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Translation

ANSWERS

1. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 

“some intelligence services in the world know” 

ifadesidir ve bu ifade yalnızca E seçeneğinde 

“dünyadaki bazı istihbarat örgütleri … bilmek-
tedir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Cümlenin 

yüklemi olan “know” sözcüğünün uygun zamana 

göre doğru çekimli çevirisi A ve E seçeneklerinde 

vardır. Özneyi de değerlendirdiğimizde doğru 

yanıtın E seçeneği olacağı açıkça görülür. Diğer 

seçeneklerde yüklemin karşılıkları şöyle olurdu:

B) bilmek istiyordur : want to know

C) bilinmektedir : are known (passive)

D) bilinmektedir : are known (passive) 

Cümlenin diğer unsurlarının çeviri karşılıkları şu 

şekildedir:

undoubtedly:

kuşkusuz

some intelligence services in the world know:

dünyadaki bazı istihbarat örgütleri …. bilmektedir

where every single high-ranking member of 
the largest terrorist groups is:

en büyük terörist gruplarının her bir üst düzey 

üyesinin nerede olduğunu

Cevap E

2. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi “can-
not explain” ifadesidir ve bu ifade yalnızca A 

seçeneğinde “… açıklayamaz” şeklinde doğru 

olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçeneklerin yüklemlerinin karşılıkları şu 

şekilde olurdu:

A) açıklamayaz : cannot explain (active)

B) açıklanamaz : cannot be explained 

(passive)

C) açıklanamıyor : cannot be explained 

(passive) 

D) koruyabilmektedir : can maintain / sustain

E) açıklanamaz : cannot be explained 

(passive)
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genetics alone cannot explain:

genetik, … tek başına açıklayamaz

how certain ethnic groups use no dairy 
products:

belirli etnik grupların nasıl hiç süt ürünü 
kullanmadıkları

yet still maintain calcium balance:

halde yine de kalsiyum dengesini koruduklarını

Cevap A

3. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “… man-
aged to create …” ifadesidir ve bu ifade yalnız-

ca B seçeneğinde “… yaratmayı başardılar” 

şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B 

seçeneğidir. Diğer seçeneklerdeki yüklemlerin 

karşılıklarının şu şekilde olması gerekirdi:

A) kullandılar : used

B)  yaratmayı başardılar : managed to create

C) yaratmışlardır : have created

D)  klonlanabilir : can be cloned 

(passive + modal)

E)  başarıdır : is a success / 

breakthrough

Korean researchers:

Koreli araştırmacılar

managed to create:

yaratmayı başardılar

30 cloned embryos:

30 tane klonlanmış embriyo

of about 100 cells each:

her biri yaklaşık 100 hücreli

out of 242 donated eggs:

vericilerden sağlanan 242 yumurtadan 

Cevap B
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4. Cümlenin yüklem bölümünde “be” (is) fiili-

ni görüyoruz ve bu fiil “is the story of …” 
“hikayesidir / öyküsüdür” öbeğinde kullanılıyor. 

Bu ifadeye C ve D seçeneklerinde rastlıyoruz. 

Buna ek olarak, yan cümle durumundaki “as it 
was pointed out…” ifadesinin karşılığı “… da 
belirtildiği şekilde” olur. Bu iki değerlendirm-

eye göre doğru yanıt C olur. Diğer seçeneklerde 

yüklemlerin karşılıkları şöyle olurdu:

A) vurguladı : emphasized / accentuated

B) algılanır : is perceived / is conceived 

(passive)

C) öyküsüdür : is the story

D) öyküsüdür : is the story

E) oluşturur : forms

Cevap C

5. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “has 
been an enormous boost” ifadesidir ve bu ifade 

yalnızca B seçeneğinde “muazzam bir destek 
olmuştur” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Sa-

dece yükleme bakacak olursak, present perfect 

çekimli “has been” ifadesinin Türkçe karşılığı 

“olmuştur” olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

a successful transition by Russia:

Rusya’nın .... başarılı geçişi

from a communist monopoly on power to 
political pluralism:

... komünist bir iktidar tekelinden siyasi çoğulculuğa 

has been an enormous boost:

muazzam bir destek olmuştur

to the stability of the new democracies 
throughout Eastern Europe:

tüm Doğu Avrupa’daki yeni demokrasilerin istikrarı 
için 
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6. Soruda verilen İngilizce ifadenin temel cümlesinin 

yüklemi olan “is necessary” ifadesinin Türkçe 

karşılığı “gereklidir” olur. Bu ifadeye B, C ve E 

seçeneklerinde rastlıyoruz. İkinci olarak üç cümle 

arasında yer alan “but” bağlacını kullanabiliriz. 

Bu bağlacın Türkçe cümlede karşılıkları “fakat / 
ama / ancak” ifadelerinden birisi olabilir. Yukarı-

da belirttiğimiz üç seçenekten E seçeneğinde 

bu karşılıklardan hiçbirisine rastlayamıyoruz. 

B seçeneğinde yer alan “kilo verirken” (while 

losing weight) ifadesinin soru kökündeki cüm-

lede karşılığı yoktur. Bu durumda doğru yanıt C 

seçeneği olacaktır.

Cevap C

7. Soruda verilen cümlenin öznesi “children” ve 

yüklemi “are at risk” olduğuna göre, bu ifadel-

erin Türkçe çevirisi sırasıyla “çocuklar” ve “risk 
içindedirler” olacaktır. Diğer önemli bir ipucu 

olan “because” bağlacını da çeviride “çünkü” 

şeklinde aramamız gerekecektir. E seçeneği bu 

açıdan öznesi ve yüklemiyle uygun olmasına 

rağmen, bu bağlacı içermediğinden doğru olamaz. 

B seçeneği dışında verilen tüm seçeneklerdeki 

ifadelerin özneleri doğru çeviri değildir. Yalnızca 

bu bilgi de doğru yanıt olarak bizi B seçeneğine 

götürmeye yetecektir. Diğer seçeneklerin özne ve 

yüklemleri:

A) Beslenme yetersizliği / risk oluşturur:

 undernutrition / constitutes a risk

B  Çocuklar / risk içindedirler:

 children / are at risk

C) Çocukların / gereksinimleri vardır:

 children / are in need of

D) Yetersiz beslenme / risk altına sokar

 under-nutrition / puts under risk

E) Çocuklar / risk içindedirler

 children / are at risk

Cevap B
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8. Soru kökünde verilen cümlenin yüklem + nesnesi 

“found no link” ifadesidir ve bu ifade yalnızca C 

seçeneğinde “bir ilişki bulmadı” şeklinde doğ-

ru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Yüklemlerine göre seçeneklerin karşılıkları şu 

şekilde olurdu:

A) kanıtlanamadı : could not be proved

B) riskli bulunmadı : was not found risky

C) found  : bulmadı

D) sonucunu buldu : concluded

E) oldukça zayıftır : is considerably weak

recent studies:

son çalışmalar

found no link:

bir ilişki bulmadı

between … and:

arasında

the risk of developing brain tumor:

beyin tümörü gelişmesi riskiyle

and the amount of time one has spent using a 
mobile phone:

kişinin cep telefonu kullanarak geçirdiği zaman

Cevap C

9. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 

“the percentage of twin births in the US has 
nearly doubled …” ifadesidir ve bu ifade yalnız-

ca D seçeneğinde “ABD’de ikiz doğum oranı 
hemen hemen ikiye katlandı …” şeklinde doğ-

ru olarak çevrilmiştir. Ayrıca soru cümlesinde 

geçen “owing to” (-den dolayı, yüzünden, ned-

eniyle) bağlacının karşılığına sadece A ve D 

seçeneklerinde rastlıyoruz. Bu da seçenekler 

arasında elemeyi kolaylaştıran bir unsurdur. Doğ-

ru yanıt D seçeneğidir.
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owing to infertility treatments:

kısırlık tedavilerinden dolayı

the percentage of twin births in the US:

ABD’de ikiz doğum oranı

has nearly doubled:

hemen hemen ikiye katlandı

in the past 20 years:

son 20 yılda

Cevap D

10. “But” bağlacı kullanılarak birleştirilen sıralı iki 

cümleden oluşan soru kökünde iki yüklem vardır. 

Bu iki yüklemden ilki “was used” ve ikincisi de 

“was difficult” ifadeleridir ve doğru çevirileri 

sırasıyla “kullanılmıştır” ve “zordu” şeklinde 

yalnızca A seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

alcohol was used for centuries as an 
anesthetic:

alkol yüzyıllar boyunca anestetik olarak 
kullanılmıştır

but it was difficult to determine the correct 
dosage:

ancak doğru dozu belirlemek zordu

because doctors could never be sure how 
much would be fata:

çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü olacağından 
asla emin olamıyorlardı

Cevap A


