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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümle	 durumundaki	
“the economic conditions were unexpectedly 
favourable”	 ifadesinin	 dengi	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “ekonomik koşullar beklenmedik 
biçimde olumluydu”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
verilmiştir.

– as the coalition government drew up its 
detailed plans to cut public:
koalisyon	 hükümetinin	 geçen	 sonbahar	
ayrıntılı	planlar

– spending last autumn:
hazırladığı	sırada

– in order to deal with Britain’s swollen 
budget deficit:
İngiltere’nin	 artan	 bütçe	 açığını	 ele	 almak	
amacıyla

– the economic conditions:
ekonomik	koşullar

–  were unexpectedly favourable:
beklenmedik	biçimde	olumluydu

2. Yanıt: E

	 Çeviri	 sorularında	bazen	de	 cümlenin	 yer	 ya	 da	
zaman	 zarfının	 (prepositional phrase of place 
/ time)	 doğru	 çevirisinin	 tespiti	 doğru	 yanıtı	
bulmak	 için	 yeterlidir.	 Örneğin	 bu	 soru	 kökünde	
verilen	 cümlede	geçen	 “following the psychiatric 
report that he was psychologically unfit for the 
hearing”	 ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	 “duruşma için psikolojik olarak 
hazır olmadığını gösteren psikiyatri raporunun 
ardından” şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.

– the trial of the suspect for:
şüphelinin	yargılanması

– an alleged $7 billion embezzlement:
7	milyar	doları	zimmetine	geçirdiği	iddia	edilen

– was put on hold:
ertelendi

– following the psychiatric report:
psikiyatri	raporunun	ardından

– that he was psychologically unfit for the 
hearing:
duruşma	için	psikolojik	olarak	hazır	olmadığını	
gösteren
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “... ordered ... for the 
environmental and social damage to the Amazon 
region caused by Texaco”	 ifadesinin	 dengi	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “Amazon bölgesinde 
Texaco’nun sebep olduğu çevresel ve sosyal 
hasar için ... karar verdi”	şeklinde	doğru	olarak	
verilmiştir.

– a court in Ecuador:
Ekvador’da	bir	mahkeme

–  ordered Chevron to pay $9.5 billion
Chevron’un	9,5	milyar	dolar	ödemesine	karar	
verdi

–  for the environmental and social damage:
çevresel	ve	sosyal	hasar	için

–  to the Amazon region:
Amazon	bölgesinde

–  caused by Texaco:
Texaco’nun	sebep	olduğu

4. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 yüklemi	
“were produced”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
D	 seçeneğinde	 “üretildi” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– in southern regions of Iran:
İran’ın	güney	bölgelerinde

– during the fifth millennium BC:
M.Ö.	beşinci	binyıl	boyunca

– vivid compositions:
canlı	eserler

– that integrated abstract and figurative 
elements:
soyut	ve	sembolik	öğeleri	kaynaştıran

– in a well-balanced scheme:
dengeli	bir	şekilde

– were produced:
üretildi

– in several painted-ceramic traditions:
çeşitli	seramik	boyama	gelenekleriyle
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5. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yükleminin	yanı	 sıra,	bir	 isim	cümlesi	olan	“that 
what they perceive as a display of unfair 
attitudes and invasions of privacy are being 
carried out by opponent groups”	 ifadesinin	
doğru	 çevirisi,	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 doğru	
olarak	verilmiştir:	“Haksız tutumların sergilenmesi 
ve mahremiyetin ihlali olarak algıladıkları şeylerin 
muhalif gruplar tarafından gerçekleştirilmesinden” 
olarak	verilmiştir.

– powerful political leaders:
güçlü	siyasi	liderler

– have been bitterly complaining about:
şiddetle	yakınmaktadırlar

– the fact that what they perceive as:
olarak	algıladıkları	şeylerin

– a display of unfair attitudes:
haksız	tutumların	sergilenmesi 

– and invasions of privacy:
ve	mahremiyetin	ihlali 

– are being carried out:
gerçekleştirilmesinden

– by opponent groups:
muhalif	gruplar	tarafından

6. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	son	fiil	+	zarf	öbeği	“are still 
alive at present” ifadesidir	ve	bu	 ifade	yalnızca	
C	seçeneğinde	“… hâlâ varlığını sürdürmektedir” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– old Turkish houses:
eski	Türk	evleri	

– are the structural cornerstones:
temel	yapıtaşlarıdır	

– of Turkish urban culture:
Türk	kent	kültürünün

– which were formed:
oluşan

– over hundreds of years:
yüzlerce	yılda

– and are still alive at present:
ve	günümüzde	hâlâ	varlığını	sürdürmektedir
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7. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	
yüklem+nesne	 “Caricature is a mature form 
of expression”	 ifadesidir	ve	bu	 ifade	yalnızca	E	
seçeneğinde	“Karikatür, ... ortaya çıkmış olgun bir 
ifade biçimidir”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– caricature:
karikatür

– is a mature form of expression:
olgun	bir	ifade	biçimidir 

– that arose:
ortaya	çıkmış

– when art became capable of:
sanatın	....	sağlayabildiği	zaman

– social introspection and comment:
toplumsal	bir	iç	gözlem	ve	yorum

8. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	özne	+	yüklemi	“It 
was only at the beginning of the 18th century” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	D	seçeneğinde	“18. 
yüzyılın başında olmuştur”	şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– it was only at the beginning of the 18th 
century:
18.	yüzyılın	başında	olmuştur 

– that Johann Friedrich Böttger:
Johann	Friedrich	Böttger’in 

– discovered kaolin:
kaolini	keşfetmesi

– and made it possible:
ve	sağlaması

– to produce in Europe:
Avrupa’da	imal	etmeyi

– a porcelain as hard as:
kadar	kuvvetli	bir	porselen

– that which had been imported from China:
Çin’den	ithal	edilmiş	porselen	kadar


