarını yönetmelerinden bıkmıştır” 
seçeneğinde “adult children” ile özele gidilmektedir. 

E) “ebeveynler, çocuklarının eğitiminde saygın 
bir bilgi kaynağı haline geldikleri için” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, ancak “as” ile beklenen iki 
cümlenin de anlamca paralel olmasıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

42. Whether individuals or groups will be more 
successful in solving problems depends on the 
type of task to be performed.
A) Problem çözmede bireylerin mi yoksa grupların mı 

daha başarılı olacağı, yapılacak görevle ilişkilidir.

B) Bireylerin mi yoksa grupların mı başarıyı 
sağlayacağı, problem çözmede yapılacak göreve 
bağlıdır.

C) Yapılacak olan görevde bireylerin mi yoksa 
grupların mı başarı sağlayacağı, önemli bir 
tartışma konusudur.

D) Problem çözerken bireyin mi yoksa grubun mu 
daha başarılı olacağı, yapılacak olan görevle belli 
olacaktır.

E) Problem çözmede bireylerin mi yoksa grupların 
mı daha başarılı olacağı, yerine getirilecek göreve 
bağlıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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43. Interactionism differs from functionalism, Marxism 
and most feminist theories in that it focuses on 
small-scale interaction rather than society as a 
whole.
A) Etkileşimcilik, bir bütün olarak toplum yerine 

küçük ölçekli etkileşim üzerinde yoğunlaşması 
bakımından işlevselcilik, Marksizm ve birçok 
feminist teoriden farklıdır. 

B) Etkileşimcilik, genel olarak toplumdan ziyade 
küçük ölçekli etkileşim üzerinde yoğunlaşması 
açısından işlevselcilik, Marksizm ve birçok feminist 
teori ile benzeşmektedir.

C) Etkileşimcilik, bir bütün olarak toplum yerine küçük 
ölçekli etkileşim üzerinde yoğunlaşmasının yanı 
sıra işlevselcilik, Marksizm ve birçok feminist 
teoriden farklılık göstermektedir.

D) Etkileşimcilik, tamamıyla toplumla birlikte küçük 
ölçekli etkileşim üzerinde yoğunlaşmasının yanı 
sıra işlevselcilik, Marksizm ve birçok feminist 
teoriden farklılık göstermektedir.

E) Etkileşimcilik, bir bütün olarak toplum yerine 
küçük ölçekli etkileşim üzerinde yoğunlaşması 
ile özellikle işlevselcilik, Marksizm ve birçok 
feminist teoriden farklıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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44. Today hoatzins, the Amazon’s mystery birds, 
live only in South America, but the oldest known 
fossil of these odd birds reveals they once roamed 
France.
A) Bugünlerde Amazon’un benzersiz kuşları olan 

hoatzinler yalnızca Güney Amerika’da yaşarlar, 
hâlbuki bu garip kuşların bilinen en eski fosili, 
bir zamanlar Fransa’yı dolaştıklarını ortaya 
koymaktadır.

B) Amazon’un gizemli kuşları olan hoatzinler 
günümüzde sadece Güney Amerika’da yaşarlar, 
ancak bu garip kuşların en eski fosili, bir zamanlar 
Fransa’da yaşadıklarını göstermektedir. (bilinen?)

C) Günümüzde Amazon’un benzersiz kuşları olan 
hoatzinler yalnızca Güney Amerika’da yaşarlar, 
buna rağmen bu kuşların bilinen en eski fosili, 
bir zamanlar Fransa’yı dolaştıklarını gösteriyor. 
(garip?)

D) Bugünlerde Amazon’un benzersiz kuşları 
olan hoatzinler yalnızca Güney Amerika’da 
yaşamalarına rağmen, bu tip kuşların bilinen en 
eski fosili, bir zamanlar Fransa’yı dolaştıklarını 
ortaya koymaktadır. 

E) Günümüzde Amazon’un gizemli kuşları olan 
hoatzinler yalnızca Güney Amerika’da yaşarlar, 
ancak bu garip kuşların bilinen en eski fosili, 
bir zamanlar Fransa’yı dolaştıklarını ortaya 
koymaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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45. The countless differences among languages do 
not mean that speakers of different languages 
may actually think differently.
A) Diller arasındaki farklılık, farklı dil konuşmacılarının 

aslında farklı düşünebileceği anlamına da 
gelmektedir. (sayısız?)

B) Diller arasındaki sayısız farklılık, farklı dil 
konuşmacılarının aslında farklı düşünebileceği 
anlamına gelmez.

C) Diller arasındaki sayısız farklılık, farklı dilleri 
konuşanların farklı düşünebileceği anlamına 
gelmemektedir. (aslında?)

D) Diller arasındaki sayısız farklılık, farklı dil 
konuşanlarının esasında farklı düşünecekleri 
anlamına gelmemektedir.

E) Diller arasındaki sayısız farklılık, farklı dil 
konuşmacılarının illa ki farklı düşünebilecekleri 
anlamına gelmemelidir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

46. British education underwent some very big 
changes in the post-war era regarding economy, 
education, art and society. 
A) Savaş sonrası dönemde İngiliz eğitimi ekonomi, 

eğitim, sanat ve toplum ile ilgili çok büyük 
değişiklikler görmüştür.

B) İngiliz eğitimi, savaş sonrası dönemle beraber 
ekonomi, eğitim, sanat ve toplum bakımından 
büyük değişikliklere maruz kalmıştır.

C) İngiliz eğitimi, savaş sonrası dönemle beraber 
sadece ekonomi, eğitim ve sanat açısından değil 
aynı zamanda toplum bakımından da büyük 
değişikliklere maruz kalmıştır. (çok?)

D) Savaş sonrası dönemde İngiliz eğitimi ekonomi, 
eğitim, sanat ve toplum açısından çok büyük 
değişiklikler geçirdi.

E) Savaş sonrası dönemde İngiliz eğitimi hem 
ekonomi, eğitim ve sanat bakımından hem de 
toplum açısından çok büyük değişiklikler geçirdi.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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47. Blending art and science successfully necessitates 
a thorough inspection of our outer world as well 
as our inner world.
A) Sanat ile bilimin harmanlanması, iç dünyamızın 

yanı sıra dış dünyamızda da kapsamlı bir denetim 
gerektirir.

B) Sanat ile bilimin harmanlanması, iç dünyamızdan 
ziyade aslında dış dünyamızda kapsamlı bir 
denetime ihtiyaç duyar.

C) Sanat ile bilimin birleşmesi, iç dünyamızın yanı 
sıra dış dünyamızda da oldukça kapsamlı bir 
denetim gerektirmektedir.

D) Sanat ile bilimin birleşmesi, hem iç dünyamız 
hem de dış dünyamızda oldukça kapsamlı bir 
denetime ihtiyaç duymaktadır. 

E) Sanat ile bilimin harmanlanması, iç dünyamızın 
yanı sıra dış dünyamızda da kapsamlı bir denetime 
ihtiyaç duyacaktır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

48. Bir toplumun gerçek değeri anayasasında 
değil, insanlarının ve liderlerinin davranışları ve 
inançlarında bulunabilir.
A) The real meaning of a society is not be found in 

its constitution but in the actions and beliefs of its 
people and its leaders. 

B) The real meaning of a society cannot be found in 
its constitution but instead it can be found in the 
actions and beliefs of its people and its leaders.

C) The real meaning of a society can be not found in 
its constitution but in the actions and beliefs of its 
people and its leaders.

D) The meaning of a society cannot be found in its 
constitution but in the actions and beliefs of its 
people as well as its leaders.(real?) 

E) The meaning of a society cannot be found in its 
constitution but it is found in the actions and beliefs 
of its people rather than its leaders. (real?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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49. Pek çok kişinin özellikle tehlikeli bulmadığı bir 
uyarıcıya veya duruma aşırı korkuyla tepki veren 
bireyin bir fobisi olduğu söylenir.
A) Someone who responds with intense fear to a 

stimulus or situation that most people do not 
consider particularly dangerous has a phobia.

B) Someone responding with intense fear to a 
stimulus or situation that many people do not 
consider very dangerous has been said to have a 
phobia for years.

C) Someone who responds with intense fear to a 
stimulus or situation that most people do not 
consider especially dangerous is known to have a 
phobia. 

D) Someone who responds with intense fear to a 
stimulus or situation that most people do not 
consider particularly dangerous is said to have a 
phobia.

E) Someone responding with intense fear to a certain 
stimulus or situation that a lot of people do not see 
particularly dangerous is said to have common 
phobias.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

50. Çay, Fransa’ya 17. yüzyılın başında, diğer Avrupa 
ülkeleriyle aynı zamanda gelmiştir fakat çayın 
tüketimi başlangıçta Paris ile sınırlı kalmıştır.
A) Tea reached France at the same time as other 

European countries, at the start of the 17th century, 
but its consumption was initially confined to Paris.

B) Tea reached France nearly at the same time as 
other countries, at the start of the 17th century, 
but its consumption was just confined to Paris. 
(European?)

C) Tea reached France at the same time as other 
European countries, in the early of the 17th century, 
but at first its consumption was confined to Paris 
only. 

D) Once tea had reached France at the same time 
as other European countries, its consumption was 
immediately confined to Paris. (at the start of the 
17th century?)

E) Once tea had reached France at the same time 
as other European countries, Paris was the city 
where it was widely consumed. (initially?) (at the 
start of the 17th century?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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51. Ormanların yok edilmesi küresel karbondioksit 
seviyelerini tarımsal dönem boyunca arttırmış 
olabilir ancak Sanayi Devrimi’nden itibaren 
fosil yakıtların kullanılması bu seviyeleri iyice 
artırmıştır.
A) Deforestation must have increased global carbon 

dioxide levels during the agrarian era, because the 
use of fossil fuels since the Industrial Revolution 
has increased these levels. (greatly?)

B) Deforestation could have increased global carbon 
dioxide levels in the agrarian era, yet the use of 
fossil fuels since the Industrial Revolution has 
enormously increased the levels.

C) Deforestation has possibly increased global carbon 
dioxide levels in the agrarian era, but together with 
fossil fuels as of the Industrial Revolution has 
greatly increased these levels. 

D) Deforestation may have increased global carbon 
dioxide levels during the agrarian era, but the use 
of fossil fuels since the Industrial Revolution has 
greatly increased these levels. 

E) Deforestation may have increased global carbon 
dioxide levels during the agrarian era, but the use 
of fossil fuels since the Industrial Revolution has 
partly increased the levels.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

52. Ruh hastalıkları için kan testi veya beyin taraması 
bulunmamaktadır, bu yüzden teşhisler öznel ve 
güvenilmez olabilmektedir.
A) As diagnoses can be subjective and unreliable, 

there are no blood tests or brain scans for mental 
illnesses.

B) There are no blood tests or brain scans for many 
mental illnesses, so diagnoses are subjective and 
unreliable.

C) However subjective and unreliable diagnoses 
can be, there exists blood tests or brain scans for 
mental illnesses.

D) There are no blood tests or brain scans for mental 
illnesses, so diagnoses can be subjective and 
unreliable. 

E) As diagnoses can be subjective and unreliable, 
there are no blood tests or brain scans for most 
mental illnesses. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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53. Gazetecilik sektörü dijital uygulamalara yapılan 
geçişten olumsuz bir şekilde etkilenmiştir ve 
gelecekte ayakta kalması kullanışlı Internet 
modelleri oluşturulmasına bağlıdır.
A) No matter how negatively the newspaper sector 

has been affected by the transition to digital 
applications, its future survival will be feasible by 
creating Internet models.

B) The newspaper sector has been negatively 
affected by the transition to digital applications, 
and its future survival relies upon creating feasible 
Internet models. 

C) Regardless of how negatively the newspaper 
sector has been influenced by the transition to 
digital applications, its future survival can be 
possible by creating Internet models. 

D) The newspaper sector has been partly affected 
by the transition to digital applications. In addition, 
its future survival depends upon creating feasible 
Internet models.

E) The newspaper sector is one of the most negatively 
affected by the transition to digital applications, 
and its survival absolutely relies upon creating 
feasible Internet models.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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54. Stonehenge, Ingiltere’nin en esrarengiz 
anıtlarından biridir ve onlarca yıldır araştırmacıları 
şaşırtmıştır. Artık, dijital bir tarama projesi 
sayesinde, arkeologlar Stonehenge hakkında her 
zamankinden çok şey keşfetti. Araştırmacılar, en 
yeni uzaktan algılama ve jeofizik görüntüleme 
teknikleri kullanarak ünlü abideyi çevreleyen, 
daha önce bilinmeyen 17 yapı keşfetti. ----.
Paragrafta ünlü bir abideden bahsedilmektedir 
ve paragrafın sonunda 17 bilinmeyen yapıdan 
bahsedilmektedir, dolayısıyla son cümlede de buna 
atıfta bulunulması beklenir.

A) “Bölge ve çevresi, 1986 yılında UNESCO’nun 
Dünya Mirası Listesi’ne eklendi” seçeneği anlamca 
ilgisizdir.

B) “İngiliz hükümeti ısrarla bu buluşlar hakkında bir 
açıklama yapmamaktadır” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, olumsuza geçebilmek için “but” 
tarzında bir ara geçiş olması gerekir.

C) “Bu bulgular arasında mezarlık höyükleri, 
dairesel kanallar ve cenaze ritüellerinde 
kullanıldığı düşünülen muazzam bir ahşap bina 
bulunmaktadır” seçeneğinde 17 bilinmeyen 
yapıya atıfta bulunulmuştur.

D) “Yüzyıllar boyunca, tarihçiler ve arkeologlar, 
Stonehenge’in birçok gizemini açıklığa 
kavuşturamadılar” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
olumsuza geçebilmek için “but” tarzında bir ara 
geçiş olması gerekir.

E) “Onun başka hangi amaçlara hizmet ettiğini ve 
modern teknolojinin olmadığı bir medeniyetin anıtı 
nasıl ürettiğini onlar tespit edemediler” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, olumsuza geçebilmek için 
“but” tarzında bir ara geçiş olması gerekir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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55. Müzik, dünyayı algılama şeklimizi değiştirerek ruh 
halimizi değiştirebilir. -----. Bir ritim bile kalp hızımızı 
genel olarak etkileyebilir ve insanlar birlikte şarkı 
söylerken nefesleri senkronize hale gelebilir ve 
olumlu duygular artabilir. Müzikal kalıpların işitsel 
beyin sapının yanı sıra işitsel korteks, sinir ödül 
sisteminin parçaları ve hafıza ve duyguyla ilgili 
diğer alanları etkilediğini bildiğimizde, bu etkiler 
belki de o kadar şaşırtıcı değildir.
Paragrafta müziğin insanı nasıl olumlu yönde 
değiştirebileceğine dair özelliklerine değinilmiştir. 
Dolayısıyla da doğru cevapta bu konuya olumlu yönde 
atıfta bulunulması gerekir.

A) “Ancak, müzik terapisinin, müzikal emsallerinde 
olduğu gibi, müzikal olmayan hastalarda beynin 
aynı parçalarını çoğunu teşvik ettiği gösterilmiştir” 
seçeneğinde “even so” ile olumsuz anlama 
geçilmesi gerekirken, anlam olumludur.

B) “Dolayısıyla, yüksek ses veya amplitüdde müzik 
dinlemek bazen geçici veya kalıcı işitme kaybına 
neden olabilir” seçeneği anlamca olumsuz, oysa ki 
“therefore” ile cümleler paralel anlamda olmalıydı.

C) “Ancak, bilinçli olarak farkında olsak da olmasak 
da, müziğin gün boyunca duygularımızda ne tür bir 
etki yarattığını düşünün” seçeneğinde “however” 
ile olumsuz anlama geçilmesi gerekirken, anlam 
olumludur.

D) “Örneğin daha önce yapılan deneylerde, insanlar 
gülen veya üzgün yüz simgelerine baktığında, 
dinlemekte oldukları müzik, gördüklerini 
etkilemiştir” seçeneği “for example” ile müziğin 
insanın üzerinde yarattığı olumlu etkiye örnek 
vermiştir.

E) “Diğer bir deyişle, müziğin küçük çocuklarda, 
özellikle de 5 yaş ve altındaki çocuklardaki 
öğrenme yeteneklerini geliştirdiği kanıtlanmıştır” 
seçeneğinde yer alan “in other words” önündeki 
cümlenin açıklamasını yapar, ancak burada bunu 
görememekteyiz.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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56. Hayvan hakları, 20. yüzyılda başlayan, insan 
hâkimiyeti ve istismarına karşı hayvan hakları 
savunan siyasi bir harekettir. Bu, hayvanlar 
üzerinde deneyler yapılmasına karşı çıkmaktan, 
çiftlik veya evcil hayvanlara karşı acımasız 
veya ihmalci muamelelerinin önlenmesine, 
vejeteryanizme veya et yememeye kadar değişir. ---
--. Bunlara, hayvanları ve hayvan laboratuarlarının 
çevrelerindeki sokak gösterilerini koruyan yasaları 
geçirmek için lobicilik yasama organları dâhildir.
Paragrafta konu hayvan hakları ve kapsamından 
bahsedilmiştir. Anahtar kelime ise boşluktan sonra 
gelen “these include” ifadesidir. Demektir ki doğru 
cevapta çoğul türünde kelimelere bakılmalıdır.

A) “Hayvan hakları örgütleri, meselelerini öne sürmek 
için çeşitli araçlar kullanırlar” seçeneği hem 
anlamca örtüşmekte hem de “animal rights 
organizations” ile boşluktan sonra ki “these 
include..” örtüşmektedir.

B) “Hayvan Özgürlüğü adlı kitabında Peter Singer, 
eşitlik temel ilkesinin eşit veya aynı muameleyi 
gerektirmediğini belirtir” seçeneği boşluktan 
sonraki “these” ile örtüşmemektedir.

C) “Hayvanların haklarının olduğunu kabul etmenin 
sonuçları hakkında daha az anlaşmazlık 
var” seçeneği boşluktan sonraki “these” ile 
örtüşmemektedir. 

D) “Hareket, insan ve insan olmayan hayvanlar 
arasında çekilen katı ahlaki ve yasal ayrımcılığa 
son vermeyi amaçlıyor” seçeneği boşluktan 
sonraki “these” ile örtüşmemektedir.

E) “Bu farklılıklara rağmen, “hayvan özgürlüğü” ve 
“hayvan hakları” terimleri genelde birbirlerinin 
yerine kullanılırlar” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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57. Kaliteli çikolatalara tat testi yapmak hoş bir iş gibi 
gelebilir. -----. Batı Kanada’dan bir gurme satış 
müdürü olan Mark Pennington, “Üzüm yetiştiren 
ve şarap yapanlar gibi, çikolatacıların da kendi 
terminolojileri vardır,” diyor. Ortak tanımlayıcılar 
meyveli, topraksı, fındıklı ve kavrulmuştur. Bir 
çikolata kurutulmuş kiraz gibi kırmızı meyve 
notalarıyla meyveli veya çim ya da yosun izleriyle 
topraksı olabilir. 
Paragrafta ilk cümle anlamca OLUMLU, boşluktan 
sonra ise “have their own terminolgy” kavramıyla 
anlam ilk cümleye çelişiyor, dolayısıyla bu anlam 
değişimini ifade edebilmek için doğru cevapta 
“but, however..” tarzı geçişler aranabilir. Bu, A ve B 
seçeneklerinde görülmektedir.

A) “Ancak, hayatını kazanmak için çikolata yemek, 
bir maaş kazanmanın en tatlı yolu gibi görünebilir” 
seçeneği anlamca olumludur, oysa ki “but” ile bu 
cümlenin yukarıya bakıldığında olumsuza geçmesi 
gerekirdi.

B) “Ancak lezzet farklılıkları çok ince olduğu için 
nankör bir iştir” seçeneği “however” ile anlamca 
olumsuza geçmiştir.

C) “Örneğin, çikolata kırıldığında gevrek gelmezse, 
bu, eski olduğu ya da yanlış bir şekilde 
saklandığının bir işareti olabilir” 

D) “Dahası, profesyonel çikolata tadıcıları, bir çikolata 
parçasının özelliklerini değerlendirmek için bir 
prosedür geliştirmişlerdir” 

E) “Zaten, istatistiklerine göre, o herkesin hayal ettiği 
türde bir iş değil”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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58. Bir sembol, günlük hayatta tanıdık gelebilecek 
ancak açık anlamına ek olarak belirli çağrışımlara 
sahip olan bir terim veya resimdir. O, üstü 
kapalı veya bizden gizlenmiş bir şeyi ima eder. 
----. Asla kesin olarak tanımlanmamış veya tam 
olarak açıklanmayan daha geniş bir “bilinçdışı” 
yönü vardır. Zihin sembolü araştırırken, aklın 
kavramasının ötesine uzanan fikirlere götürülür. 
Paragrafta konu semboldür ve hayatımızdaki 
kullanımına gönderme yapılmıştır. 

A) “Aksine, sembol olarak adlandırdığımız şey, 
bir terim, bir isim veya günlük yaşamda tanıdık 
olabilecek bir resimdir” seçeneğinde yer alan “in 
contrast” iki cümle arasında zıtlık ister, ancak iki 
cümle arasında zıtlık anlamı bulunmamaktadır. 

B) “Dolayısıyla, bir sözcük veya resim, gerçek 
anlamından daha fazlasını ima ettiğinde 
semboliktir” seçeneği anlamca paragrafa 
uyumludur. 

C) “Dolayısıyla, tanımlayamadığımız veya tam 
olarak kavrayamadığımız kavramları simgelemek 
için sürekli olarak sembolik terimler kullanırız” 
seçeneğinde “symbolic terms” ifadesi ile boşluktan 
sonra gelen “it” zamir olarak örtüşmemektedir. 

D) “Örneğin, onlar bir ülkenin bayrağı gibi kültüre ya 
da din ya da başka şeylere dayanıyor olabilirler” 
seçeneğinde “they” ifadesi ile boşluktan sonra 
gelen “it” zamir olarak örtüşmemektedir. Ayrıca 
“for example” ile başlayan bu cümle, bir önceki 
cümlenin örneğini vermemektedir.

E) “Ancak, kültürümüzdeki çoğu insana göre, beyaz, 
masumiyet ve saflığın sembolüdür, ancak bu, tüm 
kültürlerde öyle değildir” seçeneğinde yer alan 
“however” ile öndeki cümleyle çelişki beklenir, 
oysa böyle bir durum söz konusu değildir, ayrıca 
“white” kelimesi özele kaymıştır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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59. İngilizce’de ayıp ve utanma için ayrı terimler vardır 
ve araştırmalar iki duygunun farklı olduğunu iddia 
etmektedir. Utanma, daha az ciddi hatalar karşısında 
yaşanma eğilimi gösterir ve neredeyse her zaman 
başkalarının huzurunda olur. Ayıp daha ciddi sosyal 
ihlallere mahsusmuş gibi görünür ve yalnız yaşanabilir. 
Utanmada kolayca ortaya çıkan gülümseme, utanç 
verici bir olayın ardından pek olası değildir. -----. Birçok 
kültürde, her ikisini de tanımlamak için aynı sözcük 
kullanılır. Örneğin, Hindistan'daki bir dil, Oriya’da, 
“lajya” sözcüğü ayıbın yanı sıra utanmanın da dâhil 
olduğu çeşitli duygusal durumları ifade eder.

Paragrafta boşluktan sonraki ilk cümle doğru cevabı 
belirleyici konumdadır.

A) “Yani, potansiyel utanma kaynakları koşullara göre 
değişir” seçeneğinde yer alan “that is” bir önceki 
cümlenin açıklamasını yapmak için kullanılan 
bir geçiştir, oysa ki bu seçenek boşluktan önceki 
cümleyi açıklamamaktadır.

B) “Örneğin, ayıp, ahlaki açıdan yanlış veya 
kınanması gereken bir şeye verilen karşılıktır” 
seçeneğinde yer alan “for example” geçişi bir 
önceki cümleye örnek vermesi gerekirken, burada 
böyle bir şey söz konusu değildir.

C) “Ancak, utanma duygusunun diğer belirtileri ısınma 
veya sıcaklık hissi ve zihinsel karışıklık veya felci 
içerir” seçeneği ile boşluktan önce gelen cümle 
birbiriyle çelişki içinde değildir.

D) “Özsaygısı düşük olan insanlar utanç duymaya 
daha yatkındır, çünkü kendilerine karşı daha 
serttirler” seçeneği özele gitmiştir.

E) “Ancak, ayıp ve utanç veren olaylar arasındaki 
sınır tanımlanmamıştır” seçeneğinde “sınır 
tanımlanmamıştır” denilmiş ve boşluktan 
sonra “aynı kelime ikisini de tasvir etmek için 
kullanılır” cümlesi ile birbirini desteklemiştir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Marx’a göre, işsizliği kalıcı olarak ortadan 
kaldırmanın tek yolu, kapitalizmi ve ücretler için zoraki 
rekabet sistemini ortadan kaldırmak olacaktır. (II) En 
geniş anlamıyla, işsizlik yalnızca bir iş bulamama 
durumu anlamına gelmektedir. (OLUMLU) (III) Ancak, 
bu ekonomistler için yetersiz bir tanımdır. (OLUMSUZ) 
(IV) Birkaç hafta işsiz kalan bir ofis çalışanı ile iş 
bulmada becerileri artık işe yaramayan bir fabrika 
teknisyeni arasında büyük fark vardır. (V) İlki, yakında 
tekrar işbaşı yapacakken diğerinin tekrar eğitime tabi 
tutulması gerekebilir.

Kapitalizm, Marx ve zoraki rekabet sistemi sadece (I). 
Cümlede geçmektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) İnsanlar iletişim kurmak için kokuları kullanmasa 
da, diğer birçok memeli bunu yapar. (II) Kokulu 
maddelerin uçması uzun zaman alır ve bir hayvanın 
bölgesini işaretlemek için tabelalar olarak bırakılabilir. 
(III) Kokular çok fazla bilgi içerir - ziyaretçilere 
hayvanın cinsiyetini, yaşını söyleyebilir, hatta kişiliğini 
tanımlayabilir. (IV) Onları binlerce yıldır evlerimizde 
ve hayatımızda kullandık ve işletmeler bu müthiş 
güçlerden ancak faydalanmaya başlıyorlar. (V) 
Örneğin, erkek çita topraklarında güçlü kokulu bir 
idrar püskürterek işaret eder ve bu, ziyarette bulunan 
erkekleri uzak durmaları için uyarır.

(IV).cümlede evde kullanılan kokulardan bahsediliyor, 
oysa ki diğer cümlelerde kokunun (scents) hayvanlarla 
olan bağlantısı anlatılıyor.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Sanayi Devrimi, insanlığa yükselen yaşam 
standartları, geliştirilmiş eğitim fırsatları ve oyunun 
kurallarını değiştiren teknolojik yenilikler gibi birçok 
nimet getirdi. (OLUMLU) (II) Ancak, hepsi, tarımsal bir 
yaşam biçiminden uzaklaştığımız için, özellikle doğa 
ile olan bağımız açısından bir kayıp duygusu ile birlikte 
geldi. (OLUMSUZ) (III) Demir ve tekstil endüstrileri, 
buhar motorunun gelişmesiyle birlikte, Sanayi 
Devrimi’nde merkezi roller oynadılar. (IV) En belirgin 
şekilde, sağlığımızı ve ekolojik sürdürülebilirliği tehdit 
eden çevresel bozulma var. (OLUMSUZ) (V) Her şey 
düşünüldüğünde bizim iç çevremiz - bireysel zihin 
ve ruhlarımızın manzaraları - daha yüksek bir bedel 
ödüyor olabilirler. (OLUMSUZ) 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Çocuğun davranışını şekillendiren önemli bir 
mekanizma taklittir. (II) Fakat, otistik çocuklar, 
tekrarlanan taklit oturumlarından sonra daha sosyal 
davranış sergilerler. (ÖZELE GİDİLMİŞ) (III) Bütün 
insanlar, özellikle de çocuklar, güçlü bir başkalarını 
taklit etme eğilimine sahiptirler. (IV) Bu taklit, 
saldırganlık da dâhil olmak üzere neredeyse her tür 
davranışa kadar uzanır. (V) Bir çocuk öfkeli olan 
veya öfkelerini kontrol eden diğer insanları gözlemler 
ve onları kopyalar. Böylece, çocuğun kendi saldırgan 
davranışı, başkalarının yaptığını gözlemlediği şeylerle 
şekillendirilir ve belirlenir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Matematiğin başlangıcı, ilk ileri medeniyetlerde 
görülür. (II) Sanatın, mimarinin, yazının, adaletin ve 
felsefenin gelişmeye başlandığı yerde, hesaplamaların 
ve geometrinin sistematik çalışması da başlatıldı. 
(III) Diğer insanlara ürünler getiren işletmeler ve 
kar amaçlı ticaret de bazı matematiksel bilgilerin 
aktarılmasına katkıda bulundu. Örneğin, Arap 
rakamları aslında Hindistan’dan geliyordu. (IV) Onlar, 
Arap matematikçilerinin çalışmaları ile Avrupa’ya 
ulaştılar. (V) Aslında, soyut matematiksel kavramlar 
eski zamanlarda Yunanistan’da kurulmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra edebiyat, yeni 
bir başlangıç yaptı ve yaşanan dehşeti ele aldı.  
(II) Yazarlar, halkın kendini yansıtmasını siyasi olarak 
eğitmek ve teşvik etmenin yanı sıra, perspektif 
kazanmak için edebiyatı kullanmaya çalıştı.  
(III) Örneğin Çıplak ve Ölü’de Norman Mailer, 
bir Japon adasının fethini bir Amerikan bölük 
komutanının perspektifinden tasvir etti. (IV) Kitap 
eleştirmenlerce alkışlanır ve yaygın bir şekilde İkinci 
Dünya Savaşı’ndan çıkacak en iyi romanlardan biri 
olarak kabul edilir. (V) O, savaşın çıplak gerçeklerini 
betimledi: bireysel askerlerin hastalıklı düşünceleri, 
şiddetin anlamsızlığı ve askerlerin daha sonra 
yeniden entegre edilmek zorunda kaldığı Amerikan 
toplumunun yoksunluğu.

(IV).cümlede hem zaman uyumu yok hem de Norman 
Mailer’den bahsetmemektedir.

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

Reklamlarda yer alan gıda ürünleri, neredeyse daima, mar-
kanın aslında sattığı yiyeceklerden tamamen farklı görünü-
yor. Ancak gerçek şu ki, fotoğraflarda ve TV reklamlarında 
gördüğümüz bu olağanüstü lezzetlerin yenilmesi uygun 
değil ve tadılması gerçekten iğrenç. Tüm fotoğrafçılar, yiye-
cekleri iştah açıcı hale getirmek ve yemeğin en iyi özellikle-
rini gösterecek şekilde sunmak için yükseklik, açı, renkler, 
dokular, aydınlatma, yiyecek yerleşimi, sahne donanımı ve 
arka planlar gibi harici faktörlerden yararlanırlar. Ancak, ba-
zıları, daha fazla müşteri kazanmak için üreticilerin nereye 
kadar gidebileceğinin sınırlarını genişleten bazı gerçekten 
garip fakat yaratıcı gıda fotoğrafçılık hilelerini kullanarak 
daha da ileri gidiyor. Fotoğrafçılık dışında, gıda markaları 
da ürünlerinde yanıltıcı beslenme etiketleri kullanıyor. Örne-
ğin, sıfır trans yağ içerdiğini iddia eden bir ürün, tam gerçeği 
söylemiyor olabilir.

66. Parçaya göre yemek fotoğrafçıları, ______.
...“benefit from various factors in photography to show 
the food tasty.”
…“fotoğrafçılığın çeşitli faktörlerinden yararlanarak 
yiyecekleri lezzetli gösterirler.”
“Tüm fotoğrafçılar, yiyecekleri iştah açıcı hale 
getirmek ve yemeğin en iyi özelliklerini gösterecek 
şekilde sunmak için yükseklik, açı, renkler, dokular, 
aydınlatma, yiyecek yerleşimi, sahne donanımı ve 
arka planlar gibi harici faktörlerden yararlanırlar.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafta açıktır ki _______.
…”the food that we buy may not be of the same quality 
presented to us in advertisements.”
… “Satın aldığımız gıdalar reklamlarda bize sunulanla 
aynı kalitede olmayabilir.”
“Reklamlarda yer alan gıda ürünleri, neredeyse daima, 
markanın aslında sattığı yiyeceklerden tamamen farklı 
görünüyor.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

68. Paragraftan anlaşılabilir ki _____.
…”food photography is not an easy task to pursue”
…” Yiyecek fotoğrafçılığı kolay sürdürülecek bir görev 
değildir.”
“Gıda fotoğraf sanatı son derece tekniktir, genellikle 
stilistlerin mükemmel bir kareyi yaratması saatlerini 
alıyor.”

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

Büyük Bariyer Resifi, dünyadaki en büyük mercan resifi sis-
temidir ve en şaşırtıcı mercanlara ev sahipliği yapmaktadır. 
Mercanlar dışında bu resif, tropik balıklar, sürüngenler, ka-
buklu hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere geniş ve 
çeşitli deniz canlılarıyla dolup taşmaktadır. Kuşkusuz, tüplü 
dalış ve şnorkel gibi su sporları en çok aranan aktiviteler-
dir. Resifin dış kesimi, balıklar ve mercanlar dahil, anakara 
yakınında bulunan iç kesime kıyasla çok daha çeşitli deniz 
yaşamı sunar. Resif, turizmi denetleyen ve biyolojik yaşa-
mın hassas dengesinin insan faaliyetleri tarafından tehdit 
edilmediğini gözlemleyen Büyük Bariyer Resifi Deniz Parkı 
Kurumu tarafından yönetiliyor. Resifi çevreleyen adalarda 
Mangrov ormanları ve yemyeşil tropikal yağmur ormanları 
bulunur. Yürüyüş yapmak ve patikaları izlemek, bu adaların 
şaşırtıcı bitki varlığını ve hayvan varlığını yürüyerek keşfet-
mek için en iyi yoldur. Buranın havasının nispeten hafif ve 
kuru olduğu kış mevsimi ziyaret için en iyi mevsimdir. Resif, 
UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine girmiştir. 

69. Paragrafa göre, Büyük Bariyer Resifi Deniz Parkı 
Kurumu, ________.
…”takes care of biological life in the Great Barrier Reef 
by prohibiting human activities in the region.”
… “bölgedeki insan faaliyetlerini yasaklayarak Büyük 
Bariyer Resifinde biyolojik yaşama dikkat ediyor.”
“Resif, turizmi denetleyen ve biyolojik yaşamın 
hassas dengesinin insan faaliyetleri tarafından tehdit 
edilmediğini gözlemleyen Büyük Bariyer Resifi Deniz 
Parkı Kurumu tarafından yönetiliyor.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

70. Paragraftan anlaşılabilir ki, Great Bariyer Resifi’nin 
…”has a lot to offer for visitors.”
…“ziyaretçilere sunabileceği çok şey vardır.”
“Mercanlar dışında bu resif, tropik balıklar, sürüngenler, 
kabuklu hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere 
geniş ve çeşitli deniz hayatıyla dolup taşmaktadır. 
Kuşkusuz, tüplü dalış ve şnorkel gibi su sporları en 
çok aranan aktivitelerdir.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

71. Birisi paragraftan anlayabilir ki _____.
…”there is no other coral reef system as large as the 
Great Barrier on Earth.”
…”Dünyada Büyük Bariyer kadar büyük bir başka 
mercan resifi sistemi yoktur.”
“Büyük Bariyer Resifi, dünyadaki en büyük mercan 
resifi sistemidir.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 1
Hakkı Kurban - Celil Ural

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Jatinga bölgesinin asıl sakinleri, 1900’lerin başında köyün 
temelini atan Zeme Nagas kabilesi idi. Ancak, onlar bura-
da uzun süre kalmadılar. Kuşların yalnızca bir evde değil, 
köyün hepsinde ve sadece bir veya iki kez değil, 2-3 ay bo-
yunca her gün öldüğünü fark ettiler. Bazı bilinmeyen varlık-
lar tarafından yurtlarının lanetlendiğini düşündüler. Zem’ler 
öylesine korkmuşlar ki, topraklarını Jaintia kabilesine sat-
mışlar ve 1905’te bölgeyi terk etmişlerdir. Jaintia halkı da bu 
durumu çok geçmeden fark etmiştir. Ancak, korkmak yerine, 
kuşları tanrılardan gelen lezzetli bir hediye olarak gördüler. 
Böylece, yere düşen kuşları gördüklerinde kuşları toplayıp 
yatmadan önce güzel bir akşam yemeği yediler. Jatinga As-
sam’da bu kuş intiharları olgusu her tarafa yayıldı ve dünya-
nın dört bir yanından insanlar her yıl bu garip olayı görmek 
için geliyorlar.

72. Paragrafa göre Jatintia halkı _____.
…”interpreted the dead birds falling on their village in 
a different manner than ZemeNagas people”

…”Köylerine düşen ölü kuşları ZemeNagas halkından 
farklı bir şekilde yorumladılar.”

“Jaintia halkı da bu durumu yakında fark etmiştir. 
Ancak, korkmak yerine, kuşları tanrılardan gelen 
lezzetli bir yiyecek hediyesi olarak gördüler.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

73. Paragrafta açıktır ki ZemeNagas kabilesi _____.
A) …”attributed bird deaths on their village to a 

supernatural phenomenon”

…”Köylerindeki kuş ölümlerini doğaüstü bir olgu olarak 
nitelendirdiler.”

“Bazı bilinmeyen varlıklar tarafından yurtlarının 
lanetlendiğini düşündüler.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragraftan çıkarılabilir ki ________.
“while an event may result in unfavorable 
consequences for people, it might bring advantages 
for another one”

…”Bir olay bir halk için olumsuz sonuçlar doğurabilirken 
başka birine avantaj getirebilir”

“Paragraftan anlayabiliriz ki bir halk bu ölümleri kötüye 
yorup yaşadıkları yeri terk ederken diğer bir halk bu 
ölümlerden kendilerine ziyafet çıkarmışlardır.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Küreselleşme, yaşam biçimimiz üzerinde çok büyük etkilere 
sahiptir. Teknolojiye daha hızlı erişim, gelişmiş iletişim ve 
yeniliğe yol açmıştır. Farklı kültürlerden insanları bir araya 
getirmede önemli bir rol oynamaktan başka, ekonomik re-
fahta yeni bir çağ ve geniş bir kalkınma kanalı açtı. Ancak, 
küreselleşme bazı kaygılar yaratmıştır ve bunlar arasında 
öne çıkan şey çevre üzerinde yarattığı etkidir. Küreselleşme, 
çevrecilik üzerine yapılan tartışmalarda geniş yer almıştır ve 
yeşilci aktivistler, geniş kapsamlı etkilerini vurgulamıştır Ak-
tivistler, küreselleşmenin ekolojik döngüyü etkileyen ürünle-
rin tüketiminde artışa neden olduğunu belirtmiştir. Tüketimin 
artması, malların üretiminde bir artışa neden olur ve bu da 
çevre üzerinde baskı oluşturur. Küreselleşme ayrıca, bir 
yerden bir başka yere hammadde ve yiyecek taşımacılığın-
da artışa neden olmuştur ki bu da atmosfere salınan yüksek 
miktarda tehlikeli gazın yanı sıra birçok çeşit ürüne erişimi 
olan insanların sayısını arttırmıştır. 

75. Paragrafa göre küreselleşme __________.
…”directly and indirectly leads to environmental 
damage”

…”doğrudan ve dolaylı olarak çevresel zarara neden 
olur.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragraftan anlaşılabilir ki küreselleşme _______.
…”has contributed to financial gains but this was not 
free from certain pitfalls”

…”Mali kazanımlara katkıda bulunmuştur, ancak bu 
belirli tuzaklardan arındırılmış değildir”

“Küreselleşme ayrıca, bir yerden bir başka yere 
hammadde ve yiyecek taşımacılığında artışa neden 
olmuştur ki bu da atmosfere salınan yüksek miktarda 
tehlikeli gazın yanı sıra birçok çeşit ürüne erişimi olan 
insanların sayısını arttırmıştır.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragrafa en uygun başlık hangisi olabilir?
D) ”What are the results of globalization?”

…”Küreselleşmenin sonuçları nelerdir?”

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

Birçok kişi kendi evcil tavşanı olsun ister. Yalnız Birleşik 
Devletlerde evcil tavşan sahibi olan 2 milyondan fazla ev 
bulunmaktadır. Tavşanlar aynı zamanda, Birleşik Krallıkta 
köpeklerin ve kedilerin ardından üçüncü en sevilen evcil 
hayvandır. Tavşanlar büyüleyici yaratıklardır ve çoğu insa-
nın bilmediği birçok şey vardır. Tavşanların boyutu yanıltıcı 
olabilir ve onlara bakmanın kolay olduğunun düşünülmesini 
sağlayabilir. Ancak bu gerçek olmaktan çok uzaktır. Bir evcil 
tavşanına bakmak ve onları yönetmek çok iş ve çaba gerek-
tiriyor. Tavşanlar, beslenme düzenlerinde ufak değişiklikler 
nedeniyle bozulabilen, hemen veteriner bakımını gerektiren 
çok hassas sindirim sistemlerine sahiptir. Tavşanlar ayrı-
ca kendilerini bakım yaparken kendi tüylerini yutma eğili-
mi gösterdikleri için haftalık olarak tımarlanmayı gerektirir. 
Tüyü çıkarmaları mümkün olmadığından, bunlar daha son-
ra sindirim problemlerine neden olabilir.

78. Paragrafa göre bazı insanlar __________. 
…”do not realize how difficult it may be to take care 
of rabbits”

…”tavşanlara bakmanın ne kadar zor olabileceğini 
fark etmezler.”

“Tavşanların boyutu yanıltıcı olabilir ve onlara 
bakmanın kolay olduğunun düşünülmesini sağlayabilir. 
Ancak bu gerçek olmaktan çok uzaktır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragrafta açıktır ki _________.
…”rabbits are popular as pets in the UK and US”

…”tavşanlar Birleşik Krallıkta ve Birleşik Devletlerde 
popüler evcil hayvanlardır.“

“Yalnız Birleşik Devletlerde evcil tavşan sahibi olan 
2 milyondan fazla ev bulunmaktadır. Tavşanlar aynı 
zamanda, Birleşik Krallıkta köpeklerin ve kedilerin 
ardından üçüncü en sevilen evcil hayvandır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragrafın yazarı belirtiyor ki _________.
…”unless essential care is taken by their owners, 
digestive problems can emerge in rabbits”

…”Sahipleri tarafından özenle bakım yapılmadığı 
sürece, tavşanlarda sindirim sorunları ortaya çıkabilir

“Tavşanlar, beslenme düzenlerinde ufak değişiklikler 
nedeniyle bozulabilen, hemen veteriner bakımını 
gerektiren çok hassas sindirim sistemlerine sahiptir.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 


