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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
ve	ortak	özneye	bağlı	 ikinci	yüklemi	 “the waiting 
room was heated … and lit by coal–gas lamps” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 sadece	 B	 seçeneğinde	
“… bekleme salonu .… ısıtılıyor ve hava gazı 
lambalarıyla aydınlatılıyordu”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

–  when the Sirkeci train station went into 
service:
Sirkeci tren istasyonu hizmete girdiğinde 

–  on November 3, 1890:
3 Kasım 1890’da

–  the waiting room was heated:
bekleme salonu ısıtılıyor

–  with stoves brought from Austria:
Avusturya’dan getirtilen sobalarla

–  and lit by coal–gas lamps:
ve hava gazı lambalarıyla aydınlatılıyordu

2. Yanıt: B

	 Çeviri	sorularında	her	zaman	olduğu	gibi	öncelikle	
özne–yüklem	 ikilisini	 sorgulayarak	 başlamak	
doğru	olur.	Soru	kökünde	verilen	cümlenin	özne	
+	 yüklemi	 “culture has made …”	 ifadesidir	
ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “kültür … 
yapmıştır” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– more than any other factor in human 
history:
insanlık	 tarihindeki	 başka	 herhangi	 bir	
etkenden	daha	fazla

– culture:
kültür

– has made homo sapiens a unique force:
homo sapiens’i	emsalsiz	bir	güç	yapmıştır	

– in the history of life on Earth:
yeryüzündeki	yaşam	tarihinde
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3. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	özne	+	yüklemi	“It 
is time to recall …”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
D	 seçeneğinde	 “anımsamanın zamanıdır …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– it is time to recall:
anımsamanın	zamanıdır

– that the European Union was founded:
Avrupa	Birliği’nin	…	kurulduğunu	

– on the basis of:
temeli	üzerine	

– human rights, fundamental freedoms:
insan	hakları,	temel	özgürlükler

– and the rule of law:
ve	hukukun	üstünlüğü

– including the right to a fair trial:
adil	yargılanma	hakkı	dahil	

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 soru	 cümlesinin	 özne	
+	 yüklemi “… do you think”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “… düşünüyor 
musunuz” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– do you think?:
düşünüyor	musunuz?

– there is anywhere in the world:
dünyada	herhangi	bir	yer	olduğunu	

– where the left remains a vibrant and 
progressive force:
solun	dinamik	ve	ilerici	bir	güç	olarak	varlığını	
sürdürdüğü	
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5. Yanıt: A

	 Bazı	 çeviri	 sorularında	 kullanılan	 bağlaç	 tek	
başına	 doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 yeterli	 olabilir.	
Örneğin	bu	sorudaki	“because”	bağlacı	yalnızca	
A	 seçeneğinde	 “çünkü”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.	 Buna	 en	 yakın	 seçenek	 olan	 B	
seçeneğindeki	 “oluşturduğu için” ifadesi	 de	
neden/sonuç	belirtir,	ancak	bu	 ifadede	geçen	“–
dığı için”	ifadesinin	karşılığı	“because of”	olması	
gerekirdi.	Diğer	seçeneklerin	hiçbirisi	“because” 
bağlacının	karşılığı	olmadığından	doğru	olamaz.

– temples were the most important public 
buildings in ancient Greece:
eski	 Yunan’da	 tapınaklar	 en	 önemli	 kamu	
binalarıydı

– because religion was a central part of daily 
life:
çünkü	din,	günlük	yaşamın	temel	bir	parçasıydı

6. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“much attention was given …”	 ifadesidir	 ve	
bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “… çok ilgi 
gösterilmiştir” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– in the last century:
geçen	yüzyılda

– much attention was given:
çok	ilgi	gösterilmiştir

– to the language of literature:
edebiyat	diline

– and the question of whether there was in 
fact a separate literary language:
ve	 gerçekte	 ayrı	 bir	 edebî dil olup	 olmadığı	
sorusuna
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7. Yanıt: D

	 Bileşik	cümleden	oluşan	çeviri	sorularında	bazen	
yalnızca	 temel	 cümlenin	 ya	 da	 yan	 cümlenin	
doğru	çevirisini	tespit	etmek,	soruyu	doğru	olarak	
yanıtlamak	 için	 yeterli	 olur.	 Bu	 soruda,	 soru	
kökünde	 verilen	 ve	 bir	 zarf	 cümlesi	 olan	 “after 
the company announced it would close the 
plant to save millions of dollars”	 ifadesi,	 D	
seçeneğinde	“Şirket, milyonlarca dolar tasarruf 
etmek için, fabrikayı kapatacağını ilan ettikten 
sonra” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– more than half of the work force:
iş	gücünün	yarısından	fazlası

– walked out yesterday:
dün	iş	bıraktı

– after the company announced:
şirket,	…	,	ilan	ettikten	sonra 

– it would close the plant:
fabrikayı	kapatacağını 

– to save millions of dollars:
milyonlarca	dolar	tasarruf	etmek	için

8. Yanıt: A

	 Çeviri	 sorularında	 bazen	 de	 cümle	 başında	
verilen	 ve	 isim	 öbeğinden	 oluşan	 öznenin	 ve	
yüklem	 grubunun	 doğru	 çevirisini	 bulmak	 yeterli	
olabilir.	Örneğin	bu	soruda,	soru	kökünde	verilen	
cümlenin	özne	+	yüklemi	“Pressure groups are 
informal political institutions”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 “Baskı grupları 
… gayri resmi siyasal kuruluşlardır”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– pressure groups:
baskı	grupları

– are informal political institutions:
gayri	resmi	siyasal	kuruluşlardır

– which, …, seek to influence:
etkilemek	için	çaba	gösteren

– the decision-making process:
karar	alma	sürecini

– just like parties:
tıpkı	partiler	gibi


