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1. Yanıt: D

	 Bu	 çeviri	 sorusunda	 cümlenin	 yüklemi	 “was 
launched” ve	öznesi	“a partnership for peace 
program” olduğuna	 göre,	 yüklemin	 İngilizce	
karşılığı	 “yürürlüğe kondu” ve	 öznesi	 “barış için 
ortaklık programı” olur.	 Bu	 ifadeleri	 sadece	 D	
seçeneğinde	görüyoruz	ve	bu	seçenek	doğrudur.

2. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 “predicate” adını	 verdiğimiz	 yüklem	
ve	 sonrasındaki	 bölümü	 irdeleyelim:	 “… is the 
European Union’s decision-making process.” 
Bu	 ifadenin	Türkçe	karşılığı	“Avrupa Birliği’nin 
karar alma sürecidir” olacağından,	doğru	yanıt	
E	olur.	

3. Yanıt: C

	 Çeviri	 sorularında	 cümle	 başında	 yer	 alan	 bir	
zaman	ya	da	yer	belirteci	 ile	 işe	başlamak	çoğu	
zaman	 işe	 yarar.	 Örneğin,	 bu	 sorunun	 baş	
tarafında	 yer	 alan	 “At a UN conference held in 
Rome in July 1998” ifadesinin	 çeviride	 karşılığı	
“Temmuz 1998’de Roma’da yapılan bir BM 
konferansında” olur.	 D	 seçeneğinde	 “bir” 
sözcüğü	 eksik	 kalmıştır.	 A	 seçeneğinde	 ise,	
yukarıda	 verdiğimiz	 yer	 belirteci	 bir	 ismi	 niteler	
durumda	 bir	 sıfat	 cümleciği	 olarak	 kullanılmıştır	
ve	 İngilizce	 cümlede	 “a decision taken at a UN 
conference …” şeklinde	 ifade	 edilmesi	 gerekir.	
Bu	durumda	yukarıda	yapılan	açıklamalara	göre	
uygun	tek	seçenek	C	kalır.

4. Yanıt: C

	 Bu	 soruda	 özneyi	 oluşturan	 bir	 sözcük	 öbeği	
görüyoruz:	 “The strategic importance of 
Malta” Bu	 ifadenin	 Türkçe	 karşılığı	 “Malta’nın 
stratejik önemi” olur.	Cümlenin	yüklemi	ise	“was 
first recognized” anlamı	da	 “ilk olarak / ilk kez 
anlaşılmıştır” olduğuna	 göre,	 doğru	 yanıt	 C	
olacaktır.
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5. Yanıt: B

	 Bu	 soruda	 da	 önce	 temel	 cümlenin	 yüklemini	
inceleyelim:	 “was established” = “kurulmuştur” 
Seçenekler	 içinde	 bu	 karşılığı	 sadece	 B	
seçeneğinde	görmekteyiz.	Doğru	yanıt	B	olacaktır.

6. Yanıt: A

	 Sorudaki	 cümlenin	 yüklemi	 “was designed” 
İngilizce’de	“tasarlanmıştır”	olarak	ifade	edilir.	Bu	
ifadeye	yalnızca	A	seçeneğinde	rastlamaktayız.

7. Yanıt: C

	 Bu	çeviri	cümlesinde	cümlenin	yüklemi	olan	“has 
affected” ifadesinin	 doğru	 çevirisi	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	“... etkilemektedir”	olarak	verilmiştir.	
Diğer	seçeneklerde	yapılan	temel	hata,	yüklemin	
doğru	çevrilmeyişidir.

8. Yanıt: A

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlenin	 öznesi	 olan	
“High-speed trains, known in Spain as the AVE 
...”	 ve	 yüklem	 olan	 “have linked”	 ifadelerinin	
doğru	 çevirisi	 sırasıyla	 “İspanya’da AVE olarak 
bilinen hızlı trenler..” ve	“bağlamaktadır”	olarak	A	
seçeneğinde	verilmiştir.


