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ANSWERS

1. Türkçe cümlenin yüklemi bir sıfat fiil durumundaki 

“mümkündür” olduğundan, bu ifadenin İngilizce 

karşılığı “be possible to” olur. B seçeneğinde 

“makes possible” ifadesinin Türkçe karşılığı 

“mümkün kılar” olacağından, bu ifade sorudaki 

yüklemle uyuşmaz ve yanlıştır. E seçeneğinde 

gördüğümüz “would only be possible” ifadesi-

nin Türkçe karşılığı “ancak mümkün olabilir-

di” olacağından, bu seçenek doğru değildir. D 

seçeneğindeki cümle bir boş özne ile başlamak-

tadır ve isim fiil içermektedir. Bu seçenekteki cüm-

lenin yüklemi olan “enable” fiilinin Türkçe karşılığı 

“mümkün kılar” olurdu. A seçeneğinin de yüklemi 

tamamen farklıdır : “can be transmitted” = “iletile-

bilir” Ayrıca soruda geçen “sayesinde” (thanks 

to) ifadesi de doğru yanıtı son derece koly bir 

şekilde bulmamıza yarayan önemli bir ipucudur. 

Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Cevap C

2. Soru kökünde “fakat = but” bağlacı ile ilişkilendi-

rilmiş iki bağımsız cümle verilmiştir. Bu gibi bir 

bağlaç içeren sorularda, öncelikle çeviri cüm-

lesinde bu bağlacın var olması şartı ile işe başla-

mak doğru olur. Seçenekler içinde “but” bağlacı 

olmayan C ve D seçeneklerini hemen eleyebiliriz. 

İkinci olarak ilk cümlenin yüklemi olan “düşünürle-

rdi = used to think” ifadesinin karşılığını kalan 

seçeneklerde arayalım. B seçeneğinde bunun 

yerine “thought = düşündüler, sandılar” ifadesi 

verildiğinden doğru olamaz. A seçeneğinde ikin-

ci cümlenin öznesi olan “son araştırmalar = re-

cent research” yanlış olarak “new studies = yeni 

araştırmalar” olarak verilmiştir. Bu nedenle doğru 

olamaz. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu seçenek-

te birinci cümlenin yüklemi olan “düşünürler-
di = used to think,” Türkçe cümledeki “fakat” 
bağlacının doğru karşılığı ve ikinci cümlenin öz-

nesinin doğru çevirisi “recent research” olarak 

verilmiştir.

Cevap E
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3. Soruda verilen Türkçe cümlenin yüklemi olan “ni-
telendirilir” ifadesinin İngilizce karşılığı, öznenin 
çoğul olduğunu da dikkate alarak, “are being 
described; are being regarded as; are being 
considered as” ifadelerinden birisi olabilir. Bu 
çeviri ifadesi bu şekilde yalnızca C seçeneğinde 
verilmiş olduğundan bu seçenek doğrudur. Diğer 
seçeneklerde fiil gruplarının çevirisi hep yanlış 
olarak ya da farklı olarak verilmiştir: A seçeneğinde 
“is usual to = olağandır,” B seçeneğinde “is only 
natural = doğaldır,” D seçeneğindeki “are known 
as = olarak bilinir” ve E seçeneğindeki “we mean 
= kastederiz” ifadeleri, sorudaki “nitelendirilir” if-
adesinin karşılığı değildir.

Cevap C

4. Soru kökünde geçen ana cümlenin özne + 
yüklemi “Bilgisayarların enerji ihtiyacını azalt-
maya yönelik stratejilerin bazıları, … benze-
mektedir” ifadesinin İngilizce karşılığı yalnızca C 
seçeneğinde geçen “Some of the strategies for 
reducing the energy demands of computers 
are similar to …” ifadesidir. 

Diğer seçeneklerin yüklemleri ve karşılıkları şu 
şekilde olurdu:

A) are being implemented : uygulanıyor

B) has been taken from : -den alınmıştır

C) are similar : benzerdir / 
benzemektedir

D) are being used  : kullanılıyor

E) can be reduced : azaltılabilir

bilgisayarların enerji ihtiyacını azaltmaya 

yönelik stratejilerin bazıları:

some of the strategies for reducing the energy 
demands of computers

otomobillerde yakıt tasarrufunu sağlamak için 
alınan önlemlere:

measures taken to ensure the fuel economy of 
automobiles

benzemektedir:

are similar to

Cevap C
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5. Soru kökünde geçen ana cümlenin özne + yüklemi 

“fark etmeye başladılar” ifadesinin İngilizce 

karşılığı yalnızca B seçeneğinde geçen “people 
began to notice …” ifadesidir.

Diğer seçeneklerin yüklemleri ve karşılıkları şu 

şekilde olurdu:

A) noticed : fark etti, farkına vardı

B) began to notice : fark etmeye başladı

C) it was noticed : fark edildi

D) became aware of : farkına vardı

E) became aware : fark etti / farkına vardı

ateşin keşfinden sonra:

after the discovery of fire

insanlar:

people

yüksek sıcaklıklara mâruz kalan belirli kayalar 
ve minerallerde değişiklikler:

changes in certain rocks and minerals exposed to 
high temperatures

fark etmeye başladılar:

people began to notice

Cevap B

6. Soruda “ve” bağlacı ile birleştirilmiş iki cümle old-

uğundan, iki ayrı yüklem olacağını dikkate almak 

gerekir. Bu iki yüklemi sırasıyla değerlendirelim: 

İlk cümlenin yüklemi olan “etkili değildir” ifadesi-

nin karşılığı “are not effective/ efficient” olur. 

İkinci cümlenin yüklemi olan “neden olabilir” if-

adesinin karşılığı ise “may cause / can cause” 

olur. Bu şartları sağlayan tek seçeneğin D olduğu 

açıkça görülmektedir. Ayrıca soru kökünde yer 

alan “olsa bile” hemen aklımıza “even if / even 
when” bağlacını getirmektedir. Bu da önemli bir 

ipucu teşkil etmektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
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Yüklemlerine göre diğer seçenekler:

A) are never as efficient / there is a danger of 

 (asla kadar etkili değildir / tehlikesi vardır)

B) are inefficient / can result in

 (etkisizdir / ile sonuçlanabilir)

C) are less efficient / result in

 (daha as etkilidir & sonuçlanır)

D) are not efficient / can cause

 (etkili değildir / neden olabilir)

E) are far more efficient / can lead to

 (çok daha etkilidir / -ya yol açabilir)

Cevap D

7. Soruda verilen cümlede “veya” bağlacı ile bir araya 

getirilmiş iki önerme vardır. O halde seçenekler 

içinde öncelikle “or” bağlacını aramak gerekir. 

Bu sözcüğün yalnızca D ve E seçeneklerinde kul-

lanılmış olduğunu görüyoruz. Bu da bizi daha ilk 

adımda sadece iki seçeneğe sınırlamaya yeter. 

Verilen cümlenin yüklemleri “olabilir” ve “mey-
dana gelebilir” olduğuna göre, bunların İngilizce 

karşılıkları da sırasıyla “can / may be” ve “can / 
may arise” olacaktır. Bütün bu şartları sağlayan 

tek seçenek olan D doğru yanıttır.

Yüklemlerine göre tüm seçenekler:

A) is a symptom … and also a sign:

 semptomdur … ve işaretidir

B) can cause … but … so can:

 neden olabilir … ama aynı zamanda …-ebilir)

C) occurs … whether:

 ister … olsun … oluşur)

D) can be … or may arise:

olabilir …. ya da meydana gelebilir / ortaya 
çıkabilir)

E) is a sign … or it may be:

 işaretidir … ya da olabilir

Cevap D
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8. Soru kökündeki cümlenin edilgen çatıda çekilen 
yüklemi olan “tanımlanabilir” ifadesinin İn-
gilizce karşılığı yalnızca C seçeneğinde verilmiş 
olan “can be defined” ifadesidir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Diğer seçeneklerin yüklemlerinin karşılıkları şu 
şekilde olurdu:

A) occur : meydana gelir / oluşur

B) we mean : kastediyoruz

C) can be defined : tanımlanabilir

D) is known : bilinir

E) is the word : sözcüktür

evrim:

evolution

bir canlı türünde:

in a species of organism

zamanla:

over time

meydana gelen genetik değişiklikler olarak:

as genetic changes occurring

tanımlanabilir:

can be defined

Cevap C

9. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 
“hiçbir ilaç firması …. istekli değildir” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde “no pharma-
ceutical company is willing to” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

hiçbir ilaç firması:

no pharmaceutical company

yüz bin kişide bir kişiyi etkileyen bir hastalığın 
tedavisi için:

for the treatment of a disease that affects only one 
in a hundred thousand people

ilaçlara yüklü yatırım yapmaya:

invest heavily in drugs

istekli değildir:

is willing to

Cevap B
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10. Çeviri sorularında cümle başında yer ya da 

zaman gösteren belirteçlerin olması durumunda, 

öncelikle bu belirteç öbeklerinin çevirisini sor-

gulamak yerinde olacaktır. Örneğin bu soruda 

cümle başında yer alan “ameliyat sonrasında” 

ifadesinin İngilizce karşılığı “after / following 
surgery” olacaktır. İkinci olarak cümlenin yüklemi 

olan “vardır” ifadesine bakacak olursak, bu ifad-

enin karşılığının da “there is” olması gerektiğini 

görürüz. Bu iki şartı sağlayan tek seçenek olan A 

seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap A


