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1. Yanıt: A

	 Bu	soruda	da	cümlenin	yan	cümlesi	durumundaki	
zarf	cümleciğinin	karşılığını	sorgulayabiliriz.	Soru	
kökünde	verilen	zarf	yan	cümleciği	durumundaki	
“iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 1990’da 
kurulmasından beri …” ifadesinin	doğru	çevirisi	
yalnızca	A	seçeneğinde	“… since the diplomatic 
relations were established in 1990 between 
the two countries” şeklinde	verilmiştir.

– Suudi Arabistan kralı Abdullah’ın Çin’e 
seyahati:
King	Abdullah	of	Saudi	Arabia’s	trip	to	China 

– iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin:
since	the	diplomatic	relations	were	established	
in 

– 1990’da kurulmasından beri:
1990	between	the	two	countries

– bir Suudi kral tarafından:
by	a	Saudi	king 

– yapılan ilk seyahatti:
was	the	first

2. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“İsviçre yatırım bankası UBS …… tahmin 
etmektedir”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	“UBS, the Swiss investment bank, 
estimates …” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– İsviçre yatırım bankası UBS:
UBS,	the	Swiss	investment	bank 

– çoğunlukla Asya ve Avrupa üzerinden 
kanalize edilen:
mostly	channelled	through	Asia	and	Europe 

– petrol dolarlarının:
that	petrodollars 

– ABD cari açığının beşte ikisini:
two	fifths	of	the	US	current	deficit	

– finanse ettiğini:
are	funding 

– tahmin etmektedir:
estimates	
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3. Yanıt: E

	 İki	 sıralı	 cümleden	 oluşan	 soru	 kökündeki	 ikinci	
cümlenin	yüklemi	olan	“içermektedir” ifadesinin	
doğru	 çevirisi	 seçenekler	 içinde	 E	 seçeneğinde	
geçen	“contains”	ifadesidir.

– Hemingway’in “Bir Günlük Bekleyiş” adlı 
öyküsü çok kısadır:
Hemingway’s	 story,	 called	 “A	Day’s	Wait”,	 is	
very	short

– ve ilk okuyuşta basit bir olaydan başka:
and	 might	 appear	 on	 the	 first	 reading	 to	 be	
nothing	more

– bir şey değilmiş gibi görünebilir:
than	a	simple	incident 

– ancak bu öykü ciddi bir tema içermektedir:
but	it	contains	a	serious	theme

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünün	özne	+	 yüklemi	 olan	“Bu kitabın 
büyük bölümü ...... ile ilgilidir”	ifadesinin	doğru	
çevirisi	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “a large 
part of this book is concerned with …...” 
ifadesidir.

– bu kitabın büyük bir bölümü:
a	large	part	of	this	book

– ilkel mağara resimlerinden günümüz 
akımlarına kadar:
from	primitive	cave	drawings	to	contemporary	
movements

– dünya sanatında görülen değişiklikler ve 
yenilikler:
the	changes	and	 innovations	observed	 in	 the	
world’s	art

– ile ilgilidir:
is	concerned	with
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5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünün	 özne	 +	 yüklemi	 olan	 “Clint 
Eastwood …... ödüllendirildi”	 ifadesinin	 doğru	
çevirisi	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “Clint 
Eastwood was awarded …..”	ifadesidir.

– 1992 yılında:
in	1992

– Clint Eastwood:
Clint	Eastwood

– yönettiği ve rol aldığı Unforgiven filmi için 
üç Oscar ile:
three	Oscars	for	the	film	Unforgiven	which	he	
directed	and	acted	in 

– ödüllendirildi:
was	awarded	

6. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	bir	özne	ve	bu	özneye	bağlı	 olan	
iki	yüklem	verilmiştir.	Bu	iki	yüklemden	ilki	“yerini 
almış” ve	 ikincisi	 de	 “önem kazanmıştır” 
ifadeleridir	 ve	 doğru	 bir	 şekilde	 çevirisi	 sırasıyla	
“has replaced”	 ve	 “has gained much 
importance”	 şeklinde	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
verilmiştir.

– bugün tüm dünyada:
today,	throughout	the	world

– pazar ve teknolojik üstünlük için rekabet:
competition	 for	 markets	 and	 technological	
supremacy

– eski ideolojik farklılıkların yerini almış:
has	replaced	old	ideological	differences

– ve uluslararası ilişkilerde çok önem 
kazanmıştır:
and	 gained	much	 importance	 in	 international	
relations
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7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“giderek kaybolmaktadır”	 ifadesinin	 doğru	
çevirisi	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “is gradually 
vanishing”	ifadesidir.

– Amerika’daki son başkanlık kampanyası 
sırasında:
during	 the	 last	 presidential	 campaign	 in	
America	

– her iki adayın da açıkça vurguladığı gibi:
as	both	candidates	explicitly	stressed

– dış ve iç politika arasındaki geleneksel 
ayrılık:
the	traditional	distinction	between	foreign	and	
domestic	policy

– giderek kaybolmaktadır:
is	gradually	vanishing

8. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 Türkçe	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“giderek zorlaşıyor”	ifadesinin	İngilizce	karşılığı	
“getting / becoming increasingly difficult” 
olur.	A	seçeneğinde	geçmiş	zamanlı	bir	fiil	çekimi	
(was getting …) verildiğinden	 doğru	 olamaz.	 B	
seçeneğinde	 “zorlaşmak”	 fiilini	 niteleyen	 zarf	
(extremely = aşırı derecede) uygun	 değildir.	 E	
seçeneğinde	 de	 zaman	 uyumsuzluğu	 (had got 
increasingly difficult) olduğundan	 doğru	 olamaz.	
Geriye	 kalan	 C	 ve	 D	 seçeneklerinde	 yüklem	
çevirileri	 uygundur.	 Fakat	 D	 seçeneğinin	 ilk	
bölümünde	 yüklem	 durumundaki “means”	 (=	
anlamına	 gelir)	 ifadesi,	 Türkçe	 cümledeki	 “hızla 
artıyor”	 (=	 are rapidly rising)	 ifadesine	 karşılık	
oluşturmamaktadır.

– okul binalarındaki bakım giderleri:
maintenance	costs	for	school	buildings

– hızla artıyor:
are	rising	rapidly

– bunları karşılayacak fonların sağlanması:
funds	to	meet	them

– giderek zorlaşıyor:
are	becoming	increasingly	difficult	to	get	hold	
of


