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YDS / E-YDS / YÖKDİL 
KELİME SORULARI 1 - 8 

   
 

 
1. World motorsports have taken a blow 

from the global economic crisis with the 
---- of Mitsubishi Motors from the Dakar 
Rally. 

A) withdrawal  B) judgement 
C) achievement  D) yield  

E) abuse 
 
 

2. The average life expectancy has 
increased ---- in most developed 
countries, especially in the United 
States. 
 
A) appropriately  B) severely  
C) defectively   D) accurately  

E) dramatically  
 

3. A handful of dedicated African tour 
operators have begun to offer ---- priced 
cultural tours to Africa, enabling middle 
income tourists to trace Nelson 
Mandela's footsteps to an island prison 
and visit ancient slave markets. 

A) occasionally  B) moderately  
C) constantly   D) accidentally 

E) deliberately 

 

4. In the USA, military members who are 
authorized to reside off-base at 
government expense receive a monthly 
housing ---- . 

A) accomplishment  B) accord  
C) accommodation  D) allowance  

 E) allegement 
 

 

 

 

5. A study funded by the European Union 
confidently and hopefully asserts that 
dietary supplementation could play a/an 
---- role in keeping Europe’s aging 
population healthy.  

 
A) trivial    B) insignificant 
C) unravelling  D) impacted  

E) promising  
 

6. Through the ages, drugs have been 
enormously ---- in relieving suffering and 
in preventing and treating diseases. 

 
A) current   B) persistent 
C) beneficial  D) excessive 

E) profound 

 

7. Iodine remains a mysterious substance; 
and ----, the iodine in the sea is in a 
constant state of chemical change. 

A) comprehensively  B) comparably 

C) conditionally   D) apparently 
E) excessively 
 
 
 
 

8. In the steel industry there has been a 
progressive increase in capital outlay; 
but fortunately this has been ---- by a fall 
in labour costs. 

A) accompanied   B) conducted 

C) reinforced   D) rejected 
E) engaged 

 
 



 
 www.bademci.com 

2 

YDS / E-YDS / YÖKDİL 
KELİME SORULARI 1 - 8 

CEVAP ANAHTARI VE ÇÖZÜMLER 
 

CEVAP ANAHTARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soru 1. 
World motorsports have taken a blow from 
the global economic crisis with the ---- of 
Mitsubishi Motors from the Dakar Rally. 

A) withdrawal  B) judgement 
C) achievement  D) yield  

E) abuse  
 
Çözüm 1. Doğru cevap A. 

Kolay çözüm: Soruda geçen take a blow 
(darbe almak) ve crisis kelimeleri işlerin pek 
yolunda gitmediğini gösteriyor. O halde olumlu 
anlam içeren C (başarı) ve D (verim, kâr) gider. 
Judgement (B) yargı, mahkeme, uzlaşmazlık 
gibi durumları akla getiriyor, ekonomik krizi 
değil. Abuse (E) ise istismar, suistimal demektir. 
Mitsubishi firması ahlaka aykırı ne yapmış ki? 
Başka bir şirketi taciz mi etmiş? Cevap (yarıştan 
vs.) çekilme anlamına gelen withdrawal (A) 
olmalı. Ayrıntılı açıklamalara geçebiliriz.    

Ayrıntılı çözüm: İşe başlamadan önce çözümü 
epey kolaylaştıracak bir ifadenin Türkçe 
karşılığını verelim. Sonra da soru üzerinde biraz 
mütalaa yapalım. 
take a blow = darbe almak 
 

 
 

 
 
Dünya motor sporları küresel ekonomik krizden 
bir darbe almış. Peki, bu darbenin Mitsubishi ve 
Dakar Rallisi ile ne ilgisi olabilir? Herhalde 
olumsuz bir ilgisi olabilir! Bakalım, bu olumsuz 
ilgiyi nerede bulacağız? 

A: withdrawal: geri çekilme, ayrılma, içine 
kapanma, retreat, alienation 

Bulgaria had to pay a hefty (oldukça ağır) fine 
(ceza) for its withdrawal from the Eurovision 
song contest (yarışma). 

Bir şey’den (geri) çekilme from edatı ister. 
Soruda bu edat var. O halde A seçeneğinin 
şansı kendiliğinden yükseliyor. 

…the ---- of Mitsubishi Motors from the Dakar 
Rally. 

Not: Eğer herhangi bir kelimenin belli bir edatla 
yaygın kullanıldığını biliyorsanız, cevabı rahat 
bulursunuz. Cümleyi pek anlamasanız bile 
bulduğunuz cevabın doğruluğundan şüphe 
etmezsiniz. Dolayısıyla ayağınız başka 
engellere takılmadan cevap kâğıdınızda 
seçeneğin içini doldurur, yolunuza devam 
edersiniz. Bu türden kelime+edat evliliklerine 
birkaç örnek verelim. 

associated with = (bir şey) ile ilişkili. 

1 A 

2 E 

3 B 

4 D 

5 E 

6 C 

7 D 

8 A 
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accompanied by = (bir şey) ile birlikte 
olan/gelen. 
prevention from = (bir şey)’den korunma. 
disqualified from = (bir oyun)’dan diskalifiye / 
ihraç edilmek. 

Bu fiil ve edatların arasındaki muhabbetin ömür 
boyu süreceğine garanti veririz. 

B: judgement / judgment: yargı, hüküm, karar, 
değerlendirme, assessment, evaluation  

It is too soon to make a judgement about the 
future of Russia and China’s relationship (ilişki). 

Bu kelime soruya çok alakasız kaldı. Mitsubishi 
firmasını mahkemeye vermişler, bizim 
haberimiz mi olmamış? Soru cümlesinde 
adaletle, yargıyla, suçla ilgili hiçbir bilgi 
verilmiyor ki. 

C: achievement: başarı, elde etme, kazanma, 
accomplishment, success, zıt anl.= failure, 
defeat 

The conference was a huge achievement, with 
many interesting and thought-provoking 
presentations. 

Konferans, pek çok ilgi çekici ve insanı 
düşünmeye zorlayan sunum sayesinde çok 
başarılı oldu. 

Not: Olumlu anlam içerdiği için achievement 
boşluğu kesinlikle dolduramaz. Dahası bu 
kelimenin from edatı ile de yaygın bir kullanımı 
yok. Edat of ya da in olsa, soruya dönüp alıcı 
gözle bir kez daha bakardık. Mesela “great 
achievement in technology!” ifadesinde olduğu 
gibi. “Achievement of one’s lifetime” da olur. Bu 
ifadeyi, örneğin bir sporcu hayatının başarısını 
elde ettiği zaman kullanabilirsiniz. 

D: yield: verim, kâr, kazanç, sonuç 

Modern irrigation (sulama) methods help 
increase the yield of crops (mahsul, hasat). 

Not: Bayağı olumlu bir anlam içeren yield 
isminin, “kriz geçiren” soru cümlesinde ne işi 
var? 

E: abuse: suistimal, istismar, kötüye kullanma, 
taciz, wrong use, misuse 

the abuse of one’s authority = kişinin yetkisini 
kötüye kullanması. 

Belki anlamı olumsuz ama abuse kelimesi bizim 
işimize yaramaz. Çünkü soru cümlesinde 
ekonomik krizden kaynaklanan ve yine 
ekonomiyi ilgilendiren bir olumsuzluk hali var. 
Kötüye kullanma (abuse) ise bir suç. Hatta 
cezayı gerektiren ciddi bir suç.  

Sonuç: Soruda işimize yarayacak tek kelime 
withdrawal. Mitsubishi Motorları, ekonomik kriz 
nedeniyle yarışmadan çekilmiş olabilir.  
 
 
Soru 2.  
The average life expectancy has increased  
---- in most developed countries, especially 
in the United States. 
 
A) appropriately  B) severely  

C) defectively   D) accurately 

E) dramatically 
 
Çözüm 2. Doğru cevap: E. (average life 
expectancy = ortalama ömür, yaşam beklentisi, 
average life span.) 

Kolay çözüm: Ortalama ömür uzamış. Ne 
güzel! Kim erken ölmek ister? Developed 
countries (gelişmiş ülkeler) de olumsuz bir 
anlam çağrıştırmıyor. Yani cümlede olumsuz bir 
hava esmiyor. O halde B ve C’ye kapıyı 
gösterelim. Çünkü severely (şiddetle) ve 
defectively (kusurlu bir şekilde) odanın 
atmosferini bozuyor. Increase artmak demek. 
Peki, hassas bir şekilde (accurately [D]) artmak 
ne demek? Herhalde “Benden uzak dur” 
demek. Increase appropriately (uygun bir 
şekilde [A]) ikilisi de çok manalı görünmüyor. 
Ortalama ömür önceden konulmuş bir kurala, 
kaideye uygun bir şekilde mi artıyor? Öğrensek 
şu kuralı, kaideyi, ona göre önlem alsak!  

Increase dediğin, enormously (çok büyük, 
devasa oranda artmak) ile birlikte olur. 
Gradually ile iyi geçinir (yavaş yavaş artmak). 
Increase, rapidly zarfını da sever (hızlı/a 
artmak). Artış hem büyük hem hızlı olsun 
derseniz, o zaman da doğru cevap E devreye 
girer = dramatically. 

dramatically = enormously + rapidly 

Artık sıra ayrıntılı çözümde.  
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Ayrıntılı çözüm: Life expectancy ya da life 
span sınavın çok sevdiği ikililerden. Fen, sağlık, 
sosyal ayrımı gözetmeden neredeyse her 
sınavda adayların karşısına çıkar. Sınava sağlık 
bilimlerinden girmeyecek olsanız da, bu ikiliyi 
mutlaka ezberleyiniz. Zaten kelime sorularında 
bilim dalı ayrımı olmaz. Her adaya aynı temel 
kelimeler sorulur fakat soru, bilim dalına göre 
fen, sağlık ya da sosyal terimlerle dekore edilir. 
Fakat siz dekorasyona kanmayınız! Örneğin, 
incelemekte olduğumuz bu soru daha ziyade 
sağlığa yakın. Oysaki seçeneklerde verilen 
kelimeler (severely, accurately vs.) her adayın 
bilmesi gereken türden. 

A: appropriately: uygun bir şekilde, yerinde, 
uygun olarak, gerektiği gibi, suitably, properly, 
zıt anl.= inappropriately, unsuitably.  
Make sure you are appropriately dressed for the 
wedding. 
Nikâh töreni için uygun giyinmeyi unutma / 
uygun bir kıyafet giydiğinden emin ol. 

B: severely: ağır / ciddi şekilde, şiddetle, 
sertçe, dangerously, harshly, sharply, zıt anl.= 
softly, leniently. 

Berlin was severely damaged during World War 
II.  

C: defectively: kusurlu / eksik bir şekilde, 
imperfectly, zıt anl.= perfectly. 

Who would like to buy a machine that functions 
(iş görmek) defectively? 

D: accurately: doğru, tam (olarak), correctly, 
exactly, zıt anl.= inaccurately, erroneously.  
At 20 weeks’ gestation, a baby's sex can be 
accurately determined by ultrasound scanning. 
Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 20’nci haftasında 
ultrason taraması ile tam olarak saptanabilir. 

E: dramatically: önemli ölçüde, büyük oranda, 
dramatik bir şekilde, drastically, zıt anl.= 
undramatically. 

Zorunlu ek açıklama: Aşağıda okuyacağınız 
bazı açıklamaları kolay çözümde zaten 
vermiştik. Ancak adı üstünde, kolay çözüm 
bilene fayda sağlar. Bilmeyene değil. O nedenle 
soru girişinde yaptığımız kısa açıklamayı 
burada biraz daha açacağız.  

Soru cümlesi anlaşılmaz değil. Bir olumsuzluk 
da içermiyor. Tam tersine, olumluya daha yakın. 
Ortalama ömrün artmasını kim istemez. 
Seçeneklerde, YDS/YÖKDİL’in olmazsa olmazı 
iki zarf var (severely, defectively). Bunlar 

olumsuz anlam içerdiği için baştan kaybediyor. 
Diğerleri arasında belki bir duraksama 
yaşayabilirsiniz. Bu ayrıntılı açıklamayı da zaten 
o nedenle yaptık. Tarzı gereği, dramatically 
zarfının hangi fiillere karşı yakınlık gösterdiğini 
kısaca belirtmeye çalıştık.  

Zarflar, fiilleri tarif etmek için kullanılır (walk 
slowly / talk loudly vs.). Seçenekler arasında, 
increase (art(tır)mak) fiili ile gerçekten iyi bir ikili 
oluşturacak tek zarf var: dramatically. Bu zarf, 
bir şeyin sayısının vs. büyük oranda ve hızla 
arttığına, azaldığına, geliştiğine, gerilediğine 
işaret eden fiillerle ahenk içinde çalışır. 

increase, rise = art(tır)mak, yüksel(t)mek 
decrease = azal(t)mak 
enhance = zenginleştirmek, değerini arttırmak 
improve = geliş(tir)mek, iyileş(tir)mek 

Açıklamadan şunu anlamalıyız: Belli zarfların 
yakınlık duyduğu belli fiiller var. Mesela “to 
sleep deeply (derin bir şekilde uyumak)” 
ifadesini tırnak içinde internette aratalım. 200 
bin sonuçla karşılaşırız. “Sleep dramatically” 
yazdığımızda bu sayı iki binlere düşer. Onların 
da birçoğunda dramatically aslında başka bir 
sıfata, isme vs. bağlıdır. 

“It causes you to sleep dramatically less.” 
“Our ability to sleep dramatically decreases.” 

O halde bu yakınlık/yatkınlık meselesini önem-
seyelim. Çünkü ikililer, doğru cevap olduğunu 
düşündüğümüz seçeneğe daha sıcak bak-
mamızı sağlar. Kararımızı kesinleştirdikten 
sonra da gözümüzün arkada kalmasını 
engeller. Bilirsiniz; cevabından pek de emin 
olmadığımız bir soru, sınavın sonuna kadar 
peşimizi bırakmaz. Hep dönüp o soruyu tekrar 
okumak isteriz. Belki de kaçırdığımız küçük bir 
ayrıntıyı bu sayede yakalayabileceğimizi ve asıl 
cevabı bulabileceğimizi zannederiz. Çoktan 
seçmeli sınavlarda bu davranış modundan 
kesinlikle kaçınmalıyız. 

Sonuç: Increase appropriately (A) ya da 
increase accurately (D) zorlama birliktelikler. 
İnat edebilir ve “Hele bir evlensinler, zamanla 
birbirlerini severler” diyebilirsiniz. Fakat bu 
evliliğin yürümeyeceğini sınav sonuç belgesin-
deki notunuzu görünce anlarsınız.  
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Soru 3. 
A handful of dedicated African tour 
operators have begun to offer ---- priced 
cultural tours to Africa, enabling middle 
income tourists to trace Nelson Mandela's 
footsteps to an island prison and visit 
ancient slave markets. 
A) occasionally  B) moderately  
C) constantly  D) accidentally 

E) deliberately 
 
Çözüm 3. Doğru cevap B. 
Kolay çözüm: Dedicated (kendisini işine vs.) 
adamış, offer (sunmak, ikram etmek), enable 
(mümkün kılmak, imkân vermek). Hava fazla-
sıyla olumlu esiyor. “Kaybedenler Kulübünün” 
ilk iki üyesi belli oldu: D ve E. Accidentally = 
kazaen, yanlışlıkla; deliberately = kasten, 
bilerek. Boşluktan sonra priced (fiyatlı, fiyatı 
olan) sıfatı var. O halde sıklık anlatan zaman 
zarflarıyla ne işimiz var? Constantly (daima, her 
zaman) ve occasionally (ara sıra, bazı bazı) 
olmasa da gönlümüz razı. Moderately (makul, 
hesaplı) zarfı fiyat ile mükemmel uyuşuyor. 
İngiltere Belediyesi’nin bize verdiği yetkiye 
dayanarak bu iki sevgilinin nikâhlarını kıyalım 
gitsin. Sırada ayrıntılı çözüm var. Oraya da 
bekleriz. 

Ayrıntılı çözüm: Önce soruda geçen birkaç 
önemli kelimenin Türkçesini vereceğiz. Ancak 
bunu, cümleyi Türkçeye çevirmenizi istediğimiz 
için yapmayacağız. Biz, çok çok mecbur 
kalmadıkça çevirinin kapısını çalmayız. 
Cümledeki ipuçlarını değerlendirir, yanlış 
seçenekleri o şekilde belirleriz. Biraz sabreder, 
doğru cevabın kendiliğinden ortaya çıkmasını 
bekleriz. Bu nedenle, aşağıdaki birkaç kelimeyi 
sadece hazinenize bir katkı olsun diye 
veriyoruz.  

handful = bir avuç, az sayıda 
dedicated = kendini adamış, bağlı, devoted 
enable = sağlamak, imkân vermek, mümkün 
kılmak, ensure, make it possible 
income = gelir 
trace = (ipuçlarını vs.) izleyerek saptamak / 
bulmak, track, trail 
slave = köle  
Soru ilk bakışta çok karmaşık ve yapılamazmış 
gibi görünüyor. Hele içinde geçen yabancı 
kelimelere bakınca insanın içi kazan gibi 
kararıyor. Fakat boşluktan önceki offer fiili ve 
sonraki priced sıfatı işi kestirmeden ve tam 
olarak bitiriyor. Offer olumlu anlam taşır ve 
sunmak, ikram etmek anlamına gelir. O halde D 
(kazaen, istemeyerek) ve E (kasten, bilerek) 
seçenekleri yolcu. Soruda geçen priced 

kelimesi (belli bir) fiyatı olan demek. Yani 
sunulan şey fiyatla ilgili ve olumlu olmak 
zorunda. O halde A (ara sıra) ve C (constantly 
= always) gider. Bir tek B (makul, hesaplı) kalır.  

Sorudaki olumlu anlam taşıyan enable 
(mümkün kılmak) fiili ve orta direk turistler 
(middle income tourists) de görüşümüzü %100 
doğruluyor.  

Size asla önermiyoruz ancak biz “laf olsun” diye 
soru cümlesini kabaca çevirelim. Ancak bunun, 
bir soru çözmek için başvurulabilecek en kötü 
yöntemlerden biri olduğunu size hatırlatalım. 
Kendini işine adamış bir avuç Afrikalı tur ope-
ratörü, orta gelirli turistlerin, Nelson Mandela’nın 
ayak izlerini takip ederek ada hapishanesine 
gitmelerine ve antik köle pazarlarını gezme-
lerine imkân sağlayan uygun fiyatlı kültürel 
Afrika turları düzenlemeye başlamışlardır.  

A: occasionally: bazen, ara sıra, (every) now 
and then, from time to time. 
Sıklık bildiren bu zarfın present perfect (have 
begun) çekimli cümlede ne işi var? Perfect 
tense zamandan, saatten ve tarihten muaf değil 
miydi? “I have sometimes gone to the cinema” 
deyip el âleme rezil mi olalım? 

A group of students occasionally meet at the 
local (semt) bookshop and exchange ideas 
(fikir alışverişinde bulunmak) on the books 
they’ve read. 

Yazarın Notu (YN): Yukarıdaki örnek cümlede 
yaşanan olayların bizim öğrencilerimizle bir 
alakası yoktur. Onlar böyle saçma işlerle 
uğraşmazlar. 

B: moderately: ölçülü / makul / hesaplı şekilde, 
reasonably, zıt anl.= extremely. 
moderately priced autos 

Bake the cake in a moderately hot oven. 
Keki orta sıcaklıkta bir fırında pişirin. 

C: constantly: devamlı, sürekli, always, 
invariably, continually, zıt anl.= rarely.  
Present perfect tense ve constantly zaman zarfı 
pek iyi geçinebilecek gibi durmuyor. (Bkz. A.) 

It is bad for your eyes if you constantly wear 
your contact lenses during both day and night. 

D: accidentally: kazara, kazaen, yanlışlıkla, 
tesadüfen, by chance, by mistake, zıt anl.= 
deliberately, on purpose. 

Eğer doğru cevap D olacaksa, accidentally ve 
priced yeni bir ikili oluşturacak ama geçineme-
yecekler. 
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accidentally priced tours(?) = kazara fiyatlı turlar 
Biz doğru ve güzel bir örnek verelim. 
My aim was to move (taşımak) that important e-
mail to a special folder (dosya), but I 
accidentally deleted (silmek) it.  

E: deliberately: kasten, bilerek, on purpose, zıt 
anl.= accidentally. 

I didn’t spill (dökmek) the tea on your jacket 
deliberately. It was a pure accident.  

Not: Örnekteki pure (saf, katışıksız) ve accident 
ikilisine dikkat ediniz. Bir soruda “---- accident” 
karşınıza çıksa, seçenekler içinde ilk pure 
kelimesini elersiniz. Kaza için saf demeyi ve 
boşluğu pure sıfatı ile doldurmayı aklınızdan 
bile geçirmezsiniz. Hâlbuki pure, istenmeyen 
bir olayın tamamen kazara meydana geldiğini 
çok güzel anlatır. Pure accident, ikili ifadelerin 
soru çözerken sağladığı kolaylığı gösteren basit 
ama çok güzel bir örnek oldu.  
 
 
Soru 4. 
In the USA, military members who are 
authorized to reside off-base at government 
expense receive a monthly housing ----. 
A) accomplishment  B) accord 
C) accommodation  D) allowance 
 E) allegement 
 
Çözüm 4. Doğru cevap D. 
Kolay çözüm: Askersiniz (military member). Bir 
şey alıyorsunuz ya da elinize bir şey geçiyor 
(receive). Bu, aylık olarak elinize geçiyor 
(monthly). Ve bu şey ne ise, barınma ya da 
konut ile ilgili (housing). O zaman aldığınız şey, 
olsa olsa allowance (ödenek, yardım) olur. 
Zaten cümlede bu görüşümüzü destekleyen bir 
önemli isim daha var: expense (masraf, 
harcama). Yani kaçacak hiçbir delik yok: Cevap 
D. Şimdi diğer seçenekleri kısaca irdeleyelim. 
Housing ve accommodation (C) (konaklama, 
barınma) kelimeleri kabaca aynı şeyi anlatırlar. 
İkisi bir arada “Ülker Cheesy Peynirli Kraker” 
gibi bir şey olur. Accord (B) anlaşma demektir. 
Bir ev vs. için anlaşma yapılıyor olabilir, desek, 
B’ye şans versek? İyi de, sormazlar mı adama 
“Bu anlaşma her ay (monthly) tekrar tekrar mı 
yapılıyor?” diye. Anlaşmayı yapanlar doymuyor 
mu her ay imza atmaya? Başarıdan bahseden 
A seçeneğine gelince! Sorunun neresinde 
başarı, iftihar falan var. Bu Amerikan askerine 
madalya mı takmışlar? Neresine takmışlar? 

Allegement (E), iddia, savunma anlamına gelen 
hukukla ilgili bir isim. Fiil hali allege’dir ve 
sınavın sevgilisidir. Cümlede bir suçlama yok, 

bir kusur, kabahat yok. O zaman bu iddia ile ne 
uğraşıp vakit kaybedeceğiz? Şimdi ayrıntılı 
çözüme geçebiliriz. 

Ayrıntılı çözüm: Cevabı kolaylaştıracak bir-iki 
kelime verip seçeneklere geçelim. Fakat 
cümleyi bütünüyle çevirmekten uzak duralım. 
Çeviriyi, sınavda “bolca vakit harcayabilenlere” 
bırakalım. 
authorized = (bir iş yapmaya) izinli, yetkili. 
at government expense = devlet hesabına 
(masrafları devlet tarafından karşılanmak 
üzere). 
housing = barınma, konut. 

A: accomplishment: başarı, elde etme, 
kazanma, achievement, success, zıt anl.= 
failure, defeat  
The chemist (kimyager) was given a plaque 
(plaket) for her achievements in developing a 
medicine for cancer.  

Başarı belki para getirir. Ama getirmediğini de 
çok gördük. İyisi mi, başarı bu kimyagerin olsun. 
Biz paranın ucunu görelim, öyle ikna olalım. 

B: accord: mutabakat, anlaşma, uyuşma, 
uyum, agreement, zıt anl.= discord, 
disagreement. 
Accord kelimesi gitarı vs. akor etmekten 
aklınıza gelsin. Bu, hemen eleyebileceğimiz bir 
isim. Yukarıda söyledik, bize uyum muyum değil 
para lazım. Ancak madem karşımıza çıktı, bu 
kelimenin içinde geçtiği, işimize yarayacak 
birkaç ikili verelim. 

peace accord = (devletler arasında yapılan) 
barış anlaşması 
in perfect / complete accord = mükemmel / 
tam bir uyum içerisinde 

C: accommodation: konaklama 

The price (fiyat) includes accommodation and 
two meals a day, that is (yani), half board (yarım 
pansiyon). 

Sorudaki housing kelimesini görüp hemen 
accommodation ismine sarıldıysanız, Türkçede 
sıkça yapılan bir hatanın kurbanı oldunuz 
demektir. Bazen aynı anlama gelen iki kelimeyi 
yan yana kullanırız. Ve tabii “Fransa ve 
Kanada’ya” karşı biraz mahcup oluruz. Birkaç 
örnek verelim. 

Depo ful dolu.  
Yakın ilgi ve alakanıza teşekkür ederim. 
Arada küçük bir nüans farkı var. (nuance: 
küçük fark.) 
Başkanım, saygı ve hürmetlerimi sunarım.  
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Housing accommodation ifadesini de yukarıdaki 
kısa listeye ekleyebilirsiniz. 

D: allowance: 1) tahsis, ayırma, ödenek, izin, 
allotment, allocation; 2) cep harçlığı, pocket 
money.  

housing allowance = kira yardımı. 
sickness allowance = (iş yerinden) hastalık 
süresince alınan ödenek / para, hastalık parası. 
weekly allowance = haftalık harçlık. 

Şu örneklere bakınca insanın gözü gönlü 
açılıyor. Maşallah, hepsinde para var. İşte bize 
lazım olan şey! İnsan bu zengin kelimelerden 
ayrılmak istemiyor. Zaten soruda geçen 
expense (harcama, masraf) kelimesi de işin 
parayla ilgili olduğunu açıkça gösteriyor. 
Expense ismini, expensive (pahalı, yüksek 
fiyatlı) sıfatından hatırlayınız.  

Allowance için birkaç örnek daha verelim ve 
diğer kelimelere geçelim.  

recommended daily allowance = tavsiye 
edilen / önerilen günlük tüketim miktarı. 
make allowances for = (bir şey)’i hoş görmek, 
(bir şey)’e göz yummak. 

E: allegement: iddia, savunma, isnat, claim, 
allegation, zıt anl.= denial (inkâr). 

The allegement that the housemaid had stolen 
the jewellery could not be proven. 
Ziynet eşyasını kadın hizmetçinin çaldığına dair 
iddia kanıtlanamadı. 

Not: A (accomplishment), B (accord) ve C 
(accommodation) ortalama bir adayın bilmesi 
beklenen kelimeler. Bunları eleyebilmelisiniz. 
Tek engel E seçeneği: allegement. Bu kelimeyi 
bilmemeniz normal. Allowance da buna ekle-
nirse, iş iki seçeneğe kalır (şans %50). Yine de 
5 seçenekten iyidir (şans %20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru 5.  
A study funded by the European Union 
confidently and hopefully asserts that 
dietary supplementation could play a/an ---- 
role in keeping Europe’s aging population 
healthy.  
 
A) trivial   B) insignificant 
C) unravelling  D) impacted  

E) promising 
 
Çözüm 5. Doğru cevap E. 
Kolay çözüm: A ve B seçenekleri Siyam ikizleri 
gibidir. Çünkü trivial da insignificant da önemsiz 
demektir. Bir soruda iki doğru cevap olmaz. O 
zaman hem A hem B gider. İşin bu tarafı kolay 
halloldu. Unravel’i bir sırrı vs. çözmek, açığa 
çıkarmak anlamında kullanırız. Soru; bilmece, 
bulmaca (puzzle, mystery, secret) içermiyor. 
Cümlenin içinde basit bir question ismi bile yok. 
Demek ki, unravel edilecek bir sorun da yok. 
Tam tersine çok olumlu bir hava var: confidently 
(güvenli bir şekilde) ve hopefully (umutla). Bu iki 
zarf, C seçeneğine neredeyse hiç hareket alanı 
bırakmıyor. Bu durumdan D (impacted = kötü 
etkilenmiş) seçeneği de fazlasıyla nasibini 
alıyor. Çünkü soruda geçen o iki olumlu zarf + 
healthy sıfatı D’nin çanına ot tıkıyor. Şimdi 
ayrıntılı çözüm. 

Ayrıntılı çözüm: Cevabın bulunmasını 
kolaylaştırmayan ancak bilmenizde fayda 
gördüğümüz bir-iki kelime ile işe başlayalım.  

assert = güçlü bir şekilde iddia etmek, (bir 
görüşü vs.) kuvvetle savunmak. 
supplementation = ek, takviye (gıda vs.). 

A: trivial: önemsiz, ıvır zıvır, unimportant, 
negligible (ihmal edilebilir). 

Trivial önemsiz demektir. Ancak çok önemli bir 
kelimedir ve sınavlarda karşınıza çıkar. Bu 
“önemsiz” kelimeyi önemseyiniz. 

How can you get so upset about something so 
trivial? 
Bu denli önemsiz bir şey için nasıl bu kadar 
moralin bozulabiliyor? 

A neden yanlış?: Soru cümlesinde confidently 
(kendinden emin şekilde) zarfı var. Yetmedi bir 
de hopefully var. O halde bu cümlede umut var, 
iyi yönde çok güçlü bir beklenti var. Şimdi kalkıp 
niye trivial sıfatını seçelim de, ağzımızın tadını 
bozalım? 
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B: insignificant = önemsiz, dikkate almaya 
değmez, göz ardı edilebilir, unimportant, trivial, 
negligible. 
When I think about the space (uzay), I feel so 
small and insignificant. 

B neden yanlış: Bkz. “A neden yanlış?” ve bir 
ek açıklama. 

Evet, insignificant kelimesi de önemsiz demek 
ve tabii bizim için önemi büyük. “Peki, o halde A 
seçeneğinde trivial için yaptığın gibi neden bu 
kelimeye de övgüler düzmedin*” diye 
sorabilirsiniz. Sebebi basit. 

1) Paragraflarda vs. karşınıza çıkabilir. Ancak 
sınav “insignificant” sıfatını kelime sorusu 
olarak çok sık sınamaz. 
 

2) “Insignificant” sıfatının olumsuz anlam 
taşıdığı “in” önekinden açıkça belli oluyor. 
Yani trivial gibi insanı tereddütte bırakmıyor. 
Dolayısıyla içinde hopefully zarfı geçen 
yukarıdaki soruda bu sıfatı elemek adeta 
çocuk oyuncağı. 

 
3) Kelimelerin anlamını bilen aday için zaten A 

= B. O zaman her iki seçenek de iptal. 

C: unravelling (isim) = çözme, çözülme, 
çözüm, solution, finding. 

Research should be targeted (odaklanmak) at 
unravelling this puzzle (anlaşılmaz şey, 
muamma). 

Ortada bir sır olsa, soru gizli kalmış bir bilgiden 
falan bahsetse, unravelling’e niye şans 
vermeyelim? Fakat soruda ne mystery (esrar, 
sır), ne puzzle ne de secret (sır, gizli bilgi) var. 
Ayrıca unravelling sıfat değil, unravel fiilinden 
türemiş bir isimdir. 

Unravelling the mystery over his death took a 
long time. 
Ölümü üzerindeki sır perdesinin kaldırılması 
uzun vakit aldı. 

Soruda boşluktan sonra role ismi var (a/an ---- 
role). O halde boşluk için önce rolü niteleyecek 
bir sıfat düşünsek daha iyi olmaz mı? İsimle ne 
işimiz var? C de hakkını kaybettiğine göre, 
kalan iki seçenekten (D, E) biri doğru cevap 
olacak.  

D: impacted = 1) (diş için) gömülü, çıkmamış; 
2) (genellikle olumsuz bir şekilde ve derinden) 
etkilenmiş, badly affected. 
Bu sıfat, kırk yılın başı dolgu malzemesi olarak 
kelime sorularının seçenekleri arasında yer 
alabiliyor. Bir örnek verelim, yeter. Ezberlemeye 
değmez. 

impacted by the earthquake = depremden kötü 
bir şekilde etkilenmiş. 

E: promising = gelecek/istikbal vaat eden, 
bright, gifted (Allah vergisi yeteneği olan), zıt 
anl.= unpromising, hopeless. 

Looking at her school report (karne), you can 
tell she is a very promising student. 

Soruda kendine güven var, ümit var. E’de ise 
parlak bir gelecek var. Buradan da mutlu bir 
izdivaç çıkmazsa nereden çıkacak? Bu sıfatın 
daha nesini anlatalım, neresini açıklayalım? 
 
 
Soru 6.  
Through the ages, drugs have been 
enormously ---- in relieving suffering and in 
preventing and treating diseases. 
 
A) current  B) persistent 
C) beneficial   D) excessive 

E) profound 

 
Çözüm 6. Doğru cevap: C. 
Kolay çözüm: Relieve: (ağrıyı) dindirmek, 
prevent: önlemek ve treat: tedavi etmek. Bu 
soruya olumlu kelime yağmış. Bu kadar 
bereketli yağmurdan sonra yüzler gülmüş olsa 
gerek. Cevap C (beneficial: faydalı). A’daki 
current (şimdiki, güncel) sıfatını görünce insan 
cümlede present continuous tense arıyor ama 
bulamıyor. Simple present’a razı geldik. O da 
yok. Onun yerine geçmişle bugünü köprüleyen 
present perfect var. Yersen! B persistent (inatçı, 
ısrarcı) ve D excessive (aşırı, haddinden fazla) 
ise olumlu havayı zehirliyor. 

E için konuşursak kötü konuşacağız. Çünkü 
profound (derin, kapsamlı) in doing something 
diye uyduruk bir kalıp yok. Fakat aşağıdaki gibi 
ikililere sıkça rastlayabilirsiniz. 

be beneficial in doing something = bir şeyin 
yapılmasında fayda sağlamak. 
have difficulty in doing something = bir şey 
yapmakta zorlanmak. 

be involved in doing something = bir şeye 
karışmak, bir işi yapanlardan biri olmak. 
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Son olarak şunu da unutmayınız; profound 
arada kalmış bir kelime. Ne olumlu ne olumsuz. 
Bizim, bu soruda güzelliğiyle hemen dikkatimizi 
çekecek, hatta gözümüzü alacak bir kelimeye 
ihtiyacımız var. Sıra ayrıntılı çözümde. 

Ayrıntılı çözüm: Seçeneklere geçmeden önce 
birkaç önemli ifadenin Türkçesini verelim. 

through the ages = çağlar boyunca. 
enormously = devasa, çok büyük. 

A: current: güncel, şimdiki, hâlihazır(daki), 
contemporary, present. 

Medicinenet.com provides us with reliable 
(güvenilir) and current news from the medical 
world (tıp dünyası). 

A neden yanlış?: Current güncel demek. O 
halde sorunun bugünden bahsetmesi gerek. 
Fakat o da ne? Cümlenin girişinde “çağlar 
boyunca” diye bir zaman zarfı var! Yetmedi, 
cümlede present perfect çekim var. Bu tense 
current ile nasıl anlaşacak? Bir de şu var: 
“enormously current” (devasa güncel) ne 
demek? 

Geçmişten bugüne İngiltere hükümetine bizden 
çok başvuru olmuştur. “Efendim ben devlet-i 
alinizin yüksek hoşgörüsüne sığınarak 
YÖKDİL’de iki uygunsuz İngilizce kelimeyi yan 
yana getirdim ve bir işaretleme yaptım. 
Geleceğimi ilgilendiren çok önemli bir sınav 
olması sebebiyle acaba hükümetiniz bir 
alicenaplık gösterse ve şu iki kelimenin bundan 
böyle İngiliz gramerine uygun olduğuna dair 
parlamentodan bir kanun geçirse?” Maalesef, 
bu başvurulardan henüz gündeme alınan 
olmadığını bilmekteyiz. 

İngilizlerin kabul edebileceği bir ikili:  
remarkably (dikkat çekecek derecede) current.  

B: persistent: ısrarlı, inatçı, sürekli, 
determined, insistent, relentless, zıt anl.= 
irresolute. 

If I hadn't been so persistent, I might not have 
found the answer to this question. 

B neden yanlış?: Bir insan inatçı, ısrarcı 
olabilir. Hatta bir hastalık da tedaviye vs. direnç 
gösterebilir. Ancak bu sıfatı bir ilaç için pek 
kullanmayız (inatçı ilaç?). Dahası enormously 
(devasa, çok büyük bir şekilde) ve persistent 
kelimeleri biraz garip bir ikili oluşturuyor. 

Persistent sıfatı most ile karşınıza çıkar, 
enormously ile değil.  

He was the most persistent salesman I had ever 
met. 

Not: Tırnak içinde iki arama sonucu verelim: 
“enormously persistent” = 538 
“most persistent” = 1.830.000.   

Bazı durumlarda kişinin inatçılık yapması iyi 
olabilir. Örneğin, obez bir insanın tatlılardan 
uzak durma konusunda persistent olması. Buna 
rağmen, kelime daha çok olumsuz bir anlam 
çağrıştırıyor. Yukarıdaki yapışkan satıcıyla ilgili 
verdiğimiz örnek cümleyi aklınızdan çıkar-
mayınız. 

C: beneficial: faydalı, hayırlı, useful, helpful, zıt 
anl.= useless, harmful. 

Cevabımız hayırlı olsun, vatana ve millete 
faydalı olsun. İçinde relieve (ağrıyı vs. 
dindirmek), prevent (önlemek) ve treat geçen bir 
cümleye beneficial yakışmaz mı? 

D: excessive: aşırı miktarda, fazla, too much, 
redundant, zıt anl.= moderate, reasonable. 

Excessive drinking invites many deadly 
(ölümcül) diseases. 

Unutmayınız! Excessive asla iyi/olumlu bir 
manada kullanılmaz. Hep aşırılıklara işaret 
eder. Hep zarar ve ziyan haberi verir. Yani 
excessive tam bir felaket tellalıdır. 

E: profound: derin, büyük, kapsamlı, deep, 
serious, intense, zıt anl.= superficial, shallow. 

So far there hasn’t been a profound diplomatic 
attempt to find a peaceful solution to the crisis. 
Şu ana kadar krize barışçıl bir çözüm bulmak 
için kapsamlı bir diplomatik çaba harcanmadı. 

E neden yanlış?: Profound zaten çok güçlü 
anlamı olan bir kelime. Kendisinden önce ayrıca 
bir güçlendirici zarfa (enormously) neden ihtiyaç 
duysun? Cümlede enormously yerine very 
pekiştiricisi olsaydı, iş değişirdi. Çünkü bu 
pekiştirici profound’u daha da güçlendirebilir. 
Yani iyi anlaşırlar. (“Very profound” için arama 
sonucu: 1.640.000.) 

Each word in his speech (konuşma) was 
thoughtfully (düşünerek) chosen. It had a very 
profound effect on the audience (dinleyiciler). 

İkinci olarak şunu da söylemek isteriz: Profound 
anlamı ortada duran bir kelime. Olumluya da 
çekebilirsiniz olumsuza da. Hâlbuki incele-
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diğimiz soruda bize anlamı kesin olumlu bir sıfat 
gerekiyordu.  

Bir farklı bakış açısı ve bir önemli uyarı: Soru 
cümlesi, maşallah bir olumlu kelime membası 
gibi hazırlanmış.  

relieve = yatıştırmak, rahatlatmak. 
prevent = korumak, engellemek. 
treat = tedavi etmek. 

Buna göre, aradığımız doğru cevap da olumlu 
olmalı. Şimdi sırayı bozup D ve B’den işe 
başlayalım ve olumsuz excessive ve persistent 
sıfatlarını hemen eleyelim. Evet, diğer iki 
seçenek (current, profound) doğrudan olumsuz 
bir anlam taşımıyor. Ne var ki, “Ben olumluyum” 
diye neşeyle bağırıp etrafa gülücükler de 
dağıtmıyor. İşte böyle bir durumda, aradığınız 
unsurun özelliklerinden taviz vermeyin. 
Örneğin, aradığınız olumlu bir kelimeyse, 
tercihinizi avaz avaz “Olumluyum” diye bağıran 
bir seçenekten yana kullanın. Seçtiğiniz kelime 
bu konuda duraksamanıza yol açmasın.  

Bu açıklamadan sonra C seçeneği gerçekten 
ilaç gibi geliyor! Beneficial sıfatı, yukarıda 
sözünü ettiğimiz özelliklere sahip, duraksamaya 
neden olmayan, tam aradığımız kelime.  

İtiraf: Taşıdığı görece olumlu anlam nedeniyle 
profound sıfatının kimi adayları çeldirmiş 
olabileceğini kabul ediyoruz. Şans %50. 
 
Hatırlatma: Seçeneklerde karşımıza çıkan 
kelimeler, bir YDS/YÖKDİL adayının gömlek 
cebinde bulunması gereken türden. Bunlardan 
kurtuluş yok. 
 
 
Soru 7. 
Iodine remains a mysterious substance; and 
----, the iodine in the sea is in a constant 
state of chemical change. 

A) comprehensively  B) comparably 
C) conditionally  D) apparently 

E) excessively 
 
Çözüm 7. Doğru cevap D. 

Kolayın kolayı çözüm 1: Mysterious sır 
demek. O halde burada bilinmeyen bir şey var. 
Seçeneklerde ise bilinmeyeni pekiştirecek bir 
tek apparently (herhalde) var.  

Kolayın kolayı çözüm 2: Apparently zarfı yarı 
bağlaç gibi görev görür. O nedenle and ve but 
gibi ana bağlaçlarla uyumlu ikililer oluşturur. 
Diğer seçeneklerdeki zarfların boyu bu görevi 
üstlenmek için epey kısa kalır.  

Kolay çözüm: “İyot (iodine) gibi açığa çıkmak” 
diye bir deyimimiz vardır. Fakat o deyim de bu 
soruyu çözerken bir halta yaramaz. Başka bir 
yol denemeliyiz. 

A’dan başlayalım. Bu kelime kapsamlı bir 
şekilde, bütünüyle demek ve understand ile 
ilgili. 
understand comprehensively. 
Hem soruda mysterious (gizemli, sır dolu) 
sıfatını göreceğim. Hem de gidip bu ne idiği 
belirsiz kimyasal maddenin kapsamlı şekilde 
(anlaşıldığını vs.) söyleyeceğim. “Cümle sırdan 
bahsedip bu sırrın açığa çıkartıldığını vs. 
anlatamaz mı?” diye soracaksınız? Tamam, 
ama cümle mysterious + and bağlacını 
kullanmış. Demek ki, burada zıtlık yok. Önce 
sırdan bahsetse, daha sonra but kullanıp bu 
sırrın çözüldüğünü filan söylese, o zaman 
dediğinizi düşünürüz.  

B’ye geçelim. Cümlede comparably (karşı-
laştırılabilir) zarfı olacak… Ama ne hikmetse 
içinde bir tane bile ikinci derece (bigger, smaller 
vs.) sıfat olmayacak. Biraz garip değil mi? 
Conditionally (C) desek, o da sakat çünkü 
henüz anlaşılmamış bir durumu nasıl şarta 
bağlayacaksınız? E’de ne var? Sınavdaki 
kelime sorularının yanlış seçeneklerinde dolgu 
malzemesi olarak kullanılan excessively var. 
Bize aşırılık değil, bilinmeyeni, anlaşılamayanı 
anlatacak bir kelime lazım. O da sadece D’de 
var (apparently = herhalde). 
Bir zorunlu açıklama: Seçeneklere geçmeden 
önce biraz laflayalım. Bu, sözde bir fen bilimleri 
sorusu. Sözde fen bilimleri çünkü sorunun 
çözümü için cümlede geçen bilimsel terimleri 
vs. bilmem gerekmiyor. Zaten doğrusu da bu. 
Aksi takdirde soruyu cevaplamak için iyotu 
(iodine) ve kimyasal özelliklerini öğrenmek 
zorunda kalırdım. O zaman da YDS/YÖKDİL, 
geçen onca yıldan sonra artık koyu bir sis 
perdesinin ardında kalmış olan kimya bilgimi 
sınamış olurdu. Tabii, bu durumda kesin 
çakardım. Fakat öyle yapmıyor. YDS/YÖKDİL, 
bu soru ile benim genel İngilizce kelime 
hazinemi yokluyor. 

Seçeneklerdeki zarflara bakarsanız, hiçbirinin 
kimya ile doğrudan ilgili olmadığını siz de fark 
edersiniz. Bunlar, her bilim dalında hatta günlük 
hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek 
türden genel kelimeler. Tek fark şu: Sınavın adı 
YÖKDİL Fen Bilimleri olduğu için soru cümlesi, 
fen kelimeleri içeriyor. Fakat bu kelimeler, onu 
fen bilgisini sınayan bir soru yapmıyor. Çünkü 
bunlar sadece dekorasyon malzemesi.  

Peki; soru neyi sınıyor, nasıl sınıyor? YDS ve 
YÖKDİL, belli bir cümlede geçen temel bir 
kelimeyi dışarı çıkartıyor. Cümleye, hangi 
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kelimenin çıkartıldığını anlamamızı sağlayacak 
bazı ipuçları ekliyor. Bunları da yine çekirdek 
kelime hazinesinden seçiyor. Son olarak; 
soracağı kelimeyi, bilmemizi istediği başka 4 
temel kelimenin arasına karıştırıyor. Fakat 
onların da hiçbirini belli bilim dallarına ait özel 
terimlerden seçmiyor. Her adayın hazinesinde 
bulunması gereken türden genel kelimeleri 
seçiyor. 

Bir bilseniz, bunu fark edemeyen onca aday ne 
kadar sıkıntı çekiyor… Cevaplayamadığı 
soruda başarısızlığının sebebini fen kelime-
iyotu eksik hazinesinde arıyor… Hatalı çalışma 
yöntemleriyle başarısını geciktiriyor… Ya da 
hak ettiği sonucu alamıyor ve en asgarisinden 
bir puanla yetinmek zorunda kalıyor. 

YDS/YÖKDİL’in hangi kelimeleri nasıl sına-
dığını biraz daha derinden anlamak isterseniz: 

https://bademci.com/yds-e-yds-yokdil-konulari-
ve-soru-cozum-teknikleri-4/ 

Ayrıntılı çözüm: 

A: comprehensively: geniş bir şekilde, 
kapsamlı, tamamen, thoroughly, completely. 

a comprehensively illustrated (resimlendirilmiş) 
children's book. 

These issues (konu) will be dealt with 
(işlenmek) more comprehensively in the 
subsequent (izleyen) paragraphs. 

A neden yanlış?: 
1) Siz hem iodine adındaki bu madde için 

“remains a mystery” (sırrını, gizemini 
koruyor) diyeceksiniz… Hem de çok olumlu 
bir zarf (comprehensively) kullanarak bu 
maddenin kapsamlı bir şekilde (anlaşıl-
dığını, incelendiğini vs.) söylemek üzere 
yolunuza devam edeceksiniz. Tabii hemen, 
“Hocam, soruda anlamak, incelemek 
kelimeleri yok” diye itiraz edebilirsiniz. Biz 
de zaten onu açıklamaya çalışıyoruz. O 
kelimeler yoksa ben niye comprehensively 
zarfını kullanayım? 
 

2) And bağlacı + boşluk + virgül. Ben bu 
formüle bakınca and’e eşlik edecek, onun 
vurgusunu güçlendirecek başka bir bağlaç 
ararım. Örnek: thus, therefore, hence 
(dolayısıyla).   
 
He ran the fastest, and thus won the race 
(yarış).  
 
Ya da bağlaca benzer bir yorum girişi 
isterim. Sizi, en sık kullanılan (yarı bağlaç) 
dört yorum girişiyle tanıştıralım.  
 

obviously = öyle görünüyor ki. 
admittedly = kabul etmeliyiz ki. 
apparently = öyle görünüyor ki. 
doubtlessly = kuşku yok ki. 
 
The office was far away from my home, and 
admittedly, the basic salary (çıplak maaş) 
was not satisfactory (tatminkâr). But the 
fringe benefits (ek ödemeler) were 
wonderful. 

Sonuç: Comprehensively, yukarıda örneklerini 
verdiğimiz yarı bağlaç görevindeki yorum 
girişlerine benzemiyor. Hem de hiç benze-
miyor. Çünkü bağlaç değil. Hatta çeyreği bile 
değil. 

B: comparably: karşılaştırılabilir (bir şekilde). 

comparably qualified (vasıfları olan) teachers 

B neden yanlış?: 
Yanlış çünkü soru cümlesinde karşılaştırılacak 
iki unsur yok. Ayrıca bkz. A neden yanlış 2. 
Comparably bir bağlaç değil.  

C: conditionally: şarta bağlı, koşullu olarak. 

Çok sık karşılaştığımız bir zarf olduğu için önce 
conditionally ile bir örnek verelim. 
The convict (hükümlü, mahkûm) has been 
conditionally discharged (salıverilmek). He will 
not be punished (cezalandırılmak) unless he 
later commits (işlemek) a further offence (suç). 

C neden yanlış?: 
Yanlış çünkü soru cümlesinde şart-şurt yok. 
Zaten olayın ne olduğunu bilmiyoruz ki 
(mystery), şart koşalım. Ayrıca bkz. A neden 
yanlış 2. Conditionally bir bağlaç değil.  

D: apparently: öyle görünüyor/anlaşılıyor ki 
(Verdiğimiz bilgiden emin olmadığımız zaman 
kullanırız.) 

She didn't say a word to me other than 'yes' or 
'no'. Apparently, she didn't enjoy my company 
(arkadaşlık, yarenlik). 

D neden doğru?: 
Doğru çünkü soru cümlesinde bilinmeyen, hâlâ 
gizemini koruyan (mysterious) bir şey var. 
Apparently ise yuvarlak konuşur, kesinlik 
anlatmaz. Yani aralarında iyi bir uyum var. 
Ayrıca apparently bir tür yarı bağlaçtır. And 
bağlacına da eşlik edebilir. 

Ya yanlışsa! Bizde kimya bilgisi yok ki kontrol 
edelim. Cümlenin kabaca ne demek istediğini 
anladık desek, o da yalan olur. Ama doğru olan 
bir şey var. Bu ikili (and + apparently) yüz 
yıllardır gül gibi geçinip gitmiş. Bu soruda mı 
geçinemeyecekler? Bas işareti D’ye, devam et 
yoluna.  
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E: excessively: aşırı bir şekilde, haddinden 
fazla bir şekilde 

He is drinking excessively. 
excessively high prices 

E neden yanlış?: 
Yanlış çünkü soru cümlesinde aşırılığa, 
haddinden fazlalığa dair en ufak bir ipucu yok. 
Dahası mystery (ya da mysterious, fark etmez) 
kelimesinin excessively zarfına mesafesi 5 
kilometre. Ayrıca bkz. A neden yanlış 2. 
Excessively bir bağlaç değildir.  
 
 
Soru 8. 
In the steel industry there has been a 
progressive increase in capital outlay; but 
fortunately this has been ---- by a fall in 
labour costs. 

A) accompanied  B) conducted 
C) reinforced   D) rejected 

E) engaged 

Çözüm 8. Doğru cevap A. 
 
Kolay çözüm: 5 seçenek içinde (boşluktan 
sonraki) by edatıyla en yaygın kullanılan fiil 
accompany’dir. Eşlik etmek anlamına gelen bu 
fiili hepimiz biliriz. Anlamı ne olumlu ne 
olumsuzdur. Burası tamam. Esas mesele diğer 
seçenekleri elemek. Cümlenin anlamı but 
bağlacından sonra olumluya dönüyor: 
fortunately (iyi ki, olumlu olan taraf şu ki, bereket 
versin). O halde D (reddetmek) gitti. By a fall = 
bir düşüş tarafından gibi bir anlam veriyor. O 
halde reinforced by a fall, kabaca bir düşüş 
tarafından güçlendirilmek gibi bir şey oluyor. İyi 
de, nasıl oluyor? Düşüş bir şeyi nasıl 
güçlendiriyor? Benim bildiğim, düşenin dostu 
olmaz. C sizlere ömür. 

Benzer bir sıkıntı B seçeneğinde var. Conduct 
yönetmek olduğuna göre, düşüş neyi yöne-
tecek? Lütfen beni yönetmesin. Başka kapıya. 
Engage in alır, to alır. By edatı ile ne işi var? 
Ayrıca bir insan meşgul olur, bir işe vs. karışır. 
Fall neyle meşgul olacak? Kendisiyle meşgul 
olsun da neden düştüğünü anlamaya çalışsın. 
Daha iyi olur. 
be engaged in something = bir şey ile meşgul 
olmak 

associated with = (bir şey) ile ilişkili. 
accompanied by = (bir şey) ile birlikte 
olan/gelen. 
prevention from = (bir şey)’den korunma. 

disqualified from = (bir oyun)’dan 
diskalifiye/ihraç edilmek. 

Birinci sorunun açıklaması içinde yer verdiğimiz 
yukarıdaki kısa listeye bakınca 8’inci sorunun 
cevabını da bulmuş olacaksınız. Ve muh-
temelen açıklamayı hazırlayan hoca, kendisini 
haklı çıkarmak için bu soruyu özellikle seçmiş 
diyeceksiniz. 

Önce şunu söyleyelim: Bu çalışmaya başlarken 
4 sosyal, 2 sağlık, 2 fen sorusu çözmeyi 
planladık. Ve soruları tesadüfen seçtik. Bizce 
çözümü çok kolay olan bazı soruları es geçtik. 
Çünkü bu soruları ortalama kelime hazinesine 
sahip her YDS/YÖKDİL adayı çözebilirdi. Biz 
zor olanları açıklamaya çalıştık.  

Aslında 8. sorunun doğru cevabı olan 
accompanied by, 1. soruda seçenekler 
arasında bile değildi. Ama o sorunun 
çözümünde ikililerden yararlanmış, işi öyle 
bitirmiştik. Ve yine o soruda -bilmeden ve 
önceden planlamadan- birkaç sıkça çıkan ikili 
vermiştik (bkz. yukarıdaki liste). Üzerinden fazla 
geçmedi ki, bu listede yer alan ikililerden biri 
(accompanied by) karşımıza çıktı. Ve soru güya 
fen bilgimizi sınıyor. 

Ayrıntılı çözüm: Artık seçenekleri ayrı ayrı 
irdelemeye başlayabiliriz. 

A: be accompanied by: (bir şey/birisi) ile 
birlikte olmak. 

In his concert in London, Elton John was 
accompanied by George Michael. 

A’nın neden doğru olduğunu söyleyemiyoruz. 
Tek bildiğimiz, accompanied + by ikilisinin iyi 
geçindiği ve bizi kolay kolay mahcup etme-
yeceği. 

B: conduct: icra etmek, (resmi anlamda) 
yapmak, (orkestra vb. yönetmek). 

The experiment was conducted in a well-known 
scientific institute. 

Soru cümlesindeki boşluğa 3’üncü halde bir 
(pasif) fiil gerekiyor. Bu nedenle, conduct pekâlâ 
by edatına bağlanabilir (…tarafından yapılmak, 
yönetilmek).  Ancak boşluğu izleyen isim buna 
mani oluyor. Fall (düşüş, değer kaybı) ne 
zamandan beri orkestra yönetmeye başlamış 
da bizim haberimiz olmamış? 

C: reinforce: güçlendirmek 

Concrete (betonarme) panels are usually 
reinforced with steel. 

panel = inşaatta bir yüzeyi kapatan destek ya da 
dekorasyon parçası. 
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Sorunun cevabı C olabilir, diyen arkadaşlara 
duyurulur. Geçen hafta sallanmaya başlayan 
banyodaki havlu askınız vardı ya! Onu “fall” 
yapıştırıcısı ile mi güçlendirdiniz? Bu güçlü 
yapıştırıcıyı hangi nalburdan aldığınızı bize de 
söyleseniz? 

D: reject: reddetmek, refuse. 

My offer to buy the house was rejected at the 
family council (aile meclisi). 

The government rejected the idea of a new high 
speed railway (demiryolu hattı). 

Soruda but bağlacından sonra fortunately (iyi ki, 
ne şans ki vs.) zarfı var. Demek ki, izleyen yan 
cümle olumlu olacak. İyi de, reject fiili başımıza 
gelmesini istemeyeceğimiz durumları anlatıyor. 
Malum, reddedilmek pek hoş bir şey değil. O 
zaman reject fiili soruda but bağlacından sonra 
oluşan olumlu havaya nasıl katkıda bulunacak?  

Eğer doğru cevaba D derseniz, reject’in 
notunuza yaptığı katkıyı sınav sonuç 
belgenizde görürsünüz. Bunu, size garanti 
ediyoruz.   

E: be engaged (in): (bir işle) uğraşmak, (bir işe) 
karışmak, be involved (in). 

He is said to have been engaged in the drug 
trade.  
Uyuşturucu işine karıştığı söyleniyor. 

be engaged (to) = nişanlanmak 

Our daughter was engaged to a guy. But after a 
while, (zaman, müddet), she gave him the air 
(nişanı atmak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E neden yanlış: 
1) Engage in alır, to alır. By edatı da alır mı? 

Alabilir. Ama bu engage fiilinin tarzı olmaz. 
Çünkü engage fiili in ya da to edatlarını 
sever; onlarla iyi ve kolay ikililer oluşturur. 
“Engaged in” (tırnak içinde) ikilisinin arama 
motorunda verdiği sonuç sayısı: 198 
milyon. “Engaged to” (tırnak içinde) ikilisinin 
arama motorunda verdiği sonuç sayısı: 22.4 
milyon. 
 

2) Lütfen soru cümlesine bakınız. Engaged by 
a fall (bir düşüş tarafından meşgul edilmek). 
Size de biraz zorlama gibi gelmedi mi? 

 
3) Yetmedi, engage mantıken bir insanın 

yapabileceği bir şey. Sorunun ana 
cümlesinde ise insan yok. Bakın bunu 
anlamak çok zor değil. Sorunun girişine 
göre, masraflarda vs. artış var. Increase in 
capital outlay = (ekipman vs. almak için 
yapılan) sermaye harcamalarında artış. 
İzleyen yan cümlede ise bu harcamalara 
işaret eden this öznesi var. (…but 
fortunately this has been…) Fakat cümle-
nin hiçbir yerinde doğrudan bir insan ismi 
vs. yok. 

…increase in capital outlay; but fortunately 
this has been ---- by a fall in labour costs.  

 


