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1. Yanıt: E

	 Sorudaki	birinci	cümlenin	yüklemi	olan	“contain” 
sözcüğünün	 Türkçe	 karşılığı	 “içermektedir” 
olur.	 İkinci	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “are related” 
ifadesinin	 karşılığı	 ise	 “ilgilidir”	 olacaktır.	 Bu	
çeviri	karşılıkları	yalnızca	E	seçeneğinde	sırasıyla	
doğru	bir	şekilde	verildiğinden	E	seçeneği	doğru	
yanıttır.

– the unemployment statistics:
işsizlik	istatistikleri

– published by the government:
hükümet	tarafından	yayımlanan

– contain a number of problems:
birçok	sorun	içermektedir

– and some of these:
ve	bunların	bazıları

– are related to hidden unemployment:
gizli	işsizlikle	ilgilidir

2. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlede,	 temel	 cümlenin	
yüklemi	 olan	 “was under way” deyimsel	 bir	
ifade	 olup,	 çevirisi	 “devam ediyordu”	 olur.	
Zaman	 zarf	 cümleciğinin	 bağlacı	 ve	 yüklemi	
olan	“when … attacked” ifadesinin	karşılığı	 ise	
“saldırdıklarında” olacaktır.	 Bu	 açıklamalara	
göre	doğru	yanıt	C	seçeneği	olacaktır.

– when the terrorists attacked:
teröristler	……	saldırdıklarında

– the World Trade Center:
Dünya	Ticaret	Merkezi’ne

– on September 11th:
11	Eylül’de

– voting was already under way:
oy	verme	işlemi	devam	ediyordu

– in the primary election:
önseçimde

– for New York’s new mayor:
New	York’un	yeni	belediye	başkanı	için
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3. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 temel	 cümlenin	 yüklemi	
durumundaki	 “believe”	 sözcüğünün	 Türkçe	
karşılığı	 “inanmaktadır”	 olur.	 Bu	 bilgi	 bizi	 A	 ve	
E	seçeneklerine	sınırlamış	olur.	Cümlenin	öznesi	
durumundaki	“most Cuban exiles in America” 
ifadesinin	 çevirisi	 ise	 “Amerika’daki Kübalı 
sürgünlerin çoğu” olacaktır.	 Bu	 durumda	 A	
seçeneğinin	doğru	yanıt	olduğu	açıkça	görülür.	E	
seçeneğindeki	 “pek çok”	 ifadesinin	 karşılığının	
sorudaki	cümlede	“many” olması	gerekirdi.
– most Cuban exiles in America:

Amerika’daki	Kübalı	sürgünlerin	çoğu

– believe:
inanmaktadır

– that Cuba possesses:
sahip	olduğuna

– biological-warfare technology:
Küba’nın	biyolojik	savaş	teknolojisine

– and is also:
ve	ayrıca

– on friendlier terms with Iraq:
Irak’la	 ……	 daha	 dostça	 ilişkiler	 içinde	
olduğuna

– than the Pentagon thinks:
Pentagon’un	sandığından	

4. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 bağlacı	
“although”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	“–e rağmen” şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– although:
–e	rağmen

– many forms of therapy have been tried:
pek	çok	tedavi	biçimi	denenmiş	olmasına 

– none:
hiçbiri

– has been able to prevent the disease from 
progressing:
hastalığın	ilerlemesini	engelleyememiştir	
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5. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 İngilizce	 cümlenin	 yüklemi	
“reveal” sözcüğünün	Türkçe	çeviri	cümlesindeki	
karşılı	 “gösteriyor / göstermektedir” 
olur.	 Seçeneklerde	 bu	 karşılığa	 yalnızca	 B	
seçeneğindeki	cümlede	rastlıyoruz	ve	bu	seçenek	
doğru	 yanıttır.	 Diğer	 bütün	 seçeneklerde	 farklı	
fiil	 karşılıkları	 verildiğinden	 doğru	 değildir.	 A	
seçeneğinde	 geçmiş	 zamanlı	 “ortaya çıktı = 
appeared,” C	 seçeneğinde	 şimdiki	 zamanlı	
“belirtiyor = states / indicates / cites,” D	
seçeneğinde	 edilgen	 yapıdaki	 “bildiriliyor = 
is being declared / announced / told” ve	
E	 seçeneğindeki	 geçmiş	 zaman	 kalıbındaki	
“ortaya çıkardı = discovered, brought to light, 
introduced” soru	 cümlesindeki	 geniş	 zamanlı	
ve	etken	(active) yapıdaki	“reveal” fiilinin	Türkçe	
karşılığını	oluşturmamaktadır.	

6. Yanıt: E

	 Sorudaki	cümlede	temel	cümlenin	etken	yapıdaki	
ve	geniş	zamanlı	yüklemi	olan	“turn out to be” 
ifadesinin	Türkçe	karşılığı	“olduğu ortaya çıkar” 
olacaktır.	 Bu	 karşılık	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	
verilmiştir	 ve	 bu	 seçenek	 doğrudur.	 Diğer	
seçenekleri	inceleyecek	olursak,	A	seçeneğindeki	
“gibi görünür = seems to be / appears to be,” 
B	 seçeneğindeki	 edilgen	 yapıdaki	 “anlaşılır = 
is understood,” C	seçeneğindeki	 edilgen	yapılı	
“gözlenir = is observed” ve	 D	 seçeneğindeki	
yine	 edilgen	 yapılı	 “görülür = is seen” doğru	
yanıtı	 oluşturamazlar.	 Seçeneklerden	 C,	 D	 ve	
E	 seçeneklerindeki	 Türkçe	 cümlelerin	 hepsinde	
verilen	 fiiller	 edilgen	 çatılı	 olduğundan,	 soru	
kökünde	 verilen	 İngilizce	 cümledeki	 etken	 çatılı	
“turn out to be” ifadesine	karşılık	olmamaktadır.
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7. Yanıt: B

	 Soruda	“and” bağlacı	ile	birleştirilmiş	iki	bağımsız	
cümle	 vardır.	 Bu	 gibi	 sorularda	 her	 bağımsız	
cümlenin	 yüklemini	 ayrı	 ayrı	 sorgulayarak	 doğru	
çeviri	 cümlesini	 bulabiliriz.	 İşe	 öncelikle	 birinci	
cümlenin	 yüklemi	 olan	 isim	 fiil	 durumundaki	
“is a physical property” ifadesini	 irdeleyerek	
başlayalım.	Bu	ifadenin	Türkçe	karşılığı	“fiziksel 
bir özelliktir” olacaktır.	 Bu	 karşılık	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	 vardır.	 İkinci	 olarak	 ikinci	 cümlenin	
yüklemi	olan	“measures” ifadesini	inceleyelim.	Bu	
ifadenin	karşılığı	da	“ölçer” olacaktır.	Bu	karşılığı	
da	A	ve	B	seçeneklerinde	rastlıyoruz.	Öyleyse	her	
iki	fiilin	de	doğru	karşılığının	verildiği	B	seçeneği	
doğrudur.	A	seçeneğinde	birinci	fiil	 yanlış	olarak	
bir	 sıfat	 cümleciği	 yapısında	verilmiştir:	“fiziksel 
bir özellik olan” C	 seçeneğindeki	 “ölçülür” 
ikinci	 fiil	 durumundaki	 “measures” için	 karşılık	
oluşturmaktadır,	ama	edilgen	yapıda	olduğundan	
yanlıştır.	 D	 seçeneğinin	 ana	 yüklemi	 tamamen	
farklıdır:	 “yardımcıdır.” E	 seçeneğinde	 ikinci	
cümlenin	 yüklemi	 olan	 “measures” çeviri	
cümlesinde	bir	sıfat	fiil	işlevi	(ölçen) taşımaktadır	
ve	doğru	değildir.	

8. Yanıt: C

	 Çeviri	 sorularında	 sorgulamaya	 her	 zaman	
olduğu	 gibi	 yüklem,	 özne,	 cümle	 başında	 edat	
öbeği	 (varsa),	 cümlenin	 nesnesi,	 yan	 cümlenin	
yüklemi,	 yan	 cümlenin	 öznesi	 vb.	 sırasını	
izleyerek	başlayalım.	Sorudaki	cümlenin	yüklemi	
“shut down”	 ve	 zaman	 kipi	 “present perfect” 
olduğuna	göre,	bunun	Türkçe	cümledeki	karşılığı	
“durdurmuştur”	 olur.	 Bu	 durumda	 edilgen	
yapı	 kullanılan	 A	 seçeneği	 ile	 şimdiki	 zaman	
kipi	 kullanılan	D	 seçeneğini	 hemen	eleriz.	Özne	
konumunda	 özneyle	 birlikte	 özneyi	 niteleyen	 bir	
edat	 öbeği	 yer	 zarfı	 durumunda	 kullanılmıştır.	
Özneyi	 oluşturan	 “an underground physics 
laboratory in Italy” ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	
“İtalya’da bir yer altı fizik laboratuarı” olur.	
Böylece	 D	 seçeneğini	 de	 elemiş	 oluruz.	 Geriye	
kalan	 iki	 seçenekten	 B	 seçeneğinde	 geçen	 ve	
amaç	 belirten	 “için”	 ifadesinin	 İngilizce	 cümlede	
karşılığı	(to_infinitive phrase / in order to)	yoktur.	
Cümlede	geçen	“following concerns” ifadesinin	
çevirisi	“kaygılar üzerine” olur.	


