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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “a recent mental–health 
survey carried out in Europe suggested” 
ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	A	 seçeneğinde	
“Avrupa’da son zamanlarda yapılan bir zihinsel 
sağlık anketi ... gösterdi”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
verilmiştir.

– a recent mental-health survey carried out in 
Europe:
Avrupa’da	son	zamanlarda	yapılan	bir	zihinsel	
sağlık	anketi

– suggested:
gösterdi

– that two-fifths of French people:
Fransızların	beşte	ikisinin 

– suffer from serious depression:
ciddi	depresyon	geçirdiklerini

– at some point in their lives:
hayatlarının	bir	döneminde

– so:
bu	yüzden

– it is no surprise to learn:
öğrenmek	şaşırtıcı	değil 

– that they swallow more anti-:
Fransızların	 Almanlar	 ve	 İngilizlerden	 kişi	
başına	daha	

– depressants per head:
fazla	antidepresan	kullandıklarını 

– than the Germans or the British:
öğrenmek	şaşırtıcı	değil 

2. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	fiiller	olan	“expands, move 
further”	 ve	 “gets weaker”	 eylemlerinin	 Türkçe	
karşılıkları	sırasıyla	“genişledikçe, uzaklaştıkça” 
ve	“zayıflar”	şeklinde	D	seçeneğinde	verilmiştir.

– as the universe expand:
evren	genişledikçe

– and:
ve 

– objects move further away from each other:
nesneler	birbirinden	daha	da	uzaklaştıkça

– gravity gets weaker:
yerçekimi	zayıflar
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3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “… not only spread … 
but has also undermined …”	ifadesinin	Türkçe	
karşılığı	 yalnızca	D	seçeneğinde	geçen	 “sadece 
yaymamış … aynı zamanda … zayıflatmıştır” 
ifadesidir.

– 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

4. Yanıt: D

	 Soru	kökünün	yüklemi	olan	“easily got a vote of 
confidence”	 ifadesinin	Türkçe	 karşılığı	 yalnızca	
D	 seçeneğinde	 geçen	 “kolayca güvenoyu 
almıştır”	ifadesidir.

– at the party conference held on June 1st in 
Berlin:
1	 Haziran’da	 Berlin’de	 düzenlenen	 parti	
kongresinde

– the German Chancellor:
Almanya	Başbakanı

– easily got a vote of confidence:
kolayca	güvenoyu	almıştır
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5. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	ana	 cümlenin	 yüklemi	“… 
would continue to rise for another fifty years” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	E	seçeneğinde	“… 
, bir elli yıl daha yükselmeye devam edecektir” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– if all fossil-fuel power stations worldwide:
dünyadaki	tüm	fosil	yakıtlı	enerji	santralleri

– were switched off tomorrow:
yarın	devreden	çıkarılsa	

– even:
bile

– global temperatures:
küresel	sıcaklıklar 

– would continue to rise for another fifty 
years:
bir	elli	yıl	daha	yükselmeye	devam	edecektir	

6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 ortak	 özneli	 iki	 yüklem	 verilmiştir.	
Bu	iki	yüklemden	ilki	“are composed of”	ve	ikincisi	
de “bear”	 ifadeleridir	ve	doğru	bir	şekilde	çevirisi	
sırasıyla	 “oluşurlar”	 ve	 “taşırlar”	 şeklinde	
yalnızca	A	seçeneğinde	verilmiştir.

– the mitochondria:
mitokondriyumlar 

– are composed of membranes that are 
intricately folded:
karmaşık	 biçimde	 katlanmış	 zarlardan	
oluşurlar

– and bear thousands of highly organized 
sets of enzymes:
ve	son	derece	düzenli	binlerce	enzim	kümesi	
taşırlar

– on their inner and outer surfaces:
iç	ve	diş	yüzeylerinde 
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7. Yanıt: D

	 Soru	kökünün	bir	isim	fiil	olan	yüklemi	olan	“is a 
powerful indicator”	 ifadesinin	Türkçe	dengi	sa-
dece	D	seçeneğinde	geçen	“güçlü bir göstergedir” 
ifadesidir.

– a family history of a disease:
bir	hastalığa	ilişkin	aile	öyküsü

– is a powerful indicator of:
için	güçlü	bir	göstergedir 

– a person’s tendency to contract that 
disease:
kişinin	o	hastalığa	yakalanma	eğilimi	

8. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 İngilizce	 cümlenin	 ana	 cümle	
kısmındaki	 yüklem	 öbeği	 olan	 “began to 
flourish” ifadesinin	Türkçe	karşılığı	“büyümeye 
başlamıştır” olur.	 Temel	 cümlenin	 öznesini	
oluşturan	“the Las Vegas (that) we know today” 
ifadesinin	 çevirisi	 ise,	 “Bugün bildiğimiz Las 
Vegas”	olacaktır.	Bu	özne	öbeğinde,	Las	Vegas	
ismini	 niteleyen	 bir	 sıfat	 cümleciğinin	 (we know 
today)	 olduğuna	 özellikle	 dikkat	 etmek	 gerekir.	
Bu	açıklamalara	göre	D	seçeneğinin	doğru	yanıt	
olduğu	görülür.


