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TRANSLATION ENGLISH to TURKISH

1. Yanıt: A

	 Sorudaki	 cümlenin	 yüklemi	 bir	 isim	 fiilden	
oluşmaktadır:	“… was a textile factory worker” 
= “… bir tekstil fabrikası işçisiydi” Bu	ifade	şekline	
sadece	 A	 seçeneğinde	 rastlamaktayız.	 Ayrıca	
cümle	 başında	 kullanılan	 “in contrast to” (= –e 
karşın) diğer	bir	ipucu	olarak	kullanılabilir.	

2. Yanıt: C

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlenin	 öznesi	 olan	 “… 
most campanies…”	ifadesinin	doğru	çevirisi	“… 
çoğu şirket …”	olarak	C	seçeneğinde	verilmiştir.

3. Yanıt: D

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“were deprived of” ifadesinin	 doğru	 çevirisi	
yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “…. yoksun kaldılar” 
olarak	verilmiştir.	

4. Yanıt: A

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 yüklem	 olan	 “… is ….. 
viewed”	 ifadesinin	doğru	çevirisi	“görülmektedir” 
olarak	A	seçeneğinde	verilmiştir.

5. Yanıt: C

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlenin	 öznesi	 olan	 “A 
key problem throughout Japan’s long years of 
economic stagnation”	ifadelerinin	doğru	çevirisi	
“Japonya’nın uzun yıllar devam eden ekonomik 
durgunluk dönemindeki temel sorunu ….”	olarak	
C	seçeneğinde	verilmiştir.

6. Yanıt: E

	 Bu	çeviri	cümlesinde	cümlenin	yüklemi	olan	“no 
.... has been prepared to veto …” ifadesinin	
doğru	 çevirisi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “veto 
etmeye hazırlıklı değildir ...”	olarak	verilmiştir.	
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7. Yanıt: A

	 Çeviri	 sorularında	 sorgulamaya	 öncelikle	 temel	
cümlenin	 yüklemi	 ile	 başladığımızı	 ve	 yüklemin	
etken	ya	da	edilgen	oluşu,	zamanı,	çekim	ekleri,	
olumluluk	 ya	 da	 olumsuzluk	 vb.	 gibi	 noktaları	
incelediğimizi	 hatırlayalım.	 Bu	 soruda	 temel	
cümlenin	 yüklemi	 durumundaki	 “announced” 
fiilinin	 Türkçe	 karşılığı	 “ilan etti, duyurdu” 
şeklinde	olacaktır.	Seçenekler	içinde	bu	karşılığa	
yalnızca	 A	 seçeneğinde	 rastlıyoruz.	 A	 seçeneği	
doğru	yanıttır.	

8. Yanıt: B

	 Bu	 soruda	 temel	 cümlenin	 yüklemi	 durumunda	
verilen	“must be made to feel”	öbeğinin	Türkçe	
karşılığı	“hissettirilmelidir”	olur.	Bu	fiil	öbeğinde	
“ettirgen” (causative)	 yapının	 varlığına	 dikkat	
edilmelidir.	Bu	cümlede	yer	alan	ettirgen	yapının	
aynı	 zamanda	 edilgen	 çatıda	 olduğunu	 da	 göz	
önünde	 bulundurmalıyız.	 E	 seçeneğinde	 de	
ettirgen	 yapı	 verilmiş	 ama	 fiil	 etken	 çatılı	 olarak	
kullanılmıştır.	Bu	karşılığa	yalnızca	B	seçeneğinde	
rastlıyoruz	 ve	 bu	 seçenek	 doğru	 yanıttır.	 Doğru	
yanıt	 ile	 birlikte	 diğer	 seçeneklerdeki	 fiillerin	
İngilizce	 karşılıklarının	 aşağıdaki	 gibi	 olması	
gerekirdi:

	 A)	hissetmelidirler  → must feel

	 B)	hissettirilmelidir → mus be made to feel

	 C)	hissedebilmelidirler → must be able to feel

	 D)	hissetmelidirler  → must feel

	 E)	hissettirmelidir → must make them feel 
(causative case / active voice)

 Ek Gramer Notu:

 * “make”	 fiili	 ile	 etken	ve	edilgen	 çatılı	 (active / 
passive)	ettirgen	(causative)	cümleler…

 Causative + Active  →	 They	made	 him	 tell	 the	
truth.

 Causative + Passive →	He	was made to tell	the	
truth.

 NOT:	 Edilgen	 yapılı	 ettirgen	 cümlede,	 iki	 fiil	
arasına	 dahil	 olan	 “to”	 ilgecine	 özellikle	 dikkat	
edilmelidir.	


