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1. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “kadınların bilimsel 
araştırmalardaki durumuna ilişkin olarak” 
ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 “as regards the 
status of women in scientific research” 
ifadesidir	ve	yalnızca	E	seçeneğinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– kadınların bilimsel araştırmalardaki 
durumuna ilişkin olarak:
as	 regards	 the	 status	 of	 women	 in	 scientific	
research 

– denilebilir ki:
it	may	be	said	that

– temel sorun:
the	fundamental	problem

– kadınları bilime çekmek değil:
is	not	attracting	them	to	science

– ancak:
but

– yetiştirildikten sonra:
after	they	have	been	trained

– onları bilim içinde tutabilmektir:
retaining	them	in	science

2. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“uyku hapları + neden olabilir”	ifadesidir	ve	bu	
ifade	 yalnızca	C	 seçeneğinde	“sleeping pills + 
can cause” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– uyku hapları:
sleeping	pills

– özellikle birkaç haftadan daha uzun süre:
especially	for	longer	than	a	few	weeks

– veya yüksek dozlarda:
or	at	high	doses

– düzenli olarak kullanıldığında:
when	used	regularly 

– bazı insanlarda:
in	some	people

– bağımlılığa neden olabilir:
can	cause	dependency
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3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“bazı siyaset bilimciler …… ileri sürmüşlerdir” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“some political scientists + have argued…” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– bazı siyaset bilimciler:
some	political	scientists

– üyeleri arasında derin duygusal ilişkilerin 
var olduğu ailenin:
the	family	in	which	deep	emotional	relationships	
exist	between	members 

– ufak çapta siyasal bir sistem gibi olduğunu:
that,	….	,	is	like	a	political	system	in	miniature 

– ileri sürmüşlerdir:
have	argued

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“dilbilimi, …… genç bir sosyal bilimdir ……” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
“linguistics is a young social science …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– dilbilimi, …… genç bir sosyal bilimdir:
linguistics	is	a	young	social	science

– son zamanlarda:
recently

– hemen tüm alanlarda muazzam bir 
genişleme sağlayan:
which	has	had	a	massive	expansion	in	almost	
all	areas
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5. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	öznesi	“pek çok 
hükümet”	amaç	/	hedef	belirten	“infinitive” yapısı	
“teşvik etmek için” ve	 yüklem	 +	 nesnesi	 “ne 
gerekiyorsa yapmaktadır”	 ifadeleridir	 ve	 bu	
ifadelerin	karşılıkları	yalnızca	A	seçeneğinde	“… 
many governments” “are doing whatever they 
can”	ve	“to encourage people”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– yaşlıların gençleri sayıca geçeceği bir 
gelecekten korkan:
fearful	 of	 a	 future	 in	 which	 the	 elderly	
outnumber	the	young

– pek çok hükümet:
many	governments

– insanları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek 
için ne gerekiyorsa:
whatever	 they	 can	 to	 encourage	 people	 to	
have	children	

– yapmaktadır:
are	doing	

6. Yanıt: B

	 Soruda	verilen	Türkçe	cümlenin	yüklemi	olan	sıfat	
fiil	 durumundaki	 “yaygındı”	 ifadesinin	 İngilizce	
karşılığı	“it was common”	olacaktır.	İngilizce’de	
sıfat	 ya	 da	 isim	 fiil	 kullanılan	 cümlelerde,	
cümle	 başında	 genellikle	 boş	 özne	 olarak	 “it” 
kullanılır.	 Bu	 açıklamalara	 uygun	 tek	 seçeneğin	
B	 olduğu	 açıkça	 görülmektedir.	 Bu	 seçenekte	
hem	sözünü	ettiğimiz	boş	özne	kullanımı	vardır,	
hem	 de	 “yaygındı”	 ifadesinin	 karşılığı	 olan	 “it 
was common”	 ifadesi	 yalnızca	 bu	 seçenekte	
verilmiştir.	 Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Diğer	
seçeneklerde	 kullanılan	 yüklem	 durumundaki	
ifadelerin	karşılıkları	aşağıdaki	gibidir:

– was regarded:
olarak	kabul	edildi

– were prejudiced:
ön	yargılıydı

– was seen:
olarak	görülüyordu

– grew prejudiced:
ön	yargılı	bir	hale	geldi
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7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 kullanılan	
“but”	 bağlacının	 karşılığı	 “ancak, ama, fakat” 
ifadelerinden	 birisi	 olabilir.	 Buy	 ifadelerin	 A,	 C	
ve	E	seçeneklerinde	kullanıldığını	görüyoruz.	Bu	
durumda	B	ve	D	seçenekleri	hemen	elenmelidir.	
İkinci	 olarak	 birinci	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “arzu 
edilir” ile	 ikinci	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “kristalize 
karbondur”	 ifadelerinin	 karşılıklarını	 inceleyelim.	
Bu	 ifadelerin	 karşılıkları	 sırasıyla	 “are desired / 
are coveted”	ve	“are crystalized carbon”	olacaktır.	
A	 ve	 E	 seçeneklerinde	 “desire”	 sözcüğü	 isim	
halinde	 kullanıldığından,	 Türkçe	 cümledeki	 fiil	
kullanımına	 karşılık	 olamaz.	 Bu	 durumda	 doğru	
yanıt	C	seçeneği	olur.

– elmaslar, muhteşem güzellikleri için çok 
şiddetle arzu edilir:
diamonds	are	much	coveted	for	their	exquisite	
beauty

– ancak:
but

– basit gerçek şu ki:
the	simple	truth	is	that

– onlar sadece sıkıştırılmış kristalize 
karbondur:
they	are	just	compressed	crystallized	carbon	

8. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“ABD …… kendini resmen bağımlı kılmıştır” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
“the USA is officially committed to …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	Yüklem	öbeğini	
oluşturan	 A	 seçeneğindeki	 “has decided,”	 D	
seçeneğindeki	 “is determined,”	C	 seçeneğindeki	
“it is a determined policy”	ve	E	seçeneğindeki	“it is 
the official policy”	ifadeleri,	soru	kökündeki	yüklem	
öbeği	 olan	 “bağımlı kılmıştır” ifadesinin	 karşılığı	
olamaz.

– ABD:
the	USA

– Arap petrolünün serbest akışını sağlamak 
için:
to	ensure	the	free	flow	of	Arab	oil

– askeri güç dahil gerekli her vasıtayı 
kullanmaya:
the	 use	 of	 any	 means	 necessary,	 including	
military	force

– kendini resmen bağımlı kılmıştır:
is	officially	committed	to


