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Translation

ANSWERS

1. Soru kökünde verilen ve “isim fiil” niteliğinde-

ki ana cümlenin yüklemi olan “…. is still on a 
small-scale” ifadesinin Türkçe karşılığı sadece 

D seçeneğinde “küçük ölçektedir” doğru olarak 

verilmiştir. Ayrıca yan cümlenin önünde yer alan 

“although” bağlacının karşılığı doğru olarak A, B, 

C ve D seçeneklerinde verilmiştir (-e karşın, -sa 

da). Ancak bağlacın dört seçenekte doğru karşılık 

bulması eleyici bir faktör olmamıştır. 

although:

-e rağmen

the Japanese Government is seeking:

Japon hükümetinin ….yollarını aramasına

to make farming more efficient:

tarımı daha verimli hale getirmenin

much of Japanese rice-farming:

Japonya’daki pirinç tarımının çoğu

is still on a small-scale:

hala küçük ölçeklidir.

Cevap D

2. Soru kökündeki cümlede özne + yüklem kombina-

syonuna bakacak olursak “the vast majority of 
scientists have accepted ...” olduğunu görürüz. 

Bu ifadelerin Türkçe karşılığı “Bilim adamlarının 
büyük çoğunluğu, … kabul etmektedir” olur. 

Bu ifade sadece A seçeneğinde verilmiştir ve bu 

seçenek doğru yanıttır. Bu soruda özne+yüklem 

bloğunun doğru çevirisi doğru yanıtı bulmayı 

sağlayan faktör olmuştur.

the vast majority of scientists:

bilim adamlarının büyük çoğunluğu

have accepted:

kabul etmektedir

the theory of relativity:

görecelik kuramı

as an accurate description of nature:

doğanın doğru bir tarifi olarak

Cevap A
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3. Bu soruda ortak özneli ve çift yüklemli temel cüm-

le yapısı dikkat çekiyor. Temel cümlenin yüklemi 

olarak “and” bağlacı ile art arda verilmiş iki fiil 

görüyoruz: “can mark and affect.” Bu cüm-

lede ayrıca yükleme bağlı “can” (-ebilir) kipliğinin 

doğru olarak çevrilmesine de dikkat edilmelidir. 

Çift yüklemin kiplik ile birlikte çeviri cümlesindeki 

karşılığı “leke yapabilir ve etkileyebilir” olacak-

tır. Diğer önemli bir ipucu ise soru kökündeki iki 

bağımsız cümleyi ilişkilendiren “but” bağlacıdır. 

Bu bağlacın Türkçe cümledeki karşılığı “fakat, 
ama, ancak” sözcüklerinden birisi olabilir. A 

seçeneğinde bağlaç olarak “ancak” sözcüğü 

kullanılmış olsa bile, yüklem uyumsuzluğu vardır 

ve doğru olamaz. Bunun dışında yukarıda say-

dığımız her iki koşulu da sağlayan yalnızca E 

seçeneği vardır ve bu seçenek doğrudur.

Cevap E

4. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “is” ve 

öznesi “one of the important consequences of 
the theory of relativity” ifadesidir. Yüklemden 

sonra ise özneyi tümleyen (subject complement) 

bir isim cümleciği gelmiştir. Çeviriye özne ve 

yüklem öbeğiyle başlayacak olursak, karşımıza 

“Görecelik kuramının önemli sonuçlarından 
biri ….. dır” olacaktır. Aradaki bölüme ise sözünü 

ettiğimiz isim cümleciği (that clause) gelecektir. 

Ama bizim için bu isim cümleciği çok önem taşıma-

maktadır. Yalnızca yukarıda çevirisini vermiş 

olduğumuz özne ve yüklem öbeğini seçenekler 

içinde bulmaya çalışırsak, C seçeneğinin doğru 

yanıt olduğu açıkça görülür.

Cevap C
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5. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “present” 

zaman çekimli “possess” fiilidir. Özne ise “many 
plants” ifadesidir. Özne ve yüklem grubunun çe-

virisi sırasıyla “Birçok bitki ….. sahiptir” olur. 

Yüklem uyumunu sadece A ve D seçeneklerinde 

görüyoruz. Fakat D seçeneğinde özne olarak 

“bitkilerin çoğu” ifadesi verilmiştir. Bu ifadenin 

karşılığı olan “most of the plants” ifadesi sorudaki 

cümlede yer almamaktadır ve bu nedenle doğru 

olamaz. Özne – yüklem uyumu sağlayan tek çeviri 

cümlesi A seçeneğinde verilmiştir ve bu seçenek 

doğrudur.

Cevap A

6. Çeviri sorularında yüklemin çevirisi bazen doğru 

yanıtı bulmak için tek başına yeterli olabilmektedir. 

Örneğin, bu çeviri cümlesinde yüklem durumun-

daki “… is ….. viewed” ifadesinin doğru çevirisi 

“görülmektedir” olarak A seçeneğinde verilm-

iştir. Yüklemin zamanı “simple present” ve edilgen 

yapılıdır. Bu durumda doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

7. Bu soruda ise öncelikle yüklem + nesne öbeğini 

inceleyelim : “… caused the worst ever man-
made environmental disaster” = “… insan 

tarafından şimdiye kadar oluşturulmuş en kötü 

çevre felaketine neden oldular” Sadece temel 

cümlenin yüklemine bakmak da yeterli olacaktır 

: “… caused” = “… neden oldu…” Bu soruda 

ayrıca cümle başında yer alan zaman zarf öbeği 

de doğru cevabı daha kolay bulmamıza yardımcı 

olabilir: Cümle başındaki “during the Gulf War 
in 1991” ifadesi B ve C seçeneklerinde soru cüm-

lesindeki gibi doğru yerde ve tam karşılığında ver-

ilmiştir. Bu bilgilere göre doğru yanıt C olacaktır. 

Cevap C
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8. Bu soruda yüklem öbeğini oluşturan “... are an-
ticipated to agree on a new law ...” ifadesinin 

doğru çevirisi yalnızca C seçeneğinde geçen “... 
yeni bir yasa üzerinde anlaşmaya varmaları 
bekleniyor” ifadesidir. Bu soruda ayrıca özne 

öbeği de doğru yanıtın bulunmasını kolaylaştırabil-

ir: Soruda yer alan “The German government 
and the opposition” ifadesinin karşılığı “Alman 
hükmeti ile/ve muhalefet” olur. Bu ifadeye A, C 

ve E seçeneklerinde rastlıyoruz. Görüldüğü gibi 

sadece özne bloğunun irdelenmesi iki seçeneği 

kolayca eleme imkanı sağlamıştır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

9. Cümle başında yer ya da zaman belirten ilgeç 

(edat) öbeği bulunan çeviri sorularında, öncelikle 

bu bölümün çevirisini seçeneklerde aramak çoğu 

zaman doğru yanıtı bulmada yeterli olacak, ya da 

en azından seçeneklerde eleme yapmamızı ko-

laylaştıracaktır. Bu soruda cümle başında yer alan 

“In most industrial societies today” ifadesinin 

Türkçe karşılığı “Bugün sanayi toplumlarının 
çoğunda” olacaktır. Bu çeviri bizi doğru yanıt 

olarak E seçeneğine götürecektir. Ayrıca soruda 

verilen cümlenin yüklemi olan “is shown” ifadesi-

nin çevirisi de “gösterilir / gösterilmektedir” 

olur. Bu bilgi de doğru yanıtı bulmaya yardımcı 

diğer ipucudur. A seçeneğinde yer alan “sanay-
ileşmiş” sözcüğünün karşılığının “industrial-
ized” olması gerektiğinden doğru olamaz. Yine 

bu seçenekte geçen “giderek” sözcüğünün soru-

daki cümlede karşılığı yoktur. B seçeneğindeki 

“pek çok” ifadesinin karşılığı ise “many” olurdu. 

C seçeneğinin yükleminin çevirisi (görmektedirl-

er) doğru değildir. Aynı şekilde D seçeneğinin de 

yüklemi (azalmaktadır) yanlıştır.

Cevap E
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10. Bazen çeviri sorularında cümle içinde yer alan “co-

ordinating conjunction” adını verdiğimiz çift yönlü 

bağlaçlar, doğru yanıtı kolayca bulmamızı sağlar. 

Soru kökünde geçen “… not only spread … 
but has also undermined …” ifadesinin Türkçe 

karşılığı yalnızca D seçeneğinde geçen “sadece 
yaymamış … aynı zamanda … zayıflatmıştır” 
ifadesidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

for a quarter of a century now:

çeyrek yüzyıldan beri

drug trafficking in South America:

Güney Amerika’daki uyuşturucu kaçakçılığı

has not only spread violence and corruption in

the region:

sadece bölgedeki şiddeti ve yolsuzluğu yaymamış

but has also undermined the already weak 
judicial system: 

aynı zamanda zaten zayıf olan yargı sistemini 
daha da zayıflatmıştır.

COORDINATING 
CONJUNCTIONS

NOT ONLY …. BUT ALSO ….

sadece …. değil, aynı zamanda ….

BOTH …. AND …

hem … hem de …

EITHER …. OR ….

ya … ya da …

NEITHER … NOR …

ne … ne de …

WHETHER … OR …

ister … , ister …

Çeviri sorularında bu bağlaçların cümlede geçiyor 

olması, o sorunun daha kolay cevaplanmasını 

sağlayabilir.

Cevap D


