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1. Yanıt: A

	 Çeviri	sorularında	hatırlayacağınız	gibi	incelemeye	
öncelikle	 yüklemden	 başlıyorduk.	 Bu	 soruda	
verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “ileri sürmüşlerdir” 
(active voice)	 olduğuna	 göre,	 bunun	 İngilizce	
karşılığının	 zamanının	 “present perfect” olması	
yüksek	 olasılıktır.	 Bu	 yüklemin	 İngilizce	 karşılığı	
ise	 “allege, assert, maintain, put forward, 
argue” gibi	 fiiller	 olabilir.	 Seçeneklere	 sırasıyla	
baktığımızda	A	seçeneğinde	cümlenin	yükleminin	
“have argued”	 olduğunu	 görüyoruz.	 Diğer	
seçeneklerden	B	seçeneğinin	yüklemi	“be” (was),	
C	 seçeneğinin	 yüklemi	 “was caused” (passive 
voice),	D	seçeneğinin	yüklemi	“are held” (passive 
voice)	 ve	 E	 seçeneğinin	 yüklemi	 “occurred” 
olduğundan,	sorudaki	Türkçe	cümlenin	yükleminin	
karşılığı	 olamazlar.	 C	 ve	 D	 seçeneklerindeki	
fiillerin	 “passive voice”	 olmalarından	 dolayı	 da	
elenebileceği	açıktır.

2. Yanıt: D

	 Soruda	verilen	cümlenin	yüklemi	olan	“yükseltir” 
ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 “promote, raise, 
elevate, heighten” fiillerinden	cümlenin	anlamına	
en	uygun	olan	“raise”	fiili	olabilir.	Bu	fiil	çoğunlukla	
“rise” (yükselmek)	fiiliyle	karıştırılır,	oysa	“raise” 
fiili	geçişli	bir	fiildir	ve	nesne	alır,	ama	“rise”	fiili	
geçişsizdir	 ve	 nesne	 almaz.	 Bu	 soruda	 geçen	
“yükseltmek”	 fiili	 nesne	 aldığından	 (yerel	 deniz	
seviyesini)	 İngilizce	 karşılığı	 “raise”	 olmalıdır.	
Bu	 fiil	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	 kullanılmıştır	 ve	
otomatikman	doğru	olur.	A	 ve	C	seçeneklerinde	
güçlü	 çeldirici	 olarak	 “rise”	 fiili	 verilmiştir.	 B	
seçeneğinin	 yüklemi	 (brings)	 ile	 E	 seçeneğinin	
yüklemi (can cause)	 soru	 cümlesindeki	
“yükseltir”	yükleminin	karşılığı	değildir.
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3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen“dikkatini dış konulara 
çevirmek zorunda kaldı”	 ifadesinin	 İngilizce	
dengi	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 “he was soon 
forced to turn his attention to foreign affairs” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– her ne kadar ….–sa da:
although

– 2000 seçimlerinden sonra:
after	the	2000	election	

– Başkan George W. Bush:
President	George	W.	Bush	

– Beyaz Saray’a gelmiş:
came	into	the	White	House	

– ülke içi sorunlara odaklanmış olarak:
focused	on	domestic	issues	

– kısa sürede, dikkatini dış konulara çevirmek 
zorunda kaldı:
he	 was	 soon	 forced	 to	 turn	 his	 attention	 to	
foreign affairs	

4. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 nesne	+	
yüklemi	“çinko … vücuttaki pek çok proteinin 
çalışmasını destekler”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	A	seçeneğinde	“zinc supports the work of 
numerous proteins in the body …”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– çinko:
zinc

– çeşitli metabolik süreçlerde yer:
including	 the	 metallo-enzymes,	 which	 are	
involved	in	a	variety	

– alan madensel enzimler dahil:
of	metabolic	processes	

– vücuttaki pek çok proteinin çalışmasını:
the	work	of	numerous	proteins	in	the	body

– destekler:
supports
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5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“en vahşi çarpışma …… olmuştur”	 ifadesidir	
ve	 bu	 ifade	 yalnızca	C	 seçeneğinde	 “the most 
savage fighting occurred” şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– Vietnam ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasındaki savaşta:
in	 the	 war	 between	 Vietnam	 and	 the	 United	
States	of	America 

– en vahşi çarpışma:
the	most	savage	fighting

– 1968 başlarında:
early	in	1968 

– Tet olarak bilinen:
known	as	Tet

– Vietnam Yeni Yılı sırasında:
during	the	Vietnamese	New	Year

– olmuştur:
occurred

6. Yanıt: C

	 Bu	soru	“ve”	bağlacıyla	bağlı	aynı	özneye	sahip	
iki	 yüklem	 öbeğinden	 oluşmaktadır.	 Bu	 tür	 eş	
düzey	 bağlaçlarıyla	 bağlı	 iki	 yüklem	 öbeğini	
çevirirken	 öncelikle	 ilk	 yüklem	 öbeğini	 sonra	 da	
ikincisini	 çeviririz.	Bu	bakış	açısıyla	bakıldığında	
bu	 sorunun	 ilk	 bölümü	 olan	 “yiyeceklerdeki 
iyot miktarı değişkendir”	 ifadesinin	karşılığının	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 doğru	 olarak	 verildiği	
görülür.

– yiyeceklerdeki iyot miktarı değişkendir:
the	amount	of	iodine	in	foods	is	variable 

– ve genellikle:
and	generally 

– bitkilerin yetiştiği veya hayvanların 
üzerinde otladığı:
in	which	plants	are	grown	or	on	which	animals	
graze 

– topraktaki miktarı:
the	amount	in	the	soil 

– yansıtır:
reflects
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7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“İspanya’da on dokuzuncu yüzyıl sonları …… bir 
çöküş dönemiydi” ifadesidir	ve	bu	 ifade	yalnızca	
B	 seçeneğinde	 “the late nineteenth century 
in Spain was a period of national decline” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– İspanya’da on dokuzuncu yüzyıl sonları:
the	late	nineteenth	century	in	Spain

– yaygın siyasal yolsuzluklara bir tepki 
olarak:
as	a	response	to	widespread	political	corruption 

– gelişen anarşizmle birlikte:
along	with	anarchism	developing	

– ulusal bir çöküş dönemiydi:
was	a	period	of	national	decline

8. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	yüklemi	olan	
“oluşur”	 ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 yalnızca	C	
seçeneğinde	geçen	“consists of”	ifadesidir.

– bir hipotez:
a	hypothesis

– genellikle:
usually

– bir soruna olası bir çözüm getiren:
that	give	a	possible	solution	to	a	problem

– birbiriyle bağlantılı bir ifadeler grubundan:
a	group	of	interconnected	statements

– oluşur:
consists	of


