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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “öteki Avrupalılara 
kıyasla”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 verilen	 “compared with other 
Europeans” ifadesidir.

– öteki Avrupalılara kıyasla:
compared	with	other	Europeans

– Almanların:
that	……	the	Germans 

– daha uzun yıllık tatilleri olduğu:
have	longer	annual	holidays

– ve yurt dışı gezilere daha çok para 
harcadıkları:
and	spend	more	money	on	foreign	travel 

– bir gerçektir:
it	is	true	

2. Yanıt: A

	 Soru	 kökündeki	 cümlenin	 öznesi	 “hava 
taşımacılığı” yüklemi	 ise	 “oluşturmuştur” 
ifadeleridir.	 Bu	 ifadelerin	 İngilizce	 çevirisindeki	
karşılıkları	sırasıyla	“air transport” ve	“has been 
…” olur.	Cümlede	geçen	“ilk günlerinden beri” 
şeklindeki	 zaman	 tümlecinin	 karşılığı	 ise	 “since 
its earliest days” olacaktır.	 Saydığımız	 bu	
koşulları	 sağlayan	 tek	 seçenek	 olan	A	 seçeneği	
doğru	yanıttır.

3. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	yüklemi	olan	
“yazmıştır”	 ifadesinin	 İngilizce	karşılığı	yalnızca	
D	seçeneğinde	geçen	“wrote”	ifadesidir.

– Alman gökbilimci Kepler:
the	German	astronomer	Kepler

– gezegenlerin güneş çevresindeki:
which	are	a	detailed	description	of	the	

– hareketlerinin ayrıntılı bir betimlemesi olan:
motions	of	the	planets	around	the	sun

– önemli gökbilimi eserleri:
important	astronomical	works

– yazmıştır:
wrote
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4. Yanıt: D

	 Bu	 soruda	 da	 öncelikle	 yüklem	 bölümünü	
inceleyelim:	 “muhtemelen tamamen tanınmaz 
olacaktır” = “will probably be completely 
unrecognizable” Bu	 ifade	 şeklini	 sadece	 D	
seçeneğinde	görüyoruz	ve	bu	seçenek	doğrudur.

5. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 temel	 cümlenin	 yüklemi	
“tasarlanmıştır” olduğuna	göre,	bunun	 İngilizce	
karşılığı	 “was designed”	 olur.	 Bu	 ifade	 tarzını	
sadece	E	seçeneğinde	görmekteyiz.

6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“hiçbir ilaç firması …. istekli değildir” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	“no 
pharmaceutical company is willing to”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– hiçbir ilaç firması:
no	pharmaceutical	company

– yüz bin kişide bir kişiyi etkileyen bir:
for	the	treatment	of	a	disease	that	affects	only	
one	in	a	hundred	

– hastalığın tedavisi için:
thousand	people

– ilaçlara yüklü yatırım yapmaya:
invest	heavily	in	drugs

– istekli değildir:
is	willing	to
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7. Yanıt: B

	 Bu	 soruda	 da	 önce	 temel	 cümlenin	 yüklemini	
inceleyelim:	“söyledi” = “said / told.” Seçenekler	
içinde,	 A’da	 “warned = uyardı, ikaz etti,”	 C’de	
“warned = uyardı, ikaz etti,” D’de	“asked = sordu, 
rica etti,” ve	E’de	“were asked = soruldu, rica edildi” 
ifadeleri	 yüklemi	oluşturmaktadır.	Görüldüğü	gibi	
bu	seçeneklerde	aradığımız	fiil	yoktur.

8. Yanıt: E

	 Bu	soruda	“ancak”	bağlacı	ile	yan	yana	getirilmiş	
iki	 bağımsız	 cümle	 verilmiştir.	 Bu	 tip	 sorularda	
öncelikle	 bağlaç	 ile	 işe	 başlamalı,	 sonra	 da	 ilk	
cümlenin	 yüklemi	 ve	 gerekirse	 ikinci	 cümleni	
yüklemi	ile	işe	devam	etmelidir.	Türkçe	cümledeki	
“ancak” bağlacının	 İngilizce	 cümledeki	 karşılığı	
“but” olmalıdır.	 Birinci	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“kullanmazlar” ifadesinin	karşılığı	ise	özne	çoğul	
olduğundan	 “don’t use”	 olacaktır.	 Bu	 iki	 şartı	
sağlayan	E	seçeneği	doğru	yanıttır.	A	seçeneğindeki	
“though” D	 seçeneğindeki	 “because” bağlaçları	
Türkçe	 cümlede	 kullanılmadığından	 doğru	
olamazlar.	 B	 seçeneğinde	 kullanılan	 “and so” 
bağlacının	 da	 sorudaki	 cümlede	 karşılığı	 yoktur.	
C	 seçeneğindeki	 cümle	 bağlaç	 içermediğinden	
bileşik	 cümle	değil	 basit	 cümledir.	Bu	cümledeki	
“but” iki	cümleyi	değil	iki	ismi	birleştirmektedir.	


