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1. Yanıt: C

	 Çeviri	 sorularını	 çözerken,	 soru	 kökünde	 verilen	
cümleyi	 sırasıyla	 yüklemi,	 öznesi,	 kullanılan	
bağlacın	 türü,	 cümlenin	 nesnesi	 ve	 tümleçleri	
bakımında	 sorgulamak,	 doğru	 yanıtı	 kolayca	
bulmak	 açısından	 yararlı	 olacaktır.	 Öncelikle	
soruda	 temel	 cümlenin	 yüklemine	 bakmalı	 ve	
bu	 fiilin	 zamanı	 ile	 etken	 ya	 da	 edilgen	 olma	
durumunu	 sorgulamalıyız.	 Çoğu	 zaman	 sadece	
bunu	 yapmak	 bile	 doğru	 yanıtı	 bulmamıza	
yetecektir.	 Yüklemlerle	 ilgili	 irdelemeyi	 yaptıktan	
sonra	 ana	 cümlenin	 öznesi	 ile	 ilgili	 irdelemeye	
başlayabiliriz.	Bu	da	yeterli	 olmazsa	daha	sonra	
cümleleri	 birbirine	 ilişkilendiren	 bağlacın	 anlamı,	
cümle	 başında	 kullanılan	 yer	 ve	 zaman	 zarfları	
(prepositional phrases of time and place),	cümlenin	
nesnesi	gibi	diğer	öğeleri	sorgulamak	gerekebilir.	
Ama	 çoğu	 zaman	 bu	 kadar	 uzun	 uzadıya	 bir	
sorgulamaya	 gerek	 kalmaz.	 Şimdi	 bu	 soruya	
bakalım:	 Soruda	 verilen	 ifadede	 temel	 cümle	
durumundaki	 “…Yeni Zelandalı bilim adamları 
…… bildirdiler” ifadesi,	cümlenin	özne	+	yüklem	
öbeğini	 oluşturmaktadır	 ve	 İngilizce	 karşılığı	
“scientists from New Zealand reported” 
olur.	 Seçenekler	 içinde	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	
yukarıda	 belirttiğimiz	 çevirideki	 “özne	 +	 yüklem”	
sıralamasıyla	doğru	çeviriyi	görmekteyiz.

– birkaç ay önce:
a	few	months	ago

– Yeni Zelandalı bilim adamları:
scientists	from	New	Zealand

– Antarktika ozon tabakasındaki deliğin:
that	the	hole	in	the	Antarctic	ozone	layer

– ilk kez:
for	the	first	time

– Güney Şili’nin bir bölümünü kapladığını 
bildirdiler:
reported	 .......	 had	 stretched	 over	 a	 part	 of	
southern	Chile
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2. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	geçen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“sahip olmamız gerekir”	 ifadesinin	 İngilizce	
karşılığı	yalnızca	E	seçeneğinde	geçen	“we have 
to have…”	ifadesidir.	

– küresel ısınma hızlandıkça:
as	global	warming	accelerates

– ve enerji gereksinimlerimiz artmaya devam 
ettikçe:
and	our	energy	demands	continue	to	rise

– bizim … sahip olmamız gerekir:
we	have	to	have

– daha temiz ve daha sürekli enerji 
kaynaklarına:
cleaner	 and	 more	 sustainable	 sources	 of	
energy

3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “bilim adamlarına göre” 
ifadesinin	İngilizce	dengi	yalnızca	C	seçeneğinde	
“according to scientists”	şeklinde	doğru	olarak	
verilmiştir.

– bilim adamlarına göre:
according	to	scientists

– atmosfere yayılmakta olan atık gazlar 
nedeniyle:
because	 of	 waste	 gases	 that	 are	 spreading	
into	the	atmosphere 

– dünyadaki iklimler:
the	climates	in	the	world

– daha sıcak bir hale gelmiştir:
have	become	warmer
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4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	“merak etmekten kendimizi alamayız” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
“we cannot help wondering …”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– evrenin sakinleri olarak:
as	inhabitants	of	the	universe

– ışığın ilk kaynağının nasıl oluştuğunu:
how	the	first	source	of	light	formed

– hayatın nasıl meydana geldiğini:
how	life	came	into	existence

– ve bu çok büyük boşlukta:
and	in	this	vast	emptiness

– akıllı varlıklar olarak bizim yalnız olup 
olmadığımızı:
whether	we	are	alone	as	intelligent	beings 

– merak etmekten kendimizi alamayız:
we	cannot	help	wondering

5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “The US Department of Commerce 
has commissioned” ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	D	seçeneğinde	“ABD Ticaret Bakanlığı 
… görevlendirmiştir” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– ABD Ticaret Bakanlığı:
the	US	Department	of	Commerce 

– hassas teknolojik bilgilere ulaşımı 
sınırlandırmaya ilişkin politikaların:
policies	 on	 limiting	 access	 to	 sensitive	
technological	information

– gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini 
incelemek üzere:
to	examine	whether	…	should	be	reviewed

– bir grup uzmanı:
a	group	of	experts

– görevlendirmiştir:
has	commissioned
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6. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“iddia etmektedirler”	ifadesinin	İngilizce	karşılığı	
“claim” olacağından,	bu	karşılığın	yer	aldığı	 tek	
seçenek	 olan	 C	 seçeneği	 doğru	 yanıt	 olacaktır.	
Yüklemlerine	göre	diğer	seçenekler	ve	karşılıkları	
şöyle	olurdu:

– can be used:
kullanılabilir

– aims to develop:
geliştirmeyi	amaçlıyor	/	hedefliyor

– have established:
saptadılar	/	tespit	ettiler	/	ortaya	koydular

– has come up with:
ortaya	çıkardılar

7. Yanıt: C

	 Bu	soru	kökünde	verilen	“Sadece kişinin sahip 
olduğu kilosu değil”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “Not only the weight a 
person has, ”	olarak	verilmiştir.

– sadece kişinin sahip olduğu kilosu değil:
not	only	the	weight	a	person	has 

– aynı zamanda:
but	also

– vücut yağının oranı da:
the	proportion	of	his	body	fat

– antibiyotiklerin vücut üzerindeki etkisini:
the	effect	on	the	body	of	antibiotics 

– azaltabilir:
may	reduce
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8. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 başında	 yer	 alan	 “–e 
göre” (= according to)	ifadesi,	İngilizce	cümlelerde	
genellikle	 hemen	 cümlenin	 başında	 yer	 alır.	 Bu	
bilgiye	 uygun	 olan	 iki	 seçeneğin	C	 ve	D	 olduğu	
açıkça	görülmektedir.	Soruda	verilen	“ABD Nüfus 
Sayımı Dairesi’nce açıklanan rakamlara göre” 
ifadesinin	 doğru	 çevirisi	 C	 seçeneğindeki	 gibi	
“According to the figures released by the US 
Census Bureau”	 olur. D	 seçeneğinde	 üzerinde	
durduğumuz	 bu	 bölümde,	 sorudaki	 cümlede	 yer	
alan	 “açıklanan rakamlara” ifadesinin	 karşılığı	
olmadığından	 yanlıştır.	 Soruda	 verilen	 cümlenin	
yüklemleri	 ise	 “artmıştır”	 ve	 “olmuştur” 
olduğuna	 göre,	 bu	 yüklemlerin	 doğru	 çevirileri	
olan	“has increased”	ve	“has been”	ifadelerinin	
yer	aldığı	C	doğru	yanıt	olacaktır.	


