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1. Yanıt: B

	 Türkçe	 cümlelerin	 İngilizce	 denginin	 istendiği	
soruların	 yanıtı	 öncelikle	 özne	 ve	 daha	 sonra	
da	 yüklemin	 doğru	 çevirisinin	 tespit	 edilmesiyle	
bulunabilir.	 Bu	 soruda	 geçen,	 “Nicholas 
Gane’nin yeni yayımlanan kitabı ...”	 ve	 “bir 
araya getirmektedir” ifadelerinin	doğru	çevirileri	
sırasıyla	 “Nicholas Gane’s newly-published 
book ...”	ve	“... brings together ...”	 ifadeleridir.	
B	seçeneği	doğru	yanıttır.

2. Yanıt: A

	 Soru	 kökünün	 öznesi	 olan,	 “1 Mayıs 2004’te 
on yeni ülkenin Avrupa Birliği’ne girişi ...”	ve	
yüklemi	 olan	 “simgelemektedir”	 ifadelerinin	
doğru	çevirileri	sırasıyla	“the entrance, on 1 May 
2004, of ten new countries to the European 
Union symbolizes ...”	ifadesidir.

3. Yanıt: E

	 Bu	soruda	geçen,	“Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi”	 ve	 “... kararı oybirliği ile almıştır” 
ifadelerinin	 doğru	 çevirileri	 sırasıyla	 “The UN 
Security Council ...”	 ve	 “...has unanimously 
passed a resolution ...”	ifadeleridir.

4. Yanıt: B

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlede	 geçen	 “hala 
tartışmalı olsa da” ifadesinin	 doğru	 çevirisi	
olan	 “though still controversial”	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	verilmiştir.

5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “... yazmış olan Mary 
Williams ... den biridir”	ifadesinin	doğru	çevirisi	
“Mary Williams, who has written ... is one of 
the ...” ifadeleridir.
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6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “... düzenleyenler, İngiliz 
tütün ve pamuk tüccarlarıydı” ifadesinin	doğru	
çevirisi	 “it was British tobacco and cotton 
traders who organized ...”	ifadesidir.	B	seçeneği	
doğru	yanıttır.

7. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 yükleminin	 “vardır” 
olduğunu	 görüyoruz.	 Bu	 fiilin	 İngilizce	 karşılığı	
“have” olacaktır.	 Temel	 cümlenin	 öznesi	
“hepsinin = cells of the human body” çoğul	
isim	 olduğundan,	 fiilin	 çekimi	 de	 üçüncü	 çoğul	
şahsa	 göre	 “have” olacaktır.	 Cümlede	 geçen	
“olsa da” ifadesinden,	 İngilizce	 cümlede	
“although / even though / in spite of” 
bağlaçlarından	 birisinin	 kullanılması	 gerektiği	
sonucuna	 varırız.	 Seçeneklerden	 B,	 C	 ve	 D	
seçeneklerinde	istediğimiz	bağlaçların	kullanılmış	
olduğunu	görüyoruz.	Ama	C	ve	D	seçeneklerinin	
yüklemlerinin	 “are different from = farklıdır” 
olduğunu	 ve	 bu	 yüklemin	 de	 soruda	 ki	“vardır” 
ifadesine	karşılık	gelmediğini	görüyoruz.	

8. Yanıt: C

	 Türkçe	cümlenin	yüklemi	bir	sıfat	fiil	durumundaki	
“mümkündür”	 olduğundan,	 bu	 ifadenin	
İngilizce	 karşılığı	 “be possible to”	 olur.	 B	
seçeneğinde	 “makes possible” ifadesinin	
Türkçe	 karşılığı	 “mümkün kılar” olacağından,	 bu	
ifade	 sorudaki	 yüklemle	 uyuşmaz	 ve	 yanlıştır.	
E	 seçeneğinde	 gördüğümüz	 “would only be 
possible”	 ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	 “ancak 
mümkün olurdu”	 olacağından,	 bu	 seçenek	
doğru	 değildir.	 D	 seçeneğindeki	 cümle	 bir	 boş	
özne	 ile	 başlamaktadır	 ve	 isim	 fiil	 içermektedir.	
Bu	 seçenekteki	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “enable” 
fiilinin	 Türkçe	 karşılığı	 “mümkün kılar” olurdu.	 A	
seçeneğinin	 de	 yüklemi	 tamamen	 farklıdır:	 “can 
be transmitted” = “iletilebilir” 


