
Aşağıda Türkçe bazı kısa metinler okuyacaksınız. Her bir metin bazı kelimelerin 

tamamlanmadan bırakıldığı boşluklar içeriyor. Metni okurken boşlukları tamamlayınız. 

Kelime tamamlama için birden fazla seçenek mümkün olabilir bu nedenle doğru ya da yanlış 

cevap olmadığını aklınızda bulundurunuz. Katılımınız için teşekkürler.  

METİN 1 

Geçen gün kendimi “ulumayı öğrenen yavru buldog” videosu paylaşırken yakaladım. 

Sevimli hayvan videosu ve fotosu paylaşımının insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri 

kesinlikle araştırılmalı 

Konu tabii ki sevimli hayvan fotoları. Evet, bili______________, internetin 

ic_______________ edildiği, Youtube’un çık______________ günden be_______________ 

insanlık ke_______________ ve kö_______________   videosu payla_______________  ve 

bun_______________  gülüyor. Örn_______________  Mehmet Tez bunu 

beğ_______________, Mehmet Tez bunu arkad_______________ duvarında 

payla_______________. Evet ye_______________ değil. İlk vi_______________ ne 

za_______________  yüklendi, ne zaman bu alışk_______________ patlama 

ya_______________  ve sos_______________ bir many_______________ halini 

al_______________   bilemiyorum. Ama şunu biliyorum bugün olay çığırından çıkmak üzere.  

METİN 2 

Yrd. Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt (Acıbadem International Hastanesi uzman psikoloğu). Güneşi 

az gör___________, iş sorumlul_______________ artması, okul_______________ başlaması, 

hava_______________ serinlemesi insan_______________ birtakım ruh_______________  

değişimlere ne_______________ oluyor. Yorg_______________, halsizlik, 

gerg_______________  ve stres da_______________  sık görü_______________, sonbahar 

depre_______________ ortaya çık_______________. Özellikle kırı_______________, 

duygusal, str_______________ baş etm_______________  zorlanan ve 

yaln_______________   çeken kişi_______________  sonbahar depre_______________  

tehlikeli bir ha_______________ dönüşebiliyor. Mevsimsel geçiş dönemlerinden olumsuz 

etkilenmek istemeyen kişilere uygun besinleri seçmelerini, düzenli uyumalarını ve egzersiz 

yapmalarını tavsiye ediyoruz.  

 

http://www.milliyet.com.tr/youtube/
http://www.milliyet.com.tr/bugun/
http://www.milliyet.com.tr/yesilyurt/


Full text 1 

Geçen gün kendimi “ulumayı öğrenen yavru buldog” videosu paylaşırken yakaladım. 

Sevimli hayvan videosu ve fotosu paylaşımının insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri 

kesinlikle araştırılmalı 

Konu tabii ki sevimli hayvan fotoları. Evet biliyorum, internetin icat edildiği, Youtube’un 

çıktığı günden beri insanlık kedi ve köpek videosu paylaşıyor ve bunlara gülüyor. Örneğin 

Mehmet Tez bunu beğendi, Mehmet Tez bunu arkadaşının duvarında paylaştı. Evet yeni değil. 

İlk video ne zaman yüklendi, ne zaman bu alışkanlık patlama yaptı ve sosyal bir manyaklık 

halini aldı bilemiyorum. Ama şunu biliyorum bugün olay çığırından çıkmak üzere. Bağımlı 

oluyor insan. Biraz araştırınca bu alanda uzmanlaşmış onlarca site olduğunu fark ettim. 

Kimileri sadece insan gibi giydirilmiş ev hayvanlarını paylaşıyor, kimileri sadece kedi üzerine 

uzman. Bazıları pet olmayan, pet olmasına alışık olmadığımız hayvanları da kapsıyor. 

Full text 2 

Yrd. Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt (Acıbadem International Hastanesi uzman psikoloğu). 

Güneşi az görmek, iş sorumluluklarının artması, okulların başlaması, havaların serinlemesi 

insanlarda birtakım ruhsal değişimlere neden oluyor. Yorgunluk, halsizlik, gerginlik ve stres 

daha sık görülüyor, sonbahar depresyonu ortaya çıkıyor. Özellikle kırılgan, duygusal, stresle 

baş etmekte zorlanan ve yalnızlık çeken kişilerde sonbahar depresyonu tehlikeli bir hale 

dönüşebiliyor. Mevsimsel geçiş dönemlerinden olumsuz etkilenmek istemeyen kişilere uygun 

besinleri seçmelerini, düzenli uyumalarını ve egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz. 

http://www.milliyet.com.tr/youtube/
http://www.milliyet.com.tr/bugun/
http://www.milliyet.com.tr/yesilyurt/

