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 1- KELİME- PHRASAL VERB SORULARI (6 soru) 

Sınavın ilk 6 sorusunda, sizden verilen cümleyi uygun sözcükle / ifadeyle tamamlamanız 
istenir. Bu sorular doğrudan kelime bilgisini ölçmektedir.  

Kelime/ phrasal verb sorularında, her bir soru için verilen 5 şıkkın tamamı da aynı türden 
(isim / fiil / sıfat / zarf / phrasal verb) çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu soruları çözerken 

1. Önce şıklara bakarak, sözcük türünü saptayınız.

2. Soru cümlesini okuyarak, cümlede bahsedilen yargının olumlu mu yoksa olumsuz
mu olduğuna dair bir fikir edininiz. Bu noktada cümlelerin biçimsel özellikleri
(olumlu/olumsuz fiil formları) ve cümle içerisinde yer alan bağlaçlar önemli bir rol
oynar.

3. Şıklardaki sözcükleri, cümlenin bahsettiği yargıya göre olumlu - olumsuz anlamlı
oluşlarına göre eleyiniz. Bu noktada sözcükleri olumlu- olumsuz hale getiren ön ek
ya da son ekleri bilmeniz gerekiyor.

4. Geriye kalan şıklar içerisinde cümle anlamını ve edatları da dikkate alarak doğru
şıkkı işaretleyebilirsiniz.

DİKKAT! 

Kelime sorularında cümle içerisinde yer alan edatlar, elemenin ardından geriye kalan 
şıklardan hangisinin doğru olduğunda belirleyici bir rol oynar. İsimlerle, sıfatlarla ve fiillerle 
kullanılan edatlara hakim oluşunuz bu açıdan önemlidir. Bu konuda sınavlarda sıkça 
sorulmuş sorulardan derlenen sözcük + edat / edat + sözcük listelerine COMPLETE YDS 
SETİ, VITAL GRAMMAR kitaplarımda ve YDS-YÖKDİL-YDT POSTER SETİ’nde 
ulaşabilirsiniz.  

Sınava hazırlık sürecinizde, sınavın kendi kelime havuzundan çalışmak doğru yaklaşımdır. 
Bu sebeple, COMPLETE YDS SETİ’nde yer alan kelime / phrasal verb listeleri 
ezberlenmesi gereken sözcükleri sunarken, setin içerisindeki A TEST A DAY ve 2020 
yılında yayınlanan A TEXT A DAY kitaplarımda ise, her sayfada var olan soruların içinde 
geçen kelimeler listelenerek, kelimeyi çımış soru / okuma parçası içerisinde görerek 
pekiştirmeniz amaçlanmaktadır. 
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Yukarıda bahsettiğimiz çözüm aşamalarını örnek sorular üzerinde şu şekilde uyguluyoruz: 
 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

1. UNICEF is deeply committed to creating a 
world in which all children, regardless of 
their gender or socioeconomic 
background, have ---- to free, compulsory 
and quality education. 

 
A) access  
B) dedication  
C) insight 
D) addiction  
E) tendency 

 

1- Şıklarda "-ion" "-ency" gibi son eklerle karşılaşıyoruz. 
Bu son ekler, isim yapar. Dolayısıyla, sorudaki boşluğa bir 
isim getirmemiz gerektiğini anlıyoruz. 
 
 2- Soru cümlesindeki "free, compulsory and quality 
education (ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitim)" ifadesi 
olumlu bir yargıdan bahsediyor. Yine "regardless of their 
gender or socioeconomik background (cinsiyetlerine ve 
sosyoekonomik durumlarına bakılmaksızın)" ifadesinin de 
olumlu olduğuna dikkat ederek şıklarda olumlu bir sözcük 
aramalıyız. 
 
3-  
access = erişim (+) 
dedication = bağlılık (+) 
insight = anlayış, kavrayış (+) 
addiction = bağımlılık (-)  ELENİR 
tendency = yatkınlık, eğilim (+) 
 
4- Elimizde kalan olumlu ifadeleri incelerken, cümle 
anlamını tamamlaması öncelikli kriterimiz olmalı. Bu 
sebeple "all children have ---- to free education" kısmına 
kelimeleri tek tek getirmeye çalışalım: 
 
all children have access to free education =  tüm 
çocukların ücretsiz eğitime erişimi olduğu (bu hakkı 
kullanabildiği) DOĞRU CEVAP 
 
all children have dedication to free education = tüm 
çocukların ücretsiz eğitime kendini adadığı    Cümlede 
UNICEF'in amacından bahsediliyor. Burada "kendini 
adama" uygun ifade değil. 
 
all children have insight to free education  Çevirisini 
yapamayız. "insight into" olmalıydı. Bu kısım ezber. 
 
all children have tendency to free education = tüm 
çocukların ücretsiz eğitime eğilimli olduğu  Yine UNICEF'in 
elde etmeyi amaca uygun bir sözcük değil.  
 
DOĞRU CEVAP A ŞIKKI. have access to sth. 
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ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

2. In non-literate societies, valuable information 
about the past is often enshrined in oral 
tradition – poems, hymns or sayings ---- from 
generation to generation by word of mouth. 

 
A) taken off  
B) handed down   
C) thrown up  
D) kept off 
E) rooted out 

 

1- Şıklardaki ifadelere bakarak, bu soruda bizden bir 
phrasal verb istendiğini görüyoruz. (fiil + preposition bir 
araya gelerek yeni bir anlam üstlendiğinde, bu tür ifadeler 
Phrasal Verb olarak adlandırılıyor) 
 
2- Cümle içerisinde "poems, hymns or sayings ---- from 
generation to generation (nesilden nesile ---- şiirler, 
ilahiler veya sözler) ifadesi ile "oral tradition (sözlü 
gelenek)" tanımlanıyor. Dolayısıyla, anlamca "nesilden 
nesile aktarmak" ifadesini şıklarda aramalıyız. Dolayısıyla 
bu cümlede boşluğa gelen ifade olumlu ve yukarıdan 
aşağıya (yaşlıdan gence) olmalı. 
 
3- Şıkların olumlu - olumsuz olduklarını belirlemede, 
Phrasal Verb sorularında fiilin yanına gelen edat yol 
gösterici olabilir. Cümle anlamına göre yaptığımız 
çıkarımda "yaşlıdan gence" yöneliminin aşağıya doğru 
olduğunu düşünmek mümkün.  
 
out ve off edatları, uzaklaştırıcı, dolayısıyla da olumsuz 
bir anlam veriyorlar. 
 
take off =  (uçak) kalkmak   Konuyla bağlantısız. ELENİR 
hand down = aktarmak (+) Anlamca uygun. DOĞRU 
CEVAP 
throw up = kusmak Konuyla bağlantısız. ELENİR 
keep off = uzak tutmak (-) ELENİR 
root out = kökünden sökmek (-) ELENİR 
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2- TENSE / EDAT (PREPOSITION) / DİLBİLGİSİ (BAĞLAÇ) SORULARI  
(YDS: 10 soru, YÖKDİL: 14 soru) 
 
Sınavın 2. başlığı altında Tense- Passive- Modal- If- Gerunds-Infinitives, edat ve cümlecik 
bilgisi ölçülmektedir. Bu kısımda yıldan yıla değişiklik göstermekle birlikte, YDS’de 3 Tense-
Modal-Fiilimsi, 2 preposition (edat) ve 5 dilbilgisi sorusu (bağlaç) istenmektedir. 2019 
Sonbahar YÖKDİL Sınavı’nda ise 2 Tense-Modal-Fiilimsi, 3 edat ve 10 bağlaç sorusu 
bulunmaktaydı.  
 
 
TENSE- PASSIVE - MODAL - IF- GERUND- INFINITIVE (FİİLİMSİ) SORULARI  
 
Tense'lerin Active ve Passive biçimleri ve doğrudan zamanlarla bağlantılandırılabilecek Modals, zaman + 
modal formüllerine indirgenebilecek olan IF Clause ve zamana göre biçim değiştirebilen Gerund- Infinitive'ler 
sınavın ilk bölümünde en fazla 3 soruyu kapsamaktadır. 
 
Bu noktada her bir konu için temel bilgilerimizi bir gözden geçirelim: 
 
 
 
TENSES- PASSIVE ÖZET TABLO 
 
ASPECT  → SIMPLE 

(Vtensed) 

CONTINUOUS 
(betensed  + Ving) 

PERFECT 
(havetensed  + V3) 

PERFECT CONTINUOUS 
(havetensed + been Ving) VOICE ↓ 

TIME  ↓ 

PRESENT 
(V1) 

V1 / Vs 
am 
is 

are 
Ving 

 

have 
has V3 

 

have 
has been Ving 

 

ACTIVE 

am 
is 

are 
V3 

 

am 
is 

are 
being V3 

 

have 
has been V3 

 

- PASSIVE 

PAST 
(V2) 

V2 was 
were Ving 

 

had V3 had been Ving ACTIVE 

was 
were V3 

 

was 
were being V3 

 

had been V3 - PASSIVE 

FUTURE 
(will V1) 

will V0 will be Ving will have V3 will have been Ving ACTIVE 

will be V3 - will have been V3 - PASSIVE 
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TENSE AGREEMENT IN ADVERBIAL CLAUSES 
 
When / after / before / once / while / by the time gibi bağlaçlarla zaman açısından birbiriyle ilişkilendirilmiş 
cümlelerde, Tense Uyumu bulunmalıdır. Tense Uyumu kurallarını şu şekilde özetleyebiliriz: 
 

ZAMAN BAĞLACI ZAMAN CÜMLECİĞİ ANA CÜMLE 
When 
After 

Before 
As soon as 

Until 
By the time 

… 

+ PRESENT                       , PRESENT.                      (1) 

+ PRESENT                       , FUTURE.                        (2) 

+ PAST                               , PAST.                             (3) 

Since 
Ever since + PAST SIMPLE                 , PRESENT PERFECT.    (4) 

 
 
MODALS ZAMAN OLGUSU 
 
Modal yardımcı fiillerde TIME (ZAMAN), modal fiilin ardından gelen fiilin biçiminden anlaşılır.  
 
- modal + V0 / be V3 = PRESENT / FUTURE 
- modal + be Ving = PRESENT CONTINUOUS 
- modal + have V3 / have been V3 = PAST 
- modal + have been Ving = PAST CONTINUOUS 
 
 
GERUND- INFINITIVE 
 
Gerund ya da Infinitive (isim-fiillerin) ile ifade edilen eylemlerin zamanını belirlemede, Ana Cümle Tense'i 
dikkate alınır. Fiilin gerund (Ving) ya da infinitive (to V0) olacağını ise bağlandığı fiil belirler. Detaylı bilgilere 
DECODING YDS kitabımda ulaşabilirsiniz. 
 
 GERUND INFINITIVE 

ANA CÜMLE ZAMANI İLE AYNI Ving (active) 
being V3 (passive) 

to V0 (active) 
to be V3 (passive) 

ANA CÜMLE ZAMANI İLE AYNI + 
CONTINUOUS - to be Ving (active) 

ANA CÜMLE ZAMANINDAN DAHA 
ÖNCE 

having V3 (active) 
having been V3 (passive) 

to have V3 (active) 
to have been V3 (passive) 

ANA CÜMLE ZAMANINDAN DAHA 
ÖNCE + CONTINUOUS - to have been Ving (active) 
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IF CLAUSES 
 
Koşul- Sonuç ilişkisi kuran IF bağlacı, koşulun ve sonucun zamanına ve bahsedilen durumun gerçek mi yoksa 
hayal mi olduğuna göre Koşul ve Sonuç cümleciğinde belirli formüllere uyulmasını gerektirir. Bu formülleri en 
basit biçimiyle şöyle sıralayabiliriz: 
 
 

TYPE KOŞUL CÜMLECİĞİ ANA CÜMLE 

0 / 1 If  +  V1                                             , 
V1 
can/could/may/might/should/must  V0 
will / shall 

2 / 5 
    +  V2 
If  +  were to V1                               , 
    +  could V1 

would / could / might V0 
would / could / might be Ving 
would / could / might have V3 

3 / 4 If  +  had V3                                      , 
would / could / might have V3 
would / could / might V0 
would / could / might be Ving  

 
 DİKKAT: If'e bağlı cümlede "will" , "would" ya da "might" kullanılmaz. 
                  Ana cümlede ise am-is-are-was-were + Ving / V2 / have-has-had + V3  kullanılmaz. 
 
 
 

TENSE SORULARI TEST TEKNİĞİ  
 

1. Cümle içerisinde zamana ilişkin ipucu arayınız. (Time Expressions) Tense'lerin 
birlikte kullanıldığı zaman ifadelerine ilişkin bilgiler, tüm kitaplarımda sunulmaktadır. 

 
2. Bulduğunuz zaman ifadesine uymayacak şıkları doğrudan eleyiniz. 

 
3. Cümlede Zaman Bağlacı varsa, şıklarda Tense Uyumu kurallarına uymayanları 

doğrudan eleyiniz.  
 

4. Active - Passive arasında kalırsanız, cümlenin öznesinin ardından gelen eylemi 
yapıp yapamayacağına bakınız. Boşluktan sonra edat verilmişse, PASSIVE şık 
doğrudur. 

 
5. Modal fiillerde arada kalırsanız, modal fiilin cümleye kattığı anlama odaklanınız. 

 
6. Sebep-sonuç bağlaçları, Noun Clause'lar Tense Uyumu gerektirir. 

 
7. Zıtlık Bağlaçları ve Relative Clause'larda Tense Uyumu olmak zorunda değildir. 
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Yukarıda bahsettiğimiz çözüm aşamalarını örnek sorular üzerinde şu şekilde uyguluyoruz: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

3. The physics of elementary particles in the 
20th century ---- by the observation of 
particles whose existence ---- by theorists 
decades earlier. 

 
A) has been distinguished / was predicted 
B) distinguished / is being predicted 
C) was distinguished / had been predicted 
D) is distinguished / has been predicted 
E) had been distinguished / was being predicted 

 

1- Cümle içerisindeki zaman ifadeleri 
(a) 20th century - Geçmiş olmalı 
(b) decades earlier - Ana cümle zamanına göre daha 
geçmişte olmalı. 
 
2- Zaman ifadesi (a) dikkate alınarak A ve D şıkları 
ELENİR. 
    Zaman ifadesi (b) dikkate alınarak cümlenin ikinci 
kısmında eylem sırasına göre daha da geçmişte olan bir 
ifade bulmaya çalışmalıyız. Bu bilgi ışığında B şıkkının 
ikinci kısmında PRESENT kullanıldığından B ELENİR. 
(Aynı şıkta ilk kısmın ACTIVE ifade edildiğine dikkat 
ediniz. Özne "temel parçacıklar fiziği", "distinguish" 
eylemini yapamaz. PASSIVE olmalıydı. 
E şıkkında eylem sırası ters ifade edilmiş. İkinci boşluktaki 
fiil daha geçmişte olmalıydı. ELENİR 
 
DOĞRU CEVAP C ŞIKKI.  
was distinguished / had been predicted 
PAST                         PAST PERFECT 
 

 
 
 
 
 

EDAT SORULARI (2-3 soru) 
 
Edat sorularında cümle içerisinde iki edat boşluk bırakılır. Bu tarz soruların iki türlü 
sorulduğunu görüyoruz: 
 
a) Cümle anlamına göre yönelme, bulunma, zaman v.b. ifadelerine dikkat edilerek çözülen 
sorular 
b) Sözcüklerin birlikte kullanıldığı edatlara dönük bilgiyi ölçen sorular 
 
İlk türdeki sorular için cümle anlamına doğrudan odaklanmamız gerekir. İkinci tür sorular 
için belirli fiil, sıfat veya isimlerin hangi edatlarla kullanıldığını bilmemiz gerekir. Edatlar 
konu anlatımı ve listelere COMPLETE YDS SETİ ve VITAL GRAMMAR kitaplarımda ve 
YDS-YÖKDİL-YDT POSTER SETİ’nde ulaşabilirsiniz. 
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EDAT SORULARI TEST TEKNİĞİ: 
 

1. Soru cümlesini dikkatlice okuyunuz.  
b) şıkkında belirttiğim gibi doğrudan ezber bilgi ölçülüyorsa, edatın hangi sözcüğe 

bağlandığını saptamamız gerekir.  
a) şıkkı kapsamına giren anlama göre çözeceğimiz sorularda, edatın cümle 

içerisinde ne işlev üstlendiğini (zaman mı, konum mu, yönelme mi gösteriyor; isim 
tamlamasının bir parçası mı v.b.) bulmalıyız. 

 
2. Yaptığımız saptamalar ışığında, cümlede anlam ve bilgi olarak kendinize en çok 

güvendiğimiz kısmı referans alarak, şıkların sayısını azaltmaya çalışınız. 
 
3. Geriye kalan şıklar için cümlede anlam bütünlüğünün sağlanıp sağlanmadığına 

dikkat ediniz. 
 
 
Yukarıda bahsettiğimiz çözüm aşamalarını örnek sorular üzerinde şu şekilde uyguluyoruz: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

4. Two factors that contribute ---- the Eastern 
Sierra’s wildflower diversity are its local 
habitat diversity and the fact that it is the 
meeting point ---- three floristic regions.  

 
A) over / from 
B) for / in 
C) into / at  
D) on / about 
E) to / for  
 

 

1- Cümlede Doğu Sierra'nın yabani çiçek çeşitliliğine 
katkıda bulunan iki faktörden bahsedilmiş. Birinci boşlukta 
"contribute" fiilinin hangi edatla kullanıldığı bilgisi ölçülmüş. 
İkinci kısımda ise "the meeting point of / for three floristic 
regions" isim tamlamasıyla karşılaşıyoruz. 
 
2- Cümlenin ikinci kısmında kendimize güveniyorsak, 
şıkların ikinci kısımlarında of veya for edatlarını içermeyen 
şıkları elememiz gerekir. 
İlk kısımda kendimize güveniyorsak "contribute to" 
kullanımından emin olmamız gerekir. 
 
İki kısımda da çıkarımlarımıza uymayan A, B, C ve D 
şıkları ELENİR. 
 
3- İki kısım için cümle anlam bütünlüğünü E şıkkı sağlıyor. 
 
DOĞRU CEVAP E ŞIKKI. contribute to / the meeting 
point for three floristic regions 
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DİLBİLGİSİ SORULARI (5-10 soru) 
 
Dilbilgisi sorularında geçmiş yıllarda konu kapsamı daha geniş tutulmasına karşılık, son 
yıllarda doğrudan bağlaç ve özel yapı bilgisinin ölçüldüğünü görüyoruz. Bu sebeple bu 
kısımda önceliğimiz bağlaçlar konusunun bütünü olacak.  
 
 
 
 
BAĞLAÇ SORULARI 
 
Sınavlarda bağlaç sorularının doğrudan okuma- anlama odaklı sorulduğuna dikkat ederek, 
öncelikle bağlaçlar konusunu bir tekrar edelim: 
 

Bağlaçları üç temel gruba ayırabiliriz: 
 
 
A) ADVERBIAL CLAUSE:            SVO bağlaç SVO.  veya  Bağlaç SVO, SVO. dizilimleri 
gösterirler.  
Adverbial clause'lara tam bir cümle (SVO) bağlanır.  
 
 
B) PREPOSITIONAL PHRASE:     SVO prep. phrase + isim/Ving/isim öbeği(NP).  veya   
                                                        Prep. phrase + isim/Ving/isim öbeği(NP)  SVO. diziliminde 
kullanılırlar. 
Prepositional Phrase'lere bir isim, isim fiil ya da isim öbeği/isim cümleciği bağlanır. 
 
 
C) TRANSITION:                    SVO; bağlaç, SVO.  veya  SVO. Bağlaç, SVO.  diziliminde 
kullanılırlar. 
Transition'lar iki bağımsız cümlenin ortasında geçiş işlevi gösterirler. 
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Aşağıdaki özet tabloda, sık kullanılan bağlaçlar anlamlarına ve kullanımlarına göre listelenmiştir: 
 

 because 
(sebep) 

so 
(sonuç) 

but 
(zıtlık) 

if 
(koşul) 

time 
(zaman) 

İKİLİ 
BAĞLAÇ 

ADVERBIAL CLAUSE 
 

SVO  bağlaç  SVO. 
Bağlaç  SVO,  SVO. 

 

Ardından cümle alır. 

because 
as 

since 
now that 

seeing that 
inasmuch as 

, for 

so adj. that 
such adj. n. that 

but 
yet 

while 
whereas 
much as 
although 
though 

even though 
No matter +QW. 
However + adj. 

if 
unless 

as long as 
so long as 
provided 

only if 
on condition that 

after 
before 
when 
once 

by the time 
as soon as 

until 
till 

while 
as 

just as 
whenever 

since 

both … and … 
 
 

not only … but also 
… 
 
 

either … or … 
 
 

neither … nor … 
 
 

whether … or … 
 

PREPOSITONAL 
PHRASE 

 

SVO  pr.ph. isim/Ving/NP. 
Pr. ph. isim/Ving/NP  SVO. 

 

Ardından isim alır. 

because of 
owing to 
due to 

on account of 
thanks to 

by virtue of 
as a result of 

 

despite 
in spite of 

notwithstanding 
contrary to 

in contrast to 
unlike 

but for 
without 

if it weren't for 
if it hadn't been for 

after 
before 
until 
till 

since 

TRANSITION 
 

SVO ;  transition ,  SVO. 
SVO.  Transition ,  SVO. 

 

Önünde ve sonrasında 
noktalama işareti, ardından  

cümle alır. 

 

therefore 
thus 

hence 
for this reason 

as a result 
consequently 

that's why 

on the contrary 
contrarily 

in contrast 
conversely 
however 

nonetheless 
nevertheless 

even so 

otherwise 
or else  

Bağlaç anlamına  
ilişkin notlar            

* Sebep- sonuç 
ilişkisi kurar. 
* %90 Tense 
Uyumu gerektirir. 

* Sebep- sonuç 
ilişkisi kurar. 
* %90 Tense 
Uyumu gerektirir. 

* Zıtlık ilişkisi 
kurar. 
* Tense uyumu 
zorunlu değildir. 

* Koşul sonuç 
ilişkisi kurar. 
* If formüllerine 
uyum gerektirir. 

* Zaman 
bağlantısı kurar. 
* Tense uyumu 
gerektirir. 

* Dilbilgsel açıdan 
biribirine denk 
ifadeleri bağlar. 
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Bağlaç sorularını çözerken şu aşamaları takip ediniz: 
 

1. Bağlaç sorularında ilk olarak cümlenin yapısını ve noktalama işaretlerini 
inceleyerek bağlacın türüne (Adverbial Clause veya Prepositional Phrase / 
Transition) göre şıkların sayısını azaltmaya çalışınız.  Zaman ve koşul bağlaçları, 
cümlenin ortasında kullanıldıklarında önlerinde virgül barındırmazlar. Zıtlık 
bağlaçları ise cümlenin ortasında iseler önlerinde virgül isterler, ancak ÖSYM'nin 
bağlaçlar açısından noktalama kurallarına tam anlamıyla uymadığını da dikkate 
alınız. 

 
2. İkinci aşamada, bağlaçtan sonra gelen yapıya odaklanınız. Adverbial Clause'lar ve 

Transition'ların ardından cümle, Prepositional Phrase'lerin ardından ise bir isim / 
Ving ya da isim öbeği gelmesi gerektiğine dikkat ediniz.  

 
3. Şıkların sayısını azalttığınızda, birbirine bağlanan ifadelerin ve geriye kalan 

bağlaçların anlamlarına odaklanarak bir anlam bütünlüğü sağlayınız.  
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Bir önceki sayfada bahsettiğimiz çözüm aşamalarını örnek sorular üzerinde şu şekilde uyguluyoruz: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

5. A symphony is like a castle with its own 
Grand structure, ---- a short song will have a 
different and less complex form more like a 
cottage. 

 
A) before    
B) if  
C) although   
D) whether  
E) whereas   

 
 

1- İlk aşamada noktalamaya dikkat etmemiz gerekiyor.  
 

before = zaman bağlacı - adv. cl. Cümle ortasında önünde 
virgül almaz. ELENİR 
 

if = koşul bağlacı - adv. cl.  (Dilbilgisi sorularında) Cümle 
ortasında önüne virgül almaz. ELENİR 
 

although = zotlık bağlacı- adv cl. Cümle ortasında virgülle 
kullanılır. 
 

whether = (a) Noun Clause bağlacı- Noun Clause'lar ana 
cümleden virgülle ayrılmaz. 
                 (b) = even if - koşul bağlacı - adv. cl. Virgülle 
ayrılmaz + or not eksik.   İki ihtimalde de ELENİR. 
 

whether = zıtlık bağlacı- adv. cl. Cümle ortasında virgülle 
kullanılır. 
 
2- İkinci aşamada cümleyi yapısal açıdan analiz ediyoruz. 
İki cümleciğin (vürgülün öncesi ve virgülün sonrası) 
birbirine bağlandığını görüyoruz. Şıkların tamamında 
adverbial clause bağlaçları verilmişti. Bu durumda 2. 
aşamada şık eleyemiyoruz. 
 
3- 3. aşamada cümle- bağlaç anlam bütünlüğüne 
odaklanıyoruz. Verilen bağlaçların ikisi de Zıtlık 
kategorisine girseler de, İngilizce'de iki türlü zıtlık 
bulunduğuna dikkat edelim: 
 

Although = şaşırtıcı sonuç (rağmen) 
 

Whereas = doğrudan zıtlık- karşılaştırma (-iken) 
 

Cümlede senfoni ve kısa şarkının birbiriyle 
karşılaştırıldığını görüyoruz. Anlam bütünlüğü, bu soruda 
whereas ile sağlanır. C şıkkı ELENİR. 
 
DOĞRU CEVAP E ŞIKKI. 
 
DİKKAT! 
Her bağlaç sorusunda aynı yaklaşımı izlememize karşılık, bazı 
sorularda bağlacın konumu veya işlevi gereği noktalama 
işaretlerinden yola çıkamamamız teknik yaklaşımımızı hatalı 
çıkarmaz. Bu soru ve de daha niceleri için teknik yaklaşımımıza 
bağlaçların gereksinimlerini de bilmeyi eklemek zorundayız. 
Nitekim, 
 

A) before - zaman bağlacı ardından will gelmez. ELENİR 
B) if - koşul bağlacı ardından will gelmez ELENİR. 
D) whether - virgülden dolayı ne koşul ne de noun clause olamaz. 
Ama ÖSYM bir hata yapmış diye düşünsek ve koşul bağlacı gibi 
kabul etsek dahi, koşul bağlacı ardından will gelmediği bilgimizle 
bu şıkkı eleriz.  
Teknik yaklaşımınız ne kadar doğru olursa olsun, konu bilgisi veya 
dikkat açısından eksiklik sizi yanıltabilir. Bir kez daha DİKKAT! 
diyorum. 
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ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

6. In statistics, random samples are obtained --
-- by sampling replacement from a finite 
population ---- by sampling without 
replacement from an infinite population.  

 
A) either / or   
B) whether / and  
C) just / as  
D) as / as  
E) so / that 

1- Bu soruda şıklarda verilen bağlaçların çok farklı 
konulardan olduğuna, ve bazılarının işlevsel veya biçimsel 
olarak yanlış olduklarına dikkat edelim. Örneğin, 
 

whether … or… ile kullanılır. Cümle içerisinde or 
gizlenmemişse, B şıkkı ELENİR. 
 

just as (tıpkı … gibi / -iken) bağlacında just ve as 
birbirinden ayrılmaz. ELENİR 
 
2- İki boşluğun da ardından "by sampling" ifadesi ile 
başlatılan iki farklı örneklem tekniği verilmiş.  
 

so / that bağlacında, that ardından tam cümle gelmelidir. 
Burada bir isim öbeği getirildiğinden E şıkkı ELENİR. 
 

as / as bağlacında kullanım  as many as örneğindeki gibi, 
iki as arasında bir sıfatın bulunmasını gerektirir. Burada bir 
preposition + isim öbeği bulunduğundan ELENİR. 
 
3- Cümleyi okuduğumuzda, boşlukların ardından gelen 
ifadelerin ikisinin de "obtain" fiiline bağlandığını ve 
dilbilgisel açıdan birbirine denk olduğunu görüyoruz. 
Dilbilgisel açıdan birbirine denk iki ifadeyi tek bir fiile 
bağlamak istersek Paralel Yapı Bağlaçlarından 
faydalanırız. 
 

either … or … (ya … ya da …)  paralel yapı bağlacı doğru 
yanıttır. 
 
DOĞRU CEVAP A ŞIKKI.   are obtained either by 
sampling replacement from a finite population or by 
sampling without replacement from an infinite 
population 

 
 
Bu kısımda yer alan soruların son yıllarda ağırlıklı olarak bağlaçlardan sorulması, bundan 
sonra da böyle olacağı anlamına gelmiyor. Diğer dilbilgisi konuları (Clause'lar / 
Comparisons) ile ilgili sorularla ilgili teknik ve çıkmış soruları COMPLETE YDS SETİ ve 
VITAL GRAMMAR kitaplarımda bulabilirsiniz. 
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3- CLOZE TEST SORULARI (10 soru) 
 
Cloze Test sorularında size iki adet paragraf verilerek, paragraf içerisinde boş bırakılan beş kısmın her biri 
için uygun düşen kelime / phrasal verb / preposition veya dilbilgisel yapıyı bulmanız istenir. Cloze Test'lerin 
sınavın ilk bölümünden tek farkı, soruların hepsinin tek bir paragrafla bağlantılı olmasıdır. Durum ne olursa 
olsun, sorunun içeriğini kavrayıp test tekniğini doğru uyguladığınızda Cloze Test sorularını kaçırmazsınız.  
 
CLOZE TEST ÇÖZÜM TEKNİĞİ: 
 

1. Önce parçaya değil, aşağıda verilen sorulara bakarak sorunun türünü (kelime / 
phrasal verb / preposition / tense / bağlaç / clause) saptayınız. 

 
2. Soru tipini saptadığınızda, boşluğun verildiği cümleyi okuyarak, saptadığınız soru 

tipine uygun test tekniğini her bir soru için uygulayınız. Her bir soru tipi içinTest 
Teknikleri ve konu bilgisi, sınavın ilk iki bölümü için hazırladığım örnek soruların 
çözümünde verilmiştir. 

 
3. Tüm soruları cevapladığınızda, parçayı anlam bütünlüğü açısından bir kez 

okuyunuz. 
 
 
 
Yukarıda verdiğimiz stratejik yaklaşımı örnek bir Cloze Test üzerinde uygulayalım: 
 
No single country owns Antarctica. (7)----, countries wishing to have a say in how the Antarctic (both the continent itself and the 
surrounding Southern Ocean) is governed (8)----, and agree to abide by, the Antarctic Treaty. However, prior to the signing of the 
Antarctic Treaty in 1959, several countries had made claims to parts of Antarctica, some of which overlapped. The Treaty does not (9)---- 
these claims; Article IV of the Treaty states in part, “No acts or activities taking place while the present Treaty is in force shall constitute a 
basis for asserting, supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica.” (10)---- avoiding the claims issue in this way, it 
was possible to produce a treaty that many parties could sign. Unfortunately, this means that (11)---- many countries follow the spirit of 
cooperation of the Treaty, there are still disputes over territory that remain unresolved and come up from time to time. 

7.  
A) Instead  
B) For example 
C) At least  
D) In short 
E) Similarly 
 

1- Soru tipi: BAĞLAÇ- Bağlaçlar Test Tekniklerine göre çözeceğiz. 
 

2-   
     1-2  Bağlaç türü: Cümle başında geçiş bağlacı (Transition) 
Bu bağlaçlar iki ayrı cümle arasında anlamsal geçişi sağlarlar. Şıklarda verilen bağlaçların tümü aynı türden 
olduğundan noktalama ve bağlaçtan sonra gelen yapıya göre şık eleyemiyoruz. 
 

     3- Önceki ve sonraki cümle arasında geçişi sağlayan bağlacı anlamdan bulacağız. 
    "No single country owns Antarctica. (Antartika, tek bir ülkeye ait değildir.)" 
     "----, countries wishing to have a say in how the Antarctic is governed ….sign, and agree to abide by, the 
Antarctic Treaty. (Antartika'nın nasıl yönetileceğinde söz sahibi olmak isteyen ülkeler, Antartika Sözleşmesi'ni 
imza…. ve uyacağını beyan et…." 
 

Bağlaç anlamlarına bakalım: 
 

A) Instead : Bunun yerine 
B) For example : Örneğin ELENİR 
C) At least : En azından ELENİR 
D) In short : Kısacası ELENİR 
E) Similarly : Benzer biçimde ELENİR 
 

Verilen iki cümle arasındaki anlamsal geçişi, instead bağlacı sağlıyor. 
 
DOĞRU CEVAP A ŞIKKI. 
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8.  
A) were to sign  
B) had to sign 
C) must sign  
D) may sign 
E) used to sign 
 

1- Soru tipi: TENSE/ MODAL  Tense Test Tekniklerine göre çözeceğiz. 
 

2-  
1- Cümle içerisinde Tense'e dönük bir ipucu verilmemiş, ancak paragrafta soru boşluğunun bırakıldığı kısımdaki 
cümleler PRESENT ifade edilmiş. Verilen bilgi de genel olduğundan, PAST ifade edilen şıklar ELENİR. (A / B / E) 
 
2- Geriye kalan iki modal için cümle anlamına odaklanmalıyız. 
"must sign" = imzalamalı 
"may sign" = imzalayabilir 
 

Cümlede sözleşmenin imzalanması gerektiği ifade edildiğinden "may" kullanamayız. 7. soruda yaptığımız cümle 
çevirisinde … bırakılan kısımlara -malı ekleyiniz. 
 
DOĞRU CEVAP C ŞIKKI. 
 

9.  
A) jeopardize  
B) withdraw 
C) underestimate  
D) recognize 
E) deteriorate 
 

1- Soru tipi: KELİME Kelime sorularındaki standart yaklaşımımızı kullanacağız. 
 

2-  
    1- Şıklara bakarak boşluğa bir fiil getirmemiz istendiğini anlıyoruz.  
    2- Boşluktan önceki cümlede, Sözleşmenin imzalanmasından önce çeşitli ülkelerin Antartika'da toprak sahibi 
olduğunu iddia ettiğinden bahsediliyor.  
Soru boşluğunun içinde geçtiği cümlede,  
"Sözleşme bu iddiaları ----maz; Sözleşmenin IV. Maddesinde (özetle) Antartika'da toprak sahibi olunamayacağı 
belirtilmiştir."  deniyor. 
Dolayısıyla, sözleşmenin bu iddiaları dikkate almadığı, tanımadığı çıkarımında bulunuyoruz.  
 

A) jeopardize = tehlikeye atmak ELENİR 
B) withdraw = iptal etmek ELENİR Cümle olumsuz. 
C) underestimate = eksik hesaplamak ELENİR 
D) recognize = tanımak 
E) deteriorate = bozmak, kötüleştirmek ELENİR Cümle olumsuz. 
 
DOĞRU CEVAP D ŞIKKI. 

10.  
A) By  
B) From  
C) About 
D) Along  
E) Without 
 

1- Soru tipi: PREPOSITION Edat sorularındaki standart yaklaşımımızı kullanacağız. 
 

2-  
     1- Cümlede anlama göre çözmemiz gereken bir edat sorusu. 
 

     2- Soru cümlesine bakalım: 
"İddialar konusundan böyle kaçın----, birçok tarafın imzalayabileceği bir Sözleşmenin ortaya çıkması mümkün 
olmuştur." 
Cümle anlamına bakılırsa, "kaçınarak" = by avoiding ifadesi bütünlüğü tamamlıyor.  
 
DOĞRU CEVAP A ŞIKKI. 

11.  
A) as  
B) while  
C) if 
D) until  
E) before 

1- Soru tipi: BAĞLAÇ Bağlaçlar Test Tekniklerine göre çözeceğiz. 
 

2-  
     1- Noktalamaya göre şık eleyemiyoruz. 
     2- Soruda iki cümleciğin birbirine bağlanması istenmiş. Şıkların tamamı "Adverbial Clause" olduğundan cümle 
analizinden de şık eleyemiyoruz. 
     3- Birbirine bağlanan iki cümleyi anlamca incelersek: 
"Ne yazık ki bu, birçok ülkenin Sözleşmenin işbirliği ruhuna uygun davran----, yine de toprak sahipliği açısından 
anlaşmazlıklar sürmekte ve dönem dönem tartışılmaktadır." 
 

Bağlanan iki cümledeki yargıların birbirine zıt olduğunu görüyoruz. Ana cümle içerisinde verilen "still = yine de" 
ifadesi de zıtlık anlamını kuvvetlendirmiş. 
 

A) as = Sebep Bağlacı (-dığı için) 
B) while = Zıtlık Bağlacı (iken) 
C) if = Koşul Bağlacı (eğer) 
D) until = Zaman Bağlacı (-e kadar) 
E) before = Zaman Bağlacı (-den önce) 
 
DOĞRU CEVAP B ŞIKKI. 
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4- CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI (YDS’de 10, YÖKDİL’de 11 soru) 
 
Cümle Tamamlama sorularında size bir cümle/ cümlecik verilerek, bu cümleyi anlamca 
tamamlayan diğer yarıyı bulmanız istenir. Bu sorularda bağlaçlara ilişkin konu ve kelime 
bilginiz ölçülmektedir. Her bir bağlacın anlamı, kullanımına ilişkin kural ve formüller, 
mantıksal akış, cümle/ cümlecik analizi bu sorularda kilit rol oynamaktadır. 
 
 
CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI TEST TEKNİKLERİ 
 
Yarım bırakılan cümle sorularında, öncelikle bize verilen cümlenin ana cümle (Main Clause) mi yoksa yan 
cümlecik mi olduğunu saptamalıyız. Burada şıklarda var olan yapıları incelememiz yeterli olacaktır: 

 
a) SVO ----.  veya  ---- SVO.  (Ana cümle verilmiş, boşluğa bu ana cümle ile anlam bütünlüğü 

sağlayacak bir Clause getirmemiz isteniyor.) 
 
b) Bağlaç + clause  ----.  / ---- bağlaç + clause. (Bağlaçlı cümlecik verilmiş, boşluğa bu yan 

cümlecikle anlam bütünlüğü sağlayacak bir ana cümle getirmemiz isteniyor.) 
 
Unutmayınız ki, iki cümle arada bir bağlaç olmadan birbirine bağlanamaz. Dolayısıyla yarım 

bırakılan cümlelerde bir ana cümle bir de yan cümlecik (clause) yer almaktadır. Dolayısıyla Relative Clause, 
Noun Clause ve cümlecikler arasında anlam ilişkisi kuran her türlü bağlaç veya bağlayıcı işlevli sözcük bu 
sorularda karşımıza çıkıyor. 

 
Cümle Tamamlama sorularını bağlaçlarına göre gruplandırarak ele alacağız. Bu soruları soruya 

veya şıklara göre şu noktalara dikkat ederek çözüyoruz: 
 

 
1. Cümle tamamlama sorularında ilk olarak bağlaçlara bakılmalıdır. Bağlaçlı bir cümle 

verilmiş ve devamı istenmişse, verilen bağlacın özel (varsa formül) kullanımı ve 
kurduğu anlam ilişkisine uygun olmayan ana cümleler doğrudan elenmelidir.  
 
Tam tersi bir ana cümle verilerek bir bağlaçlı cümlecikle tamamlanması istenmişse, 

bu sefer şıklardaki bağlaçlı cümleciklerden yola çıkarak ana cümle ile bağlaç kullanımı ve 
kurduğu anlam ilişkisi açısından inceler ve uygun olmayan şıkları eleriz.  
 

2. Bağlaç türüne göre şıkların sayısını azalttığınızda, elinizde kalan şıklarda anlamsal 
açıdan bütünlüğe odaklanınız.  
Bu soru tipinde "konu + zamir bütünlüğü" sağlamayan şıkları doğrudan gözardı 

etmemiz gereklidir. Cümlenin öznesini saptayarak cümlenin tamamlayıcısında yer alan 
zamirleri özneyle ilişkilendirmek faydalı olacaktır. Örneğin cümlenin devamında "him = ona" 
zamiri varsa, "him" öncesinde o erkekle ilgili bir bilgi yer almalıdır. 
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Bu noktada bağlaç türlerine göre hatırlatmalar yapalım: 
 

a) Zaman bağlaçlı (when / after / before …) cümlecikler ile ana cümle arasında TENSE UYUMU aranır. 
Bağlacın anlamına göre öncelik- sonralık ilişkisinin doğru saptanması da şık elemenizi kolaylaştıracaktır.  
 
b) If clauses 
(b1) Cümlenin verilen kısmı "if" veya if'e alternatif bir bağlaçla başlıyorsa, verilen kısımla şıklardaki ana 
cümleler arasında hem If Clause formülleri hem de koşul- sonuç ilişkisinde bir bütünlük ararız. 
 
(b2) Ana cümle verilmiş, bağlaçlı kısım isteniyorsa, ana cümlede "would V1 / would have V3" yapıları varsa 
öncelikle if veya if alternatifi olan bağlaçlı cümlecikleri inceleriz. Bu cümleciklerle ana cümle arasında formül 
ve koşul - sonuç ilişkisi bütünlüğü ararız.  
 
c) Relative clauses  
(c1) Cümle tamamlama sorularında ana cümle verilmişse ve ana cümle bir isimle sonlandırılmışsa, özellikle 
ismin öncesinde (a / an / the) varsa, ilk olarak Relative Clause içeren şıklara odaklanınız. 
 
(c2) Soru kökü bir relative clause ile başlatılmış, ana cümle istenmişse, ana cümlenin sonunda verilen relative 
clause içerisindeki bilgi ve relative clause'u başlatan ilgi zamiriyle doğrudan ilişkili bir isim yer almalıdır. 
 
e) Anlam ilişkisi kuran bağlaçlar 
Bağlaçlar konusunun kapsamı çok geniş olduğundan, öncelikle konu hakimiyetinizin çok önemli olduğunu 
belirtelim ve hatırlatmalarımıza geçelim: 
(e1) Bağlaçlı bir cümle verilmiş, devamında ana cümlesi istenmişse, önce bağlacın anlamına, bağlaçlı 
cümledeki yargılara bakar, ardından ana cümleciklerde bağlacın gerektirdiği anlamı ve zamir uyumunu 
sağlayan şıklara odaklanırız. Burada konu bütünlüğü önemlidir. 
 
(e2) Bir ana cümle verilmiş, bunu tamamlayacak bağlaçlı cümle istenmişse, burada her bir bağlaç için bağlaç 
anlamı + bağlanan iki cümlenin bağlacın kurduğu ilişki ve konuları açısından bütünlüğü ve zamirlerin 
uyumuna bakarız.  
 
 Bu iki durum için şu hatırlatmaları yapalım: 

1- Because, so, therefore, moreover gibi bağlaçlar varsa, bağlanan iki cümle aynı yönde 
yargılardan bahsetmelidir. 
 
2- Although, but, however, whereas gibi bağlaçlar varsa, bağlanan iki cümledeki yargılar 
birbirine zıt olmalıdır. 
 
3- Whereas ve alternatifi olan while zıtlık bildiriyorlarsa, bağlanan iki cümlenin özneleri 
birbirinden farklı olmalıdır. "While some ….., others …. ." gibi. 
 
4- Yarım bırakılan cümle   such + adj. + noun    veya    so + adj.   ile bitiyorsa,  that   ile 
başlayan şıklara öncelik verilmelidir.  
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Yukarıda verdiğimiz stratejik yaklaşımı örnek sorular üzerinde uygulayalım: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

12. While some of the tapestries at the exhibition 
are representations of local life, ----. 

 
A) they were created by individuals without any formal art 
training 
B) few observers appreciated the colour or the creativity of 
the abstract designs 
C) others depict fruit, flowers, trees and the like  
D) one wonders whether they have taken up to 18 months 
to complete 
E) the exhibition itself will continue until the end of the year 

Bağlaçlı cümlecik verilerek bizden ana cümleyi bulmamız 
isteniyor. while = tam zıtlık/ karşılaştırma bağlacı.  
 

some of the tapestries= duvar halılarının bazıları    
burada Zıtlığın devamı 'diğerleri (others)', birçoğu 
(most) biçiminde olabilir. 
local life = bölgedeki gündelik yaşamdan bahsediliyor   
Gündelik yaşama da zıt bir yargı arayacağız. 
 

Şıkları hızlıca tarayıp doğrudan ipuçlarına odaklanıyoruz: 
 

C: others = diğerleri     
     fruit, flowers, trees and the like = meyve, çiçek, ağaç 
v.b. 
 
Zıtlık nasıl sağlanmış?      
While some  X   others 
local life X  fruit, flowers, trees and the like 
 
DOĞRU CEVAP C ŞIKKI. 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

13. Germany is similar in many ways to France, 
Italy and the UK ----. 

 
A) unless it attaches primary importance to both multilateral 
and bilateral diplomacy 
B) as though the EU were essentially in control of 
environmental policies 
C) where the foreign policy process in Germany had to 
agree to a compromise in recent years 
D) although this had led to arguments concerning the 
proper role of the German Foreign Ministry in shaping and 
implementing policy 
E) in that it is one of just a few European states which 
attempt to maintain worldwide representation 
 

Ana cümle verilerek bizden bağlaçlı cümleciği bulmamız 
istenmiş.  
 

Burada da konu bilgimizden hareket edeceğiz. 
is similar to = benzer 
 

  Neden benzer? / Hangi açılardan benzer? 
Bu benzerliğin açıklanması gerektiği tezinden yola 
çıkarsak, 
ya in that ya da since / as / because gibi bir sebep 
bağlacı kullanılmalı diyebiliriz. 
 

Bağlaçları incelediğimizde E şıkkında in that görüyoruz; 
anlam ve zamirlerin bütünlüğü açısından ele alacağız. 
(Lütfen B şıkkındaki bağlacın as değil as though olduğunu 
gözden kaçırmayınız.) 
 

E şıkkına bakalım: 
it = Germany   zamiri uydurduk. 
 

Almanya, dünya çapında temsil edilmesini sürdüren birkaç 
Avrupalı devletten biri olması açısından, birçok yönden 
Fransa, İtalya ve İngiltere'ye benzer. 
 
DOĞRU CEVAP E ŞIKKI. 

 
 



2020 © Ertan METİN  ydstestteknikleri.com 
 

19 

5- ÇEVİRİ SORULARI (YDS’de 6, YÖKDİL’de 12 soru) 
 
Çeviri sorularının yarısında size İngilizce bir cümle verilerek Türkçe doğru ve tam çevirisini, 
diğer yarısında ise Türkçe bir cümle verilerek İngilizce doğru ve tam çevirisini bulmanız 
istenir. Cümlede yapısal analiz beceriniz ve hızlı bir tarama stratejisi bu soruların 
çözümünde işinizi oldukça kolaylaştıracak ve bu uzun cümlelerde zamanı verimli 
kullanmanızı sağlayacaktır. 
 
 
ÇEVİRİ SORULARINDA UYGULANACAK TEKNİK YAKLAŞIM: 
 

1. Cümlenin fiilini tespit ediniz. Cümlede bağlaç varsa, her iki cümlenin de fiillerinin 
altını çiziniz ve her iki eylemi de aşağıda belirtilen yönlerden analiz ediniz. Bu 
konuda sorun yaşamıyorsanız, fiille bağlacı bir arada tespit ederseniz (3. adım) 
süre kazanırsınız. 

 

 
Cümlenin yüklemini saptadığınızda, yüklemin doğru karşılığının çevirileri üzerinde şu sorgulamaları yapınız: 
 
a) Soru cümlesinde yüklem etken mi ifade edilmiş, edilgen mi?  

Sınav sorularında etken bir cümle, edilgen olarak çevrilmez, tam tersi için de bu durum aynıdır. Bu sebeple bu mantığı biçim 
açısından sağlamayan yüklemleri doğrudan eleyiniz.  
 

b) Yüklem, hangi zamanda ifade edilmiş? 
Geçmiş zaman ile ifade edilmiş bir yüklemin çevirisi de geçmiş zaman olmalıdır. Lütfen zamanlarla ilgili daha önce yapılmış 
çevirileri inceleyiniz. 
Cümlenin yüklemi bir 'modal' içeriyorsa, çeviride de bu modalın tür ve zaman açısından bire bir karşılığı yer almalıdır. Gözden 
kaçırmayınız. 
Yüklemde olumlu/ olumsuz ifadeleri de gözden kaçırmayınız. 
 

Çoğunlukla yüklemin bu biçimde sorgulanması sizi doğru cevaba yönlendirmede yeterli olacaktır. Yine de 
sorgulamanıza aşağıdaki noktaları inceleyerek devam ediniz. 
 

2. Cümlenin öznesini saptayarak doğru çevirisini arayınız.  
 

Cümlenin öznesi içerisinde Relative Clause ve/veya Noun Clause yer alabilir. Lütfen çeviri sorularını çözmeden önce 
ilgili bölümlerdeki çeviri örneklerini inceleyiniz. 
 

3. Cümlede bağlaç varsa, bağlacın doğru çevirisini bulunuz.  
 

Bağlacın çevirisini karşılamayan şıkları eleyiniz. 
 

4. Cümlede yer alan sıfat ve zarfları, şıklarla bire bir eşleştiriniz. 
 

Cümlenin çevirisinde özellikle sıfat ve zarflarda eksiltme veya artırma olamaz; sınav çevirileri sözcüğü sözcüğünedir. 
 

5. Bahsedilen 4 aşamada tek şıkka indirgeyemediyseniz, tüm sözcükleri bire bir 
eşleştiriniz. 
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Yukarıda verdiğimiz stratejik yaklaşımı örnek sorular üzerinde uygulayalım: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

14. Most of the fears that we had when we 
were children are actually quite profound, 
but as we grow older and become more 
self-sufficient, the reality of fears 
diminishes. 

 
A) Çocukken yaşadığımız korkuların çoğu, aslında 
oldukça derindir ancak büyüyüp kendimize daha fazla 
yeter hâle geldikçe korkuların gerçekliği azalır. 
 
B) Çocukken aslında çok derin birçok korku yaşarız 
fakat büyüyüp daha çok kendimize yettikçe bu korkular 
gerçekliğini yitirir. 
 
C) Çocukken yaşadığımız korkuların çoğu, aslında 
oldukça derin boyuttadır ancak büyüyüp kendimize 
daha fazla yeten bireyler hâline geldiğimizde bu 
korkular zamanla ortadan kalkar. 
 
D) Çocukken yaşanılan korkuların çoğu, aslında 
oldukça derindir fakat kendimize yetecek kadar 
büyüdüğümüzde bu korkular gerçekliğini kaybeder. 
 
E) Çocukken yaşadığımız korkuların çoğu, aslında oldukça 
derin olsa da büyüyüp kendimize daha fazla yettikçe bu 
korkular gerçek olmaktan uzaklaşır. 
 

1- Bağlaçlı verilen bu cümlede üç fiil var. Hem bağlacı hem 
de üç fiili bir arada saptarsak: 
 
- are: PRESENT SIMPLE + ETKEN  =dır  
- but = fakat, ama, ancak 
- diminishes = PRESENT SIMPLE + ETKEN = azalır 
  
Şıklarda bu bulgularımızı tararsak: 
 
A) derindir - ancak - azalır 
B) yaşarız - fakat - yitirir ELENİR 
C) derin boyuttadır - ancak - ortadan kalkar    "Boyut" 
sözcüğü asıl cümlede geçmediği için ELENİR) 
D) derindir - fakat - gerçekliğini kaybeder  ELENİR 
E) derin olsa da - uzaklaşır ELENİR  
 
2- "but" sonrasındaki cümleciği gözardı ederek, ilk 
baktığımız cümlelerin öznelerini inceleyelim: 
 
Most of the fears that we had when we were children (İsim 
+Relative Clause) = Korkuların çoğu (Çocukken 
yaşadığımız/ sahip olduğumuz korkuların çoğu) 
 
The reality of fears (İsim tamlaması) = korkuların gerçekliği 
 
A şıkkının bu açıdan da uyum gösterdiğini görüyoruz. 
 
3- Bu aşamada "as = -dıkça" bağlacının çevirisini 
inceleyebiliriz. Tek şıkka indirgediğimiz için buna 
ihtiyacımız kalmadı. 
 
DOĞRU CEVAP A ŞIKKI. 
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ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

15. Kendine ait önemli rezervleri bulunmayan 
dünyanın en büyük enerji tüketicisi Avrupa 
Birliği, ihtiyaç duyduğu enerjinin % 50’sini 
ithal etmektedir ve ithal enerjiye olan 
bağımlılığının 2030 yılına kadar % 70’e 
çıkacağı tahmin edilmektedir. 

 
A) The world’s largest energy consumer without its own 
significant reserves, the European Union imports 50% 
of the energy it needs, and it is predicted that its 
dependence on imported energy will rise to 70% by 
2030. 
 
B) As the world’s largest energy consumer, the 
European Union has no important energy reserves, and 
it is envisioned that its dependence on imported energy 
will increase to 70% by 2030, on the assumption that it 
buys 50% of its energy from other countries. 
 
C) As the world’s largest energy consumer with its 
limited energy reserves, the European Union imports 
around 50% of the energy it needs, and it will probably 
be more dependent on energy import with a 70% 
increase by 2030. 
 
D) Besides being the world’s largest energy consumer 
today which lacks its own reserves, the European 
Union imports 50% of the energy it requires, and it is 
foreseen that its energy import will go up to 70% by 
2030. 
 
E) The European Union is the world’s largest energy 
consumer without its own significant energy reserves, 
and it is estimated that its reliance on imported energy 
will rise to 70% by 2030, while it is 50% now. 

 
1- Fiilleri ve bağlacı bir arada saptayalım: 
 
(ihtiyaç duymayan Avrupa Birliği = Relative Clause- bu 
kısım öznenin bir parçası, öncelikle asıl fiillere 
odaklanmamız gerekir) 
 
- ithal etmektedir = PRESENT SIMPLE / PRESENT 
CONTINUOUS + ETKEN (imports / is importing) 
- ve = and 
- tahmin edilmektedir = PRESENT SIMPLE / PRESENT 
CONTINUOUS + EDİLGEN (is estimated- predicted- 
foreseen- envisioned / is being estimated- predicted- 
foreseen- envisioned) 
 
A) imports - and - is predicted 
B) has - and- is envisioned ELENİR 
C) imports - and -will be ELENİR 
D) imports - and - is foreseen 
E) is - and - is estimated ELENİR 
 
2- Özneleri saptayalım: 
Kendine ait önemli rezervleri bulunmayan (Relative 
Clause) dünyanın en büyük enerji tüketicisi (Relative 
Clause) Avrupa Birliği (European Union, the world's largest 
energy consumer without its own significant reserves). 
Burada ismi ek bilgi veren Clause'un sonuna getirmek de 
mümkün. 
 
D şıkkında öznenin önünde yer alan "Besides= yanı sıra, 
ek olarak" bağlacı, asıl cümlede yer almadığından D şıkkı 
ELENİR. Yine burada özne içerisinde "önemli = significant" 
ifadesinin yer almadığına dikkat edelim. 
 
DOĞRU CEVAP A ŞIKKI. 
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6- PARAGRAF OKUMA-ANLAMA SORULARI (YDS’de 20, YÖKDİL’de 15 soru) 
 
Paragraf okuma-anlama sorularında, beş adet paragraf verilerek, her bir paragraf için 
YDS’de 4'er, YÖKDİL’de ise 3’er soru sorulmaktadır. Öğrencilerin hızlı okuma alışkanlığı 
edinmemiş olması, metinlerin göz korkutacak derecede uzun görünmesi, paragraflar ve 
sorular içerisinde var olan kelime yükü ve sınavın süre açısından adaylar üzerinde yarattığı 
baskı, bu soruların "en zor- en kafa karıştırıcı" olarak nitelendirilmesine sebep oluyor. 
Ancak "suya sabuna dokunmadan" sınavda tertemiz bir puan almanın mümkün olmadığını 
düşünürsek, sınava hazırlıkta bol bol okuma yapıp, sınavda da bu soruları sona 
bırakmadan, iyi bir konsantrasyonla ve doğru bir yaklaşımla ele almak faydalı olacaktır. 
 
Paragraf soruları için bir stratejik yaklaşım ortaya koymadan önce, şu uyarılarda 
bulunacağım: 
 

- Sınavın tüm bölümleri için Test Teknikleri, zamanınızı verimli kullanma fırsatını 
size sunacaktır. Sınavın tüm bölümlerindeki sorularda, paragraf soruları için yeterli zamanı 
ayırabilecek kadar pratik yapmış ve hızlanmış olmanız gerekiyor. 

 
- Geçmiş yılların LYS-5 (eski adıyla YDS) sınavlarının sorularını çözerek, ÖSYM 

soru tarzı açısından kolaydan zora yöntemini izleyebilirsiniz. Bu sınavın soruları üzerinde 
cümle analizi yapmanız, şık eleme yöntemlerini pekiştirmeniz ve özellikle paragraf soruları 
için ÖSYM yorum tarzına alışmanız mümkün olacaktır. 
 
 
PARAGRAF SORULARI İÇİN TEST TEKNİĞİ 
 

1. Öncelikle paragrafın konusuyla ilgili bir fikir edinmek adına paragrafın ilk ve son 
cümlesini okuyun. Paragrafın ilk cümlesinde çoğunlukla konu açıkça ortaya konur. 
Son cümlede ise, bu konudan çıkaracağımız yargıyı ya da paragrafın özetini 
buluruz. Parçanın giriş ve sonuç kısımlarından çok soru çıkmaktadır. 

 
2. İkinci aşamada paragrafın altındaki 4 sorunun başlangıcını okuyunuz. Sınav 

sorularında başlangıçlar standart olsa da, soruların bir kısmında parçayı okurken 
hangi kısma odaklanacağımıza ilişkin bir ipucu yer alır. Nitekim, "It is understood 
from the passage that ----" ifadesinde bir ipucu bulunmazken, "According to the 
passsage, Germany ----" ifadesi, okuyucuyu parça içerisinde Almanya ile ilgili 
verilen bilgilere odaklanmaya itecektir. Bu tarz yönlendirmeleri takip etmek, şıklar 
içerisindeki uyumsuz ifadeleri saptamanızı kolaylaştırır. 

 
3. Üçüncü aşamada, parçayı bir kez ve dikkatle, ama bilmediğiniz kelimelere ya da 

teknik kavramlara takılı kalmadan ve de çok zaman kaybetmeyerek okumanız 
gerekir. Bu anlamda, çok sayıda metin okuyarak ve ÖSYM tarzı paragraf 
sorularını çözerek okuma- anlama- ipucu/ ana fikir yakalama beceriniz 
gelişecektir.  
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2. aşamada ipucu veren sorularla karşılaşmışsanız, paragrafı okurken bu 
sorularda verilen ipucuyla bağlantılı ifadelerin altını çiziniz. Sorunun cevabında yer 
alması gereken doğru bilgiyi bu altını çizdiğiniz kısımlarda bulacaksınız.  

 

İpucu vermeyen sorular için, parçanın genel yargısını iyi anlamanız, parça 
içerisinde verilen some / all / every / many / most gibi miktar belirteçlerine dikkat 
etmeniz gerekir. 

 
4. Paragrafı bir kere okumanızın ve yönlendirmeleri belirlemenizin ardından, her bir 

soru için tek tek olacak biçimde şıkların hepsini bir arada okuyunuz.  
 

Yanlış şıklarda, parçanın genel yargısına kafa kafaya ters ya da parçaya göre 
çok daha genel veya iddialı ifadelerin içerisinde, parçada sıkça tekrarlanan 
kelimelerle karşılaşmak mümkün. Bu sebeple kelime eşleştirmek yerine, şıkkın 
genel yargısını eşleştirmeye çalışınız. Konu kapsamının dışında kalan, parçaya 
göre çok genel ya da iddialı ifadeleri ilk aşamada yok sayınız.  

 

Geride kalan şıklar için, şıkta verilen bilgiyi parça içerisinde bularak, 
doğruluğunu test ediniz.  

 

Yorum isteyen sorularda, parçada verilen bilgilerin dışına çıkmayınız. Çok iyi 
bildiğiniz, kendi alanınızdan çıkan sorularda, bilginiz sizi yanlış yönlendirebilir. 
Bilginiz yalnızca parçada verildiği kadar olmalıdır. 

 

Doğru şıklarda yer alan ifadelerde yakın anlamlı cümle yazmada kullanılan 
biçimsel, sözcük düzeyinde veya özetleyici- yorumlayıcı stratejilerden 
faydalanılmaktadır. Eş anlamlı- zıt anlamlı sözcük bilginiz bu açıdan sınavın tüm 
paragraf tarzı soruları ve yakın anlamlı cümle soruları için kritiktir. 
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Bu stratejik yaklaşımımızı, örnek bir paragraf üzerinde uygulayalım: 
 

ÖRNEK PARAGRAF & SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
“The Marshall Plan was not a simple program for 
transferring massive sums of money to struggling 
countries, but an explicit – and eventually 
successful – attempt to reindustrialize Europe.” 
say Erik Reinert and Ha-Joon Chang. It follows 
that if Africa really wants economic prosperity, it 
should study and draw valuable lessons from the 
Marshall Plan’s dark twin: the Morgenthau Plan 
implemented in Germany in 1945. Reinert tells the 
story best: When it was clear that the Allies would 
win the Second World War, the question of what to 
do with Germany, which in three decades had 
precipitated two World Wars, reared its head. 
Henry Morgenthau Jr, the US secretary of the 
treasury, formulated a plan to keep Germany from 
ever again threatening world peace. Germany, he 
argued, had to be entirely deindustrialized and 
turned into an agricultural nation. All industrial 
equipment was to be destroyed, and the mines 
were to be flooded. This program was approved 
by the Allies and was immediately implemented 
when Germany capitulated in 1945. However, it 
soon became clear that the Morgenthau Plan was 
causing serious economic problems in Germany: 
deindustrialization caused agricultural productivity 
to plummet. This was indeed an interesting 
experiment. The mechanisms of synergy between 
industry and agriculture worked in reverse: killing 
the industry reduced the productivity of the 
agricultural sector. 
 

 
1- Parçanın ilk cümlesinde, Marshall Planı'nın zor durumdaki ülkelere büyük miktarda 
maddi destek sağlamakla kalmayıp, Avrupa'nın yeniden endüstrileşmesine dönük -ve 
başarılı- bir plan olduğu söyleniyor. 
 
Son cümlede ise endüstri ile tarım arasındaki sinerji mekanizmasının ters yönde işlediği, 
endüstriyi bitirmenin tarım sektörünün üretimini de azalttığı belirtilmiş. 
 
2-  
16. soruda Marshall Planı ile ilgili verilen bilgilere odaklanmamız isteniyor. 
 
17. soru bizi Almanya ile verilen bilgilere odaklamış. 
 
18. soru herhangi bir ipucu vermiyor. 
 
19. soruda "main concern" ifadesi ile, yazarın bu paragrafı yazmadaki asıl amacını 
bulmamız istenmiş. Bu soru için sonuç kısmına özellikle odaklanmamız gerekiyor. 
 
3-  
Parçada Marshall Planı olumlu, onun kötü ikizi Morgenthau Planı ise, Almanya'nın 
savaş başlatma gücünden mahrum bırakılmasına ve bir tarım devletine 
dönüştürülmesine dönük bir plan olarak aktarılmış. Bu plan uygulandığında, 
Almanya'nın güçlü endüstrinin güçsüzleştirilmesi, Morgenthau Planının amaçladığı 
şekilde sonuçlanmamış: endüstrinin güçsüzleşmesi, ülkenin tarımsal üretkenliğini de 
azaltmış.  

16. It is clearly stated in the passage 
that the Marshall Plan ----. 

 
A) was redesigned as the Morgenthau Plan to be 
applied in Germany 
B) was very comprehensive in its scope to develop 
Europe 
C) was a program of investment from which the 
Allies expected to benefit directly 
D) was ill-formed for its objectives according to 
Erik Reinert and Ha-Joon Chang 
E) turned out to be a failed attempt to industrialize 
various European nations 
 

Parçada Marshall Planı ile ilgili verilen bilgileri şöyle özetleyelim: 
Söz konusu plan yalnızca ekonomik açıdan güçlük yaşayan ülkelere büyük miktarlarda 
para aktarımını sağlamakla kalmamış, Avrupa'nın yeniden endüstrileştirilmesini de 
amaçlamış ve başarılı olmuş.  
Bu bilgiden yola çıkarak, Marshall Planı'nın amaçlarının ve etkilerinin olumlu olduğunu, 
sadece ekonomik açıdan değil, endüstriyel açıdan da Avrupa'da gelişmeyi amaçladığını 
görüyoruz. 
 

Şıklara ilk bakışımızda, D ve E şıkkında olumsuz ifadelere rastlıyoruz (ill-formed / a 
failed attempt). Marshall Planı ile ilgili verilen bilgiler olumlu olduğundan D ve E ELENİR.   
 

A şıkkında Marshall planının yeniden tasarlanarak Morgenthau Planı'na dönüştüğü 
söyleniyor. Bu iki plan birbirine kafa kafaya zıt olduğundan ve parçada böyle bir yeniden 
tasarlamadan bahsedilmediğinden ELENİR. 
 

C şıkkında, Marshall Planı'nda Müttefiklerin doğrudan faydalanmayı umdukları bir 
yatırım programı olarak değerlendirilmiş. Planın endüstriyel boyutu gözardı edildiğinden 
ELENİR. 
 

B şıkkında Avrupa'yı geliştirme amacında Planın çok kapsamlı olduğu dile getiriliyor. 
Hem güçlük yaşayan ülkelere ekonomik destek hem de Avrupa'nın bütününde yeniden 
endüstrileşme amaçlarını bir arada taşıdığı bilgisinden yola çıkarak B şıkkının doğru 
cevap olduğunu görüyoruz. 
 
DOĞRU CEVAP B ŞIKKI. 
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17. According to the passage, 
Germany ----. 

 
A) had to be stripped of its power to start wars 
B) was unable to continue its industrial 
development during World War II 
C) needed industrial equipment and American 
finance to rebuild the country 
D) found the Morgenthau Plan problematic as its 
economy declined 
E) was allowed to industrialize despite its 
agricultural potential 
 

Parçada Almanya ile ilgili söylenenleri kısaca özetleyelim: 
Almanya son iki Dünya Savaşını başlatan ülke olarak görülüyor. Morgenthau Planı, 
Müttefikler tarafından, II. Dünya Savaşı'nı Müttefiklerin kazanacağı kesinleşince, yenilen 
Almanya'nın bir kez daha dünya barışını bozmasını engellemek amacıyla hazırlanıyor. 
Bu planda Almanya endüstrisinin tamamen yok edilmesi ve bir tarım ülkesine 
dönüştürülmesi amaçlanıyor, ancal planın uygulamaya konmasının ardından, tarımsal 
üretimin de azaldığı, dolayısıyla bu planın Almanya'da ciddi ekonomik problemlere yol 
açtığı  belirtilmiş.  
 

Şıklara bakarak bilgilerle bağlantısı olmayan ifadeleri elemeye çalışalım: 
 

B şıkkında "during World War II" ifadesi, parçada II. Dünya Savaşı sonrasına 
odaklanıldığı için zaman açısından parçanın dışında kalıyor. ELENİR 
 

C şıkkında "American finance" ifadesi parçada sürekli tekrarlanan "Allies" ifadesine göre 
çok kısıtlanmış. ELENİR 
 

E şıkkında "Almanya'nın endüstrileşmesine izin verildi" ifadesi, parçadaki bilgilere göre 
yanlış. ELENİR 
 
 

Geriye kalan şıklarda daha detaylı inceleme yapmamız gerekiyor: 
 

D şıkkında "Germany found Morgenthau Plan problematic" ifadesinin çevirisi "Almanya, 
Morgenthau Planı'nı sorunlu bir plan olarak gördü" olurdu. Burada parçada Almanya'nın 
Planla ilgili bir yorumu değil, planın dayatılmasının ardından başına gelenler anlatılıyor. 
ELENİR 
 

A şıkkında "Almanya'nın savaş başlatma gücünün elinden alınması gerekliydi" ifadesi, 
dünya barışını tehdit etmesinin engellenmesi gerektiği bilgisi ile paralellik gösteriyor. 
 
DOĞRU CEVAP A ŞIKKI. 
 

18. It is implied in the passage that ----
. 

 
A) America’s vision for post-war Europe was in 
essence misguided 
B) a country has no choice but to prioritize one 
sector over another in order to advance 
C) today’s Africa and post-war Germany have a lot 
in common 
D) Erik Reinert and Ha-Joon Chang were right in 
their predictions about the Marshall Plan 
E) plans made by policy makers may yield 
unexpected outcomes 
 

Bu tarz ipucu vermeyen soruları, paragrafı çözerken en sonra bırakmanızı tavsiye 
ediyorum. İpucu veren soruları çözerken parça içerisinde odaklandığınız kısımları doğru 
anlarsanız, bu gibi sorularda okuyacağınız bilgi miktarını da azaltmış olursunuz. Parça 
içerisinde bir kısma yönlendirme olmadığı için şıklarla parçadaki bilgiyi 
karşılaştırmamız gerekiyor: 
 

Önce daha önce okuduğumuz sorularla ilgili şıklardaki bilgileri inceleyelim: 
 

A şıkkında yalnızca Amerika'dan bahsedildiğine dikkat edelim: Parçada "Allies" ifadesi 
kullanılmıştı. ELENİR 
 

C şıkkında şu anda Afrika'nın savaş sonrası Almanya ile birçok ortak yönünün olduğu 
söyleniyor. Parçada sadece Afrika'nın ekonomik zenginlik istiyorsa, savaş sonrası 
Almanya'nın başına gelenlerden ders çıkarması gerektiği söylenmiş. ELENİR 
 

D şıkkında "prediction = tahmin" sözcüğü, parçada bahsi geçen kişilerle eşleşmiyor. 
Parçada sadece bir planın üzerine daha sonra yapılmış bir yorum görüyoruz. ELENİR 
 

B şıkkında "bir ülkenin gelişmek için bir sektöre diğerlerine göre öncelik vermekten 
başka çaresi yoktur" ifadesi yer alıyor. Almanya'nın yaşadığı süreçte sadece tarım 
sektörüne yönelme şansı verilmesine rağmen ekonomik sorunların ortaya çıktığından 
bahsedilmişti. Dolayısıyla, ekonomik gelişme için çok yönlü bir program geliştirilmesi 
gerektiğini anlıyoruz. Parçadan bu çıkarımı yapamayacağımız için ELENİR. 
 

E şıkkında "politika belirleyicilerin yaptığı planlar beklenmedik sonuçlar doğurabilir" 
ifadesi, Morgenthau Planı sonucunda Almanya ile ilgili beklentilerin tersinin oluşması 
bilgisine bakılarak doğru çıkarımdır. 
 
DOĞRU CEVAP E ŞIKKI. 
 

19. The main concern of the author is 
to ----. 

 
A) supply a brief summary of imperial nations’ 
domination of others 
B) blame America’s programs for Germany’s 
agricultural productivity 
C) learn from the failings and achievements of 
some economic policies 
D) describe ways of industrializing through 
agriculture in order to stop wars 
E) accuse the African leaders of failing to 
understand how Germany prospered 

Bu soruda, yazarın amacı sorulmuş: 
 

B ve E  şıklarında yer alan "blame / accuse = suçlamak" fiilleri yazarın konuyu aktarım 
tarzına uymuyor. ELENİR 
 

D şıkkında yer alan "ways of industrializing through agriculture = tarım aracılığıyla 
endüstrileştirme yolları" ifadesi, parçada bahsi geçen durumun aksini ortaya çıkaran bir 
plandan bahsedildiği için ELENİR. 
 

A şıkkında "emperyalist ulusların diğerleri üzerindeki hakimiyetini özetlemek" ifadesi, 
Müttefikler Almanya'yı tamamen etkisizleştirmeyi isteselerdi doğru olabilirdi. Oysa ki 
Müttefikler, Almanya'nın endüstri gücünü kesmeyi ama tarımsal potansiyelini 
kullanabilmesini, böylelikle dünya barışını tehdit edememesini amaçlamışlardı. ELENİR 
 

C şıkkında "bazı ekonomik politikaların başarısızlık (Morgenthau) ve başarılarından 
(Marshall) ders çıkarmak (Afrika'ya verilen tavsiye)" ifadesi, yazarın amacını özetliyor. 
  
DOĞRU CEVAP C ŞIKKI. 
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7- DİYALOG TAMAMLAMA SORULARI (YDS’de 5 soru, YÖKDİL Sınavında yoktur) 
 
Sınavın 63- 67. sorularında, 5 adet karşılıklı konuşma verilerek, diyaloğun içerisinde boş 
bırakılan kısma uygun düşen sözü bulmanız istenir. Bu sorularda bazen çok teknik 
konulara, bazen gündelik ifadelere rastlıyoruz ve çoğunlukla soru- cevap dizisi biçiminde 
veriliyorlar. Dolayısıyla, bu tarz sorularda konu ile doğrudan bağlantıyı saptamak ve 
konuşmacının sözlerinde tutarlılığı sağlamak amacında olmamız gerekiyor. 
 
 
 
DİYALOG TAMAMLAMA TEST TEKNİKLERİ: 
 

1. Diyalog ve şıkları hızlıca tarayınız. Bu noktada konuşmacıların ifadelerinin yönünü, 
üzerinde sohbet edilen konuya yaklaşımlarını saptayınız.  

 
2. Şıklarda diyaloğun konusuna ya da boşluktaki cümleyi söyleyen kişinin bakış 

açısına uymayan şıkları doğrudan eleyiniz. 
 
3. Boşluğun öncesindeki ve sonrasındaki cümleyi okuyarak, bu iki cümle arasında 

geçişin nasıl sağlanabileceği üzerine fikir yürüterek şıkları bu açıdan inceleyin ve 
uygun olmayan ifadeleri eleyiniz. Bu noktaya kadar parçanın ve konuşmacının 
genel tavrına uygun iki - üç şık kalacaktır. 

 
4. En son aşamada cümleler arasında birbirine atıfta bulunan this / it v.b. gibi 

ifadelere ve yardımcı fiil / tense gibi olgulara ve anlamsal geçiş sağlayabilecek 
bağlaçlara dikkat ederek uyumsuz olan ifadeleri elemeye çalışınız.  

 
5. Doğru şıkkı bulduğunuza inandığınızda, diyaloğu bir bütün olarak okuyunuz. 
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Yukarıda bahsettiğimiz teknikleri, örnek bir soru üzerinde uygulayalım: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
20.  

Emre: 
- What’s so funny that you’ve been laughing now for 
hours? 
Figen: 
-  I was just remembering a friend of mine who owns a 
shoe shop. He was very upset because he realized that 
many customers were trying to squeeze their feet into 
shoes that were too small, and were ruining his shoes. 
Emre: 
- ---- 
Figen: 
- Even so, I just can’t help laughing. 
 
A) That must have been quite an experience for him. Now 
he won’t let anyone try on different sizes. 
B) Doesn’t the salesman have any rights? He should be 
able to fill out some kind of complaint form. 
C) Being a frequent shoe-buyer myself, I don’t know where 
your friend’s store is. 
D) Perhaps he should start selling other things. This 
way, he won’t have to deal with those customers anymore. 
E) I don’t find it amusing whatsoever. The customers 
should have been more careful with what they were 
doing. 

1- Karşılıklı konuşmada, Emre ile Figen, Figen'in komik 
bulduğu ve uzun süredir güldüğü bir konu üzerinde 
konuşuyorlar. Konuşmacıların tavırlarına ilişkin fazla bir 
ipucu bulamadığımızdan ilk bakışta şıkların hepsi Figen'in 
arkadaşının başına gelenlerle bağlantılı görünüyor.  
 
2-  C şıkkında dükkanın yerinden bahsediliyor. ELENİR 
 
3- Yüzeysel bir bakışla bu örnekte şık sayısını azaltmak zor 
görünüyor. Ancak, şıklara biraz daha dikkatli baktığımızda, 
"even so" bağlacının gördüğü işlev sorunun cevabını 
bulmamızı kolaylaştırıyor. Figen'in son cümlesini iyi 
anlayalım: 
 
"Even so = Ama yine de" 
"I just can't help laughing = Kendimi (bu duruma) 
gülmekten alamıyorum."  
 
B şıkkında bir Yes/ No sorusu sorulmuş. Cevapla 
eşleşmediğinden ELENİR. 
 
D şıkkında bir tavsiye verilmiş. Figen'in cevabıyla 
eşleşmediğinden ELENİR. 
 
A şıkkında "artık kimseye farklı numaralarda ayakkabı 
denetmez" ifadesi cevapla eşleşmiyor. ELENİR 
 
E şıkkında "Ben bunu (bu durumu) komik bulmuyorum. 
Müşteriler daha dikkatli olmalılardı." ifadesinin ilk kısmına 
Figen "Ama yine de kendimi gülmekten alamıyorum." 
cevabını verdiğinde anlam bütünlüğü ve ifadede tutarlılık 
sağlanıyor. 
 
4- Yine aynı cevapta "it" (I don't find it amusing)  Figen'in 
anlattığı durumu (Figen'in tüm cümlelerini) karşılayacak 
biçimde kullanılmış. Zamir uyumunu da sağlamış olduk. 
 
DOĞRU CEVAP E ŞIKKI. 
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8- YAKIN ANLAMLI CÜMLE SORULARI (YDS’de 4 soru, YÖKDİL Sınavında yoktur) 
 
Sınavın 68- 71. sorularında bir İngilizce cümleye anlamca en yakın olan cümleyi şıklardan 
seçmeniz istenir. Bu sorularda üç noktada bilgi ve beceriniz sınanıyor: eş-zıt anlamlı kelime 
bilgisi, eş-denk anlamlı dilbilgisi yapısı hakimiyeti ve cümleyi anlamca yorumlama becerisi. 
Bu sebeple bu tarzda soruları ne kadar çok çözerseniz, paragraf sorularındaki başarınız da 
o derecede artacaktır. 
 
Teknik yaklaşımımızdan önce, bir cümlenin yakın anlamlısını nasıl oluşturabileceğimizi 
öğrenelim: 
 

"Although a day spent at the beach could seem more enjoyable than sitting at home 
reading a book, for some people the opposite is true." 
 

BİÇİMSEL düzeyde, birbirine denk dilbilgisel yapıları kullanarak yakın anlamlı bir cümle 
ortaya çıkarabiliriz: 
 

1. Bağlaçlı cümlenin fiili "could seem" = olasılık gösteren modal yerine dilbilgisel açıdan dengi olan şu ifadeleri 
kullanabiliriz: = may seem / might seem 

 

2. Comparative (daha + sıfat) biçiminde verilen "more enjoyable than" ifadesi yerine,  
"Sitting at home reading a book might seem less enjoyable than a day spent at the beach"  
"Sitting at home reading a book may not seem as enjoyable as a day spent at the beach" demek mümkün. 
(Cümleyi biçimsel olarak olumsuza çevirdiğimize ve karşılaştırmaya katılan öğelerin yerlerinin değiştiğine dikkat ediniz.) 
 

3. Although bağlacı yerine  
a) Eş anlamlısı ve biçimsel açıdan dengi olan "Though / Even though / Despite the fact that / In spite of the fact that / 
Much as" bağlaçlarını kullanabiliriz. 
b) Bu örnekte zor olsa da bağlacın yanında gelen cümleyi isimleştirerek "Despite / In spite of" bağlaçlarını kullanmak da 
mümkün. 
c) Although bağlacını kaldırarak cümle sırasını değiştirmeden virgülün ardından "but / yet" bağlaçlarını getirebiliriz. 
d) Although bağlacını cümleden kaldırıp, iki cümlenin arasında "; however ," "; nevertheless," bağlaçlarını getirebiliriz. 
 

4. "a day spent at the beach" ifadesi isimleştirilebilir (spending a day at the beach) veya Relative Clause 
indirgenmemiş biçimiyle yazılabilir (a day which/that is spent at the beach).  

 

5. "it is just the opposite" yerine vurgulanan yargı açımlanabilir (for many people, sitting at home reading a book 
is more enjoyable than a day spent at the beach). 

  
SÖZCÜK düzeyinde,  

 

1. "seem" fiili yerine eş anlamlısı olan "appear" tercih edilebilir. 
 

2. "enjoyable" yerine karşılaştırmaya katılan öğelerin yeri değiştirilip "boring" kullanılabilir. 
 
Bu durumda, örnek cümlemize alternatif bir yakın anlamlı cümle şöyle olabilir: 
 
"Sitting at home reading a book may not appear to be as enjoyable as a day spent at 
the beach; however, for most people it is just the opposite." 
Bu tarz sorularda, cümlenin TENSE'i açıklama yapılmadıkça değişmez. Öznede ise ancak 
biçimsel ve sözcük düzeyinde değişiklikler mümkündür. Dolayısıyla ÖZNE + TENSE 
eşleştirmesi, teknik yaklaşımımızın ilk aşamasını oluşturuyor. İşi yapanın ve eylem 
zamanının verilen cümleden farklı olmamasına dikkat edeceğiz. 
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YAKIN ANLAMLI CÜMLE TEST TEKNİKLERİ 
 

1. Soru cümlesinin öznesini ve Tense'ini saptayarak, işi yapanı veya zamanı 
eşleştiremediğiniz şıkları eleyiniz. 

 
2. Cümlede bağlaç varsa, dengini bulmaya çalışınız. 
 
3. Cümlede yer alan sıfat veya zarfları eşleştiriniz. Yanlış şıklarda bu tarz detayların 

atlandığına dikkat edelim. 
 
Bu teknik yaklaşımımızı örnek bir soru üzerinde ele alalım: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
21. The stocks of bluefin tuna, the most  

valuable fish in the world, have plummeted 
to such paltry levels that many scientists 
speculate that the fish could be headed for 
extinction. 

 
A) Scientists believe that the excessive demand for the 
valuable bluefin tuna fish has risen to such a level that 
there is speculation about the fish becoming extinct. 
B) Stocks of the world’s most desirable bluefin tuna fish 
have reached such a low level that many scientists are 
convinced that they are about to become extinct. 
C) There is some speculation among scientists around the 
world as to how far the stocks of the valuable bluefin tuna 
fish can be allowed to fall before they become extinct. 
D) Stocks of the bluefin tuna, the most expensive fish in the 
world, have dropped to such a low level that scientists are 
predicting that they might become extinct. 
E) The most expensive fish in the world is the bluefin tuna, 
but scientists fear that stocks will soon reach a paltry level 
and the fish will become extinct. 

1- Özne 1: The stocks of bluefin tuna, the most valuable 
fish in the world 
Fiil 1: have plummeted 
 
A) Scientists / believe ELENİR 
B) Stocks of the world's most desirable bluefin tuna 
ELENİR (valuable ≠ desirable) 
C) There is some speculation among scientists around the 
world ELENİR ("many scientists" sıfatı karşılanmamış, 
"around the world" ifadesi asıl cümlede geçmiyor.) 
D) Stocks of the bluefin tuna, the most expensive fish in 
the world / have dropped 
E) The most expensive fish in the world is the bluefin tuna 
ELENİR (Tense eşleşmiyor) 
 
2- Elde kalan D şıkkı için bağlaç eşleştirmesi yapalım: 
have plummeted to such paltry levels that = have dropped 
to such a low level that 
 
Eş anlamlı sözcükleri inceleyelim: 
valuable = expensive 
plummet = drop 
paltry = low 
speculate = predict 
 
DOĞRU CEVAP D ŞIKKI. 
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9- PARAGRAF TAMAMLAMA SORULARI (YDS’de 4, YÖKDİL’de 6 soru) 
 
Paragraf tamamlama sorularında, cümlelerinden biri çıkarılmış 4-6 adet paragraf bulunur ve 
bu paragrafların her biri için anlatım bütünlüğünü sağlayan cümleyi bulmanız istenir. Bu tarz 
sorularda izlediğimiz stratejik yaklaşım şu şekildedir: 
 
 
PARAGRAF TAMAMLAMA TEST TEKNİKLERİ 
 

1. Paragrafı bir kere hızlıca okuyarak  
a) Parçanın konusunu 
b) Konunun hangi yönüne odaklanıldığını (konu kısıtlamasını) 
c) Parçada ağırlıklı olarak hangi Tense'in kullanıldığını saptayınız. 

 
2. Bir önceki aşamada yaptığınız saptamalara göre şıklarda Konu / Konu Kısıtlaması / 

Zaman uyumu sergilemeyen şıkları eleyiniz. 
 

3. Şık sayısını azalttıktan sonra boşluğun öncesi ve sonrasına odaklanarak, bu iki 
cümle arasında geçişin nasıl sağlanabileceğine ilişkin fikir yürütünüz. Boşluğun 
önündeki ve ardındaki cümlelerin ikisi de paralel yargılardan bahsediyorsa, şıklarda 
o paralelliği sağlayanlara; bu iki cümle birbirine zıt yargılardan bahsediyorsa arada 
anlamsal geçişi sağlayabilecek şıkka odaklanınız. Şıkların anlamları ve konuları 
parçaya uyumlu olsa da, başta verilen anlamsal geçiş bağlacı şıkkı eletebilir. 
Bu kısımda daha önce anılan bir isme/ duruma atıfta bulunabilecek sözcüklere (it / 
that / these v.b.) de dikkat ediniz.  

 
4. Doğru yanıtı bulduğunuza inandığınızda, parçayı bir bütün olarak tekrar okuyunuz. 
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Yukarıda bahsettiğimiz stratejik yaklaşımı örnek soru üzerinde inceleyelim: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
 

22. Everything in the factories of the future will 
be run by smarter software. Digitization in 
manufacturing will have as widespread an 
effect as in other industries that have gone 
digital, including photography, publishing 
and films. Such effects will not be confined to 
large manufacturers, either. ---- Launching 
new and innovative products will become 
easier and cheaper for them. 

 
A) The materials being used to make things are changing 
faster than they were in the past. 
B) In addition, it will allow things to be made economically in 
much smaller quantities. 
C) Nonetheless, companies are also optimistic about a 
manufacturing revival. 
D) In fact, these developments will empower smaller firms 
and individual entrepreneurs. 
E) As such, companies from all over the world use China 
and India as low-wage workshops. 

1-  
Parçanın konusu: Gelecekte fabrikalarda kullanılacak 
akıllı yazılımlar 
Konu kısıtlaması: Parçanın son kısmında 
"manufacturers= üreticiler" bilgisine odaklanılmış. 
Time: Future 
 
2-  
A şıkkında kullanılan malzemelere geçilmiş. Bilgisayar 
yazılımlarıyla ilgisiz. ELENİR 
E şıkkında "low-wage workshop = düşük maaşlı atölye" 
ifadesi yazılımlarla bağlantılı değil ve zaman olarak da 
genel bir durumdan bahsediyor. ELENİR 
 
3- Boşluğun öncesindeki ve sonrasındaki cümleleri iyi 
okuyalım: 
 
Bu etkiler büyük üreticilerle kısıtlı kalmayacak. ---- Yeni ve 
yenilikçi ürünler çıkarmak onlar için daha kolay ve daha az 
maliyetli olacak. 
 
İlk cümlede "kısıtlı kalmayacak" ifadesinin ardından, daha 
küçük işletmelerden bahsedilmesi gerektiğini 
düşünmeliyiz. Bu durumda boşluğun ardından gelen 
cümlede "for them = for smaller manufacturers" olmalı. Bu 
geçişte küçük şirketlere değinilmek zorunda. 
 
B şıkkında daha az miktarda ürün daha ucuza 
üretilebilecek ifadesi konu ile bağlantılı olsa da, "In 
addition= Buna ek olarak" ifadesi, geçiş açısından bir 
önceki cümle ile uymuyor. ELENİR 
 
C şıkkında "şirketler üretimde bir yeniden dirilişin 
gerçekleşeceği konusunda iyimser" ifadesi parça ile 
uyumlu. Ancak cümle başında verilen "Nevertheless = 
Fakat" bağlacı, bu cümlenin bir öncekine zıt olmasını 
gerektirirdi. İfadeler birbirine paralel olduğundan ELENİR. 
 
D şıkkında "In fact = Aslında, Öyle ki" bağlacı, bir önceki 
cümleyi düzelten yeni bir ifadeyi yanına alır.  
"Aslında bu gelişmeler, küçük şirketleri ve bireysel 
girişimcileri güçlendirecek." ifadesi, iki cümle arasındaki 
geçişi sağlıyor. 
 
DOĞRU CEVAP D ŞIKKI. 
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10- ANLATIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE SORULARI  
(YDS’de 5, YÖKDİL’de 6 soru) 
 
Bütünlüğü bozan cümle sorularında, 5'er cümleden oluşan 5-6 paragraf verilerek, 
numaralandırılmış cümlelerden hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu 
saptamanız istenir. Bu sorularda da Paragraf Tamamlama sorularına benzer bir yaklaşım 
izliyoruz: 
 
 
ANLATIM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE TEST TEKNİKLERİ 
 

1. Verilen 5 cümlelik paragrafı hızlıca gözden geçirerek, 
a) Parçanın konusunu 
b) Konunun hangi yönüne odaklanıldığını (konu kısıtlamasını) 
c) Parçada ağırlıklı olarak kullanılan Tense'i saptayınız. 

 
2. Saptamalarınız ışığında, yukarıda belirlediğiniz kıstaslara uymayan cümleleri 

"şüpheli" olarak ele alınız. En az 3 cümleyi yukarıdaki kıstaslara uyum açısından 
doğru saymanız gerekiyor. Bu noktada birbirine atıfta bulunan (this / it / them v.b.) 
ifadeleri de daha önce anılan isim/ durumlarla eşleştirmeye çalışınız. Eşleşmiyorsa 
şüphelidir. 

 
3. Parça içerisinde "şüpheli" cümlelerin öncesindeki ve sonrasındaki cümlelerle 

uyumunu inceleyerek, anlamsal kopuklukları sağlamaya çalışınız. Bu noktada 
cümleler arasında anlamsal geçiş sağlayan bağlaçları iyi incelemeniz 
gerekmektedir. 

 
4. Doğru şıkkı bulduğunuza inandığınızda, geriye kalan 4 cümleyi bir bütün olarak 

okuyunuz. 
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Yukarıda bahsettiğimiz stratejik yaklaşımı, örnek soru üzerinde uygulayalım: 
 

ÖRNEK SORU TEKNİĞE UYGUN ÇÖZÜM 
23. (I) Aristotle explored the apparent ties between 

odour and memory in his work On Sense and 
the Sensible. (II) Since then, people have 
speculated that the memories elicited by smell 
are more intimate and immediate than other 
recollections. (III) When we experience certain 
smells, we often find ourselves taken back in 
time to a specific event or scene. (IV) Many 
movies of the 1980s include scenes that trigger 
memories of childhood and school years. (V) 
For example, the smell of a salsa, a sauce 
eaten with Mexican food, may remind a person 
of watching James Bond movies on television 
with his or her father while dipping chips in the 
spicy sauce. 

 
A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V 

1-  
Konu: koku ve hafıza arasındaki bağlantı 
Konu kısıtlaması: kokuların bize geçmişte yaşadıklarımızı 
hatırlatması 
Zaman: Aristo'nun konuyu ortaya attığı kısım PAST, daha 
sonrası PRESENT 
 
2-  
(1), (II), (III) ve (V). cümlelerde "smell" ve "remember" 
sözcüklerinin eş anlamlıları bir arada yer alıyor. 
(IV). cümlede kokudan bahsedilmemiş. 1980'lerdeki 
filmlere bir geçiş görüyoruz. IV. cümleyi şüpheli sayalım. 
 
odour- smell- smell- smell of a salsa 
memory - memories- taken back in time - remind 
 
3- (IV). cümleyi yok sayarak, (III) ve (V). cümleleri 
bağlamaya çalışalım:  
Bazı kokuları aldığımızda, kendimizi belirli bir olay veya 
sahneye geri dönmüş halde buluruz. Örneğin, Meksika 
yemekleriyle birlikte tüketilen bir sos olan salsa'nın kokusu, 
kişiye babasıyla birlikle baharatlı salsa sosuna cips 
daldırarak izledikleri bir James Bond filmini hatırlatabilir. 
 
(IV). cümlede "1980'lerin filmlerinin birçoğu, çocukluk ve 
okul yıllarına dair hatıraları tetikleyen sahneler barındırır." 
deniyor. Parçanın genelinde vurgulanan "koku" ile 
bağlantısı kurulmadığından ELENİR. 
 
DOĞRU CEVAP D ŞIKKI. 

 
  
 
Teknik yaklaşıma ilişkin detaylı bilgiler, soru çözümleri ve her bir soru tarzı için yüzlerce 
çıkmış soru ve örnek YDS sınavları için binlerce çıkmış soru ve büyük bölümünün 
çözümlerini içeren kaynaklarımızı edinebilir, ONLINE DERSLERİMİZE kaydolabilirsiniz. 
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