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1. Güney Afrika’daki ve dünyadaki araştırmacılar, 
Omicron’un birçok yönünü daha iyi anlamak için 
çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmaların bulgularını 
ortaya çıktıkça paylaşmaya devam edecekler.
A) deterioration: bozulma

B) aspect: yön, açı, taraf

C) computation: hesaplama

D) study: çalışma, araştırma

E) pace: gidişat, hız

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

2. Yaraların ve yaraların iyileşmesi birçok faktörün 
mevcut olmasını gerektirir ve hem cilt hücreleri 
hem de bağışıklık hücreleri bu acı veren sürece 
katkıda bulunur.
A) sharp: keskin, acı veren (painful)

B) elaborate: ayrıntılı

C) ordinary: sıradan

D) detrimental: zararlı

E) sentimental: duygusal

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

3. Zencefil kökü geleneksel olarak kalp sorunları 
veya epilepsi gibi çeşitli tıbbi durumlar için bitkisel 
bir ilaç olarak kullanılmıştır.
A) considerately: düşünceli

B) sensibly: makul olarak

C) traditionally: geleneksel olarak

D) abusively: kabaca

E) subsequently: daha sonra

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

4. Insan vücudu tüketilen gıdayı sindirir ve sonra 
vücudun sağlıklı kalması için gereken besin 
maddelerini alır.
A) conserve: korumak

B) remain: kalmak, sürdürmek

C) prevent: engellemek

D) adopt: benimsemek, edinmek

E) provide: sağlamak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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5. Şiddetli kaygısı olan birçok kişi, uyuşturucu 
tüketimine maruz kalmak suretiyle olaylardan 
veya durumlardan kendilerini uzaklaştırmaya 
çalışabilir.
A) succession: ardıllık

B) requirement: gereklilik

C) determent: vazgeçme

D) consumption: tüketme

E) expenditure: harcama, masraf

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

6. Çok fazla iş üstlenenler, bazı fizyolojik 
rahatsızlıkların yanı sıra yüksek stres düzeyinden 
sıkıntı çekerler.
A) turn down: reddetmek, sesini kısmak

B) call off: iptal etmek

C) put up: kurmak, dikmek, arttırmak

D) set in: başlamak, gelip çatmak

E) take on: üslenmek, devralmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

7. Aynı zamanda distimi olarak da bilinen kronik 
depresyon, uzun süren bir depresyon türüdür.
 known as:olarak bilinmek, for süreç ifade eder.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

8. Düşük yaşadıktan sonra, kadınlar ovulasyon 
(yumurtlama) konusunda endişelenirler.
Bilimsel gerçek olduğu için present time. After+doing 
kısaltması.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

9. Olumsuz yan etkilere neden olmayan 
antibiyotiklerin kullanılması hoş olmayan 
sivilcelerden kurtulmak için etkili bir yaklaşım 
olabilir.
Bilimsel gerçek olduğu için present time.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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10. Insanlarda Tüberküloza benzer bir hastalığın 
ilk referansı, o zamanlar, tüberkülozun mevcut 
olduğunu gösteren mumya ve mezar resimlerinin 
incelemelerinin yapıldığı eski Mısır’a kadar 
uzanıyor.
 “date back to” - ..ya dayanmak

 “examinations of mummies – mumyaların 
incelemeleri

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

11. Tüm doğal ilaçlar vücut için iyi değildir, aslında olumlu 
etkilerden daha fazla olumsuz etkiye neden olabilirler.

A) however: ancak

B) in fact: aslında

C) on the other hand: öte yandan

D) similarly: benzer şekilde

E) meanwhile: bu arada

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

12. Gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkileri 
nedeniyle enflasyon arzu edilmeyen bir şey olarak 
düşünülmektedir.
A) in case of: olma ihtimaline karşı

B) because of: nedeniyle

C) without: olmadan

D) on behalf of: adına

E) rather than: -den ziyade

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

13. Mükemmel bir vücut şekli tutmak amacıyla egzersiz 
yapmak için bir çok ekipman var, ancak bir Roma 
sandalyesi kullanmak hepsinin en yaygın olanıdır.
A) for: çünkü

B) or else: yoksa, aksi takdirde

C) but: ancak (önüne virgül alır)

D) however: ancak (devamına virgül alır)

E) so: böylece, bu yüzden

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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14. Fast food veya işlenmiş gıdalar vücut üzerinde 
olumsuz etki yapar; bu nedenle, yaşlılar sağlık için 
işlenmiş gıdaların alımını en aza indirmelidir.
 “effect on the body” – vücut üzerinde etki

 “for health” – sağlık için

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

15. Sinüsün neden olduğu hava basıncı düzeylerinde 
dalgalanmalara maruz kalan hastalar, kulakları sıvı ile 
doluymuş gibi hissedebilirler.

A) once: olur olmaz

B) if: eğer,-se,-sa

C) as though: güya,sanki,-mış gibi

D) although: -e rağmen

E) in that: bakımından –dığı için

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

16. Kanada ve Birleşik Devletler gibi gelişmiş ülkeler 
genelde az gelişmiş ülkelere göre sağlık hizmetleri 
kalitesi ve erişim konusunda daha yüksek puan 
alırlar.
A) despite: -e rağmen

B) such as: gibi

C) irrespective of: bakılmaksızın

D) on behalf of: adına

E) in terms of: konusunda, ilişkin

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

17. Antibiyotikler reçete edildiğinde, hastaların süreci 
tamamlamaları çok önemlidir; çünkü tek bir doz 
bile atlamak bakterileri dirençli ve güçlü yapabilir.
A) Even if: -e rağmen, -sa bile

B) Until: -e kadar

C) Though: -e rağmen

D) Once: -dığı zaman, olur olmaz

E) Because: -dığı için çünkü

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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18. Kadınlar, beynin sol ve sağ taraflarını kullanmaya 
eğilimlidirler, oysa erkekler, cinsiyetler arasındaki 
duygusal farklılığı açıklayan, sol tarafı daha çok 
kullanırlar.
 which + yarım cümle

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

19. Aşırıya gidilmezse şayet, tıpkı diğer yiyeceklerde 
olduğu gibi fast food’a çocuklar için izin 
verilebileceğini öne süren bazı bilim adamları var.
A) after: -den sonra

B) so long as:-sa şayet,-sa ancak

C) as though: güya, sanki,-mış gibi

D) before: -den önce

E) even if: -e rağmen, -sa bile

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

20. Gelir durumundaki eşitsizlikler, bugün 
Amerikalıların günlük yaşamlarında bir yüzyıl 
öncesine göre daha az görünür durumda.
A) so / that: “o kadar…ki”; araya sıfat ya da zarf alır 

ve iki tarafta da cümle ister.

B) less / than: “daha az”; iki taraf arasında kıyaslama 
ifade eder.

C) so / as: “kadar değil”; araya sıfat ya da zarf alır, 
devamında isim ya da yarım cümle ister.

D) such / that: “o kadar…ki”; araya sıfat ya da isim 
tamlaması alır ve iki tarafta da cümle ister.

E) rather / than: “…dan çok daha”; araya comparative 
yapı alarak kullanılır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Gözlük takan Çinli sayısı artmaktadır. Çoğu yeni edinen 
çocuktur. 1970’de 16 ila 18 yaşlarındaki çocukların üçte 
birinden daha azının miyop olduğu (21) düşünülüyordu. 
Şimdi neredeyse beşte dörtü, hatta bazı kentsel bölgelerde 
daha fazladır. Bunların beşte biri “yüksek” miyopi, yani 16 
santimetreden daha uzak olan herhangi bir şey belirsizdir. 
En hızlı artış ilkokul çağındaki çocuklar arasındadır, (22) ki 
onların % 40’ından fazlası miyoptur, 2000 yılındaki raka-
mın iki katı. Amerika ya da Almanya’daki bu yaş grubunda 
oran % 10 daha azdır. Miyop görülme oranı Doğu Asya’da 
yüksektir, Singapur, Güney Kore ve Tayvan’daki kentsel 
bölgelerde 18 yaşındaki çocukların % 80-90’nı buna ma-
ruz kalıyor. Sorun, genetik (23) olmaktan ziyade sosyaldir. 
Pekin bölgesindeki 15.000 çocuğa ilişkin 2012 yılındaki bir 
araştırma, görme bozukluğunun elektronik cihazların kulla-
nımı, okuma veya ders çalışma için (24) harcanan zaman-
la önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu. Bu alışkanlıklar, 
yüksek gelirli ailelerde, yani çocuklarını yoğun bir şekilde 
(25) çalışmaya zorlayanlarda daha sık bulundu. Doğu As-
ya’nın her tarafında görmenin azalması, gelirlerin ve eğitim 
standartlarının yükselmesiyle beraber gerçekleşti.

21. … In 1970…. ifadesi simple past gerektirir

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

22. ….over 40% of whom…. (ki onların % 40’ından 
fazlası) relative clause var

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

23. A) rather than: -den ziyade

B) as regards: açısından, bakımından

C) compared to: -ile kıyasla

D) contrary to: -nın aksine

E) in case of: olma ihtimaline karşı

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

24. …time spent….(time which is spent)
 relative clause pasif kısalma verb3 ile olacağı için

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

25. make somebody do something

 causative kalıp var Verb-1 olacak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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26. - 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Bazı uzmanlar, psikiyatrinin yardım etmekten çok insana 
zarar verdiğini iddia ediyor. (26) 2013 yılı itibarıyla, yeni bir 
araştırmaya göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 17’si en az 
bir psikiyatrik ilaç alıyor, 2011’de yüzde 10 idi. Ankette anti-
depresanlar % 12 ile en sık rastlanan psikiyatrik ilaç türüdür.
(27) Buna ek olarak, yetişkinlerin yüzde 8,3’ine sedatif, hip-
notik ve anti-anksiyete ilaçları içeren bir gruptan ilaç reçe-
te edildi ve yetişkinlerin yüzde 1,6’sına antipsikotik verildi. 
İlaçlardaki bu artış Amerikalıların zihinsel sağlığını arttırıyor 
olmalı, değil mi? Yanlış, çünkü bazı ölçümlere göre, Ame-
rikalıların zihinsel sağlığı (28) kötüleşti. 2013’te yapılan 
bir araştırmada, son yirmi yıl içinde, diğer ciddi koşulların 
daha kolay yönetilebilir hale gelmesine rağmen, zihinsel 
rahatsızlıkların (29) arttığını tespit etti. 100.000 kişi başı-
na intihar oranı 30 yılın en yüksek seviyesine yükselmiştir. 
Madde kullanımı, özellikle afyonlar salgın haline gelmiştir. 
Zihinsel rahatsızlıklar 1980’den beri (30) aşırı derecede 
arttı ve ABD Savaş gazileri derneği, post-travmatik stres 
bozukluğundaki artışa ayak uydurmak için mücadele ediyor.

26. A) As of: itibarıyla

B) Since:-den beri, dığı için

C) With regard to: ile ilgili olarak

D) At least: en azından

E) In comparison to: kıyasla

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

27. A) From now on: şu andan itibaren

B) Instead: yerine

C) At most: en fazla

D) In addition: ayrıca, ek olarak

E) As a consequence: sonuç olarak

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

28. A) fetched: alıp getirmek

B) acquired: elde etmek

C) ignored: göz ardı etmek

D) ensured: sağlamak

E) deteriorated: bozulmak,kötüleşmek

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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29. in the past two decades ifadesi süreç anlattığı için 
Present Perfect olmalı.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

30. A) impartially: tarafsız olarak

B) reluctantly: isteksizce

C) positively: olumlu

D) incidentally: tesadüfen

E) dramatically: aşırı derecede

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

31. ----, riskler hakkında çok az kişi bilgilendirilmiştir.
Cümlesi anlamca OLUMSUZdur, zaman olarak 
present ve “the risks” ifadesini karşılayan bir cevap 
aramak gerekir.

A) “HIV belirtileri kişiden kişiye çok değişebildiğinden” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir sebep-sonuç 
ilişkisi bulunmamaktadır. 

B) “Cenazeler sırasında Ebola kurbanlarının cesetleri 
ile temasa geçmek kaçınılmaz olsa da” seçeneği 
ile yukarısı arasında bir çelişki söz konusudur. 

C) “HIV bulaşmış kişilerin yaklaşık yüzde 80’i gribe 
benzer semptomlar yaşarken” seçeneği ile 
yukarısı arasında bir zıtlık anlamı oluşmamıştır. 

D) “Doktorlar sıtma tedavisini başlatır başlatmaz” 
seçeneğinde yer alan “doctors” ile yukarıdaki 
cümle arasında isim-zamir akışı bulunmamaktadır. 
Ayrıca “as soon as” temel cümleye “present 
perfect” alamaz. 

E) “Tıp sıtmayı önleyebildiği ve hastalığı tedavi 
etmeye ihtiyaç olduğu sürece” seçeneği anlamca 
olumludur, oysaki “as long as” ile anlamlar paralel 
olması gerekir, ayrıca koşul bağlaçlarında temel 
cümleye “present perfect” getirilmemesi gerekir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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32. Rio de Janeiro, Çarşamba günü dang humması 
taşıyan sivrisinekleri yok etmek için bir operasyon 
başlattı ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak past ve isim-
zamir açısından da “Rio de Janeiro” değerlendirilebilir. 
Bu arada, cümle “simple past” olduğu için koşul 
bağlaçları ile başlayan seçenekler A ve D elenir çünkü 
böyle bir type uyumu olması mümkün değildir.

A) “eğer sivrisineklerin yetiştiği durgun su alanları 
temizlenmiş olsaydı” 

B) “belediye işçileri, sivrisinek üreme 
alanlarını temizlemek için şehir genelinde 
konuşlandırıldığından” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

C) “2016 Yaz Olimpiyatları resmen başladığında” 
seçeneği ile yukarısı anlamca ilgisiz kalmıştır. 
Olimpiyatlar başlayınca yetkililer sivrisinek 
operasyonuna başlamaz, önce başlaması gerekir.

D) “şehir konseyi tropikal hastalığa karşı önlem 
almasaydı” 

E) “potansiyel olarak ölümcül tropikal hastalık 
vakaları patlaması 2016 Olimpiyatlarının ev sahibi 
şehrini vurduktan sonra” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, ki “after” ile paralel anlam olması 
gerekir, aynı zamanda “tense” uyumundan da 
bahsedebiliriz.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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33. Bugün kullanılan en etkili ağrı kesicilerden biri 
olan parasetamol, 1890’larda keşfedildi, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak “past” 
ve isim-zamir uyumu açısından “paracetamol” 
değerlendirilebilir.

A) “ancak önerilen doz önemli ölçüde aşılırsa ölümcül 
komplikasyonlara neden olabilir” seçeneği zaman 
olarak yukarıya uyumlu değildir, “present” a geçiş 
sözcüğü bulunmamaktadır.

B) “toksik yan etkilerden sorumlu zararlı bir ürünün 
yaratılmasını tetiklediğine inanılan” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle arasında zaman uyumu 
bulunmamaktadır.

C) “parasetamolun ağrı azaltma etkisi olmadığını ileri 
süren popüler inancın aksine” seçeneği ile yukarısı 
arasında zıtlık anlamı bulunmamaktadır.

D) “saf formunda yaygın olarak kullanılan bir ağrı 
kesici olmasına rağmen” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

E) “fakat kesin olarak ağrıyı nasıl hafiflettiği şu anda 
gizemini korur” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
zaten “but” ile beklenen de budur, aynı 
zamanda isim-zamir uyumu açısından da “it” 
ile “paracetamol” örtüşmekte ve son olarak 
yukarısı “past” iken bu seçenekte “present” a 
“at the present” ile geçilmiştir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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34. Glikoz, bitkilerde, özellikle meyvede bulunan bir 
şeker türüdür ----. 
Cümlesinde glukozun tanımından bahsedilmiştir.

A) “ki o hayvanların ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli 
bir bölümünü sağlamaktadır” seçeneği bir relative 
clause olup anlamca glukozu tanımlamaktadır. 

B) “ki orada glikozun oksidasyonunu bir dizi kompleks 
biyokimyasal reaksiyona katkıda bulunur” 
seçeneğinde yer alan “where” ile yukarıdaki 
cümlenin anlamı örtüşmemektedir.

C) “ki bu vasıtayla karbon dioksit, su ve bazı nitrojen 
bileşenleri üretir” seçeneğinde yer alan “by which” 
genellikle önüne “process-procedure-means..” gibi 
teknik kelimeler ister.

D) “bu yüzden o, diyabetli kişilerde çok daha fazla 
yükselir” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki 
“so” ile cümleler anlamca paralel olması gerekir.

E) “o, bu sınıftaki karbonhidratların özelliklerine sahip 
en küçük birimlerinden biri olduğundan dolayı” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir sebep-
sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

35. Memeliler arasında yayılabilecek bir kuş gribi 
virüsü yaratarak, ----. 
Cümlesinde bir kısaltma söz konusudur. Özneler ortak 
olduğu vakit bu şekilde kısaltma yapılabilir. “Bir virüs 
yaratmak” eylemini yapabilecek olan da ya biyolog, ya 
bilim adamıdır. C ve E seçenekleri düşünülmelidir.

A) “kuş gribi A virüsleri olan insan enfeksiyonları, 
en çok, enfekte olmuş kuşlarla temastan sonra 
meydana gelmiştir” 

B) “Dünyadaki hükümetler kuş gribinin üstesinden 
gelmek için ördek ithalini durdurmalıdır” 

C) “biyologlar, halkın biyolojik tehditlerden nasıl 
korunacağı konusunda acil bir tartışmayı 
tetiklediler” seçeneği anlamca örtüşmektedir.

D) “bazı uzmanlar, H5N1’in insanlar için salgın bir 
tehdit haline gelmesi riski yaratabileceğinden 
endişe ediyorlar” 

E) “doktorlar, kuş gribine neden olan bir virüsün 
varlığını araştırmak için birkaç test yapabilir” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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36. ----, fakat hatırlanması gereken en önemli şey 
kanserle savaşan her insanın acısı olmadığıdır. 
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve söz konusu “but” 
olduğu için doğru seçenek anlamca OLUMLU olması 
gerekir. Ayrıca konu olarak kanserle ilgili bağlantı 
kurulmalıdır.

A) “Kemoterapi ilaçları, ellerinizde ve ayaklarınızda 
hissizlik ve karıncalanmaya neden olabilir” 
seçeneğinde kanserle ilgili doğrudan bağlantı 
bulunmamaktadır.

B) “Operasyon geçirmek akut ağrıya neden olabilir” 
seçeneğinde kanserle ilgili doğrudan bağlantı 
bulunmamaktadır. 

C) “Kronik ağrı hafif ila şiddetli olabilir” seçeneğinde 
kanserle ilgili doğrudan bağlantı bulunmamaktadır.

D) “Kanser ağrısı birçok farklı biçimde gelir” 
seçeneğinde hem kanser geçmekte hem de 
anlam olumsuzdur.

E) “Doktorlar için ağrı tipini ve nedenini bulmak 
önemlidir” seçeneğinde kanserle ilgili doğrudan 
bağlantı bulunmamaktadır. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

37. Kuş gribinin çeşitli türleri olmasına rağmen ----.
Cümlesiyle çelişecek bir seçenek aranmalıdır.

A) “ilk enfeksiyon 1997’de Hong Kong’da meydana 
geldi” seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır.

B) “düzgün pişmiş kümes hayvanlarının tüketilmesi 
kuş gribini yaymaz” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir çelişki bulunmamaktadır. 

C) “kirlenmiş yüzeylere dokunmak enfeksiyonu 
yayabilir” seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır.

D) “H5N1, insanlara bulaşan ilk kuş gribi 
virüsüydü” seçeneği ile yukarısı arasında çelişki 
bulunmaktadır. “çeşitli türler olmasına rağmen 
H5N1 insanlara bulaşan ilkidir”

E) “antiviral ilaçlarla tedavi, hastalığın şiddetini 
azaltmaya yardımcı olabilir” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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38. ----, o, daha derin bir sağlık sorunu yaşadığınızın 
bir işareti olabilir. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak “present”, 
isim-zamir uyumu açısından da “you” değerlendirilebilir.

A) “Sık sık, kronik veya aralıklı ishal yaşıyorsanız” 
seçeneği anlamca olumsuzdur ve “if clause 
type-1” ile de uyumludur, aynı zamanda isim-
zamir akışı olarak her iki cümlede de “you” 
görülebilir.

B) “İnsanlar depresyondan iyileşir iyileşmez” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “once” paralel anlamlar 
gerektirmektedir. 

C) “İnsanlar aynı anda konuşurken bir konuşmayı 
takip etmede sorun yaşasanız da” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “although” ile olumlu 
anlama geçilmesi gerekirdi. 

D) “Uzmanlar migrenlerin öncelikle genetik olduğuna 
inanırken” seçeneği ile yukarısı arasında bir zıtlık 
bulunmamaktadır. 

E) “Bir şeylerin kan damarlarının şişmesine sebep 
olması” seçeneği “noun clause” ile bir özneyi teşkil 
etmektedir ve bundan sonra doğrudan fiile geçilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

39. Kanserli insanlar genellikle diyetleri takip 
etmelidirler ----. 
Cümlesi anlamca havada kalmış, sanki devamında 
bir “relative clause” gelecekmiş gibi bir durum söz 
konusudur. İsim-zamir uyumu açısından da “people 
with cancer” diğer cümlede aranabilir.

A) “çünkü hem hastalık hem de tedavisi iştahınızı 
etkileyebilir” seçeneğinde hem sebep-sonuç ilişkisi 
yok hem de “isim-zamir uyumu açısından “you” 
ilgisizdir. 

B) “ki onun özellikleri kişiden kişiye değişir” seçeneği 
anlamca ilgisizdir. 

C) “ki o işlenmiş etler ve fermente edilmemiş soya 
ürünleri gibi gıdaları içerir” seçeneğindeki anlam 
yukarıyla bağdaşmaz, kanserli kişi işlenmiş 
yiyecek yemez.

D) “ki orada satın alınmış kurabiyeler, atıştırmalıklar, 
kızarmış yiyecekler ve diğer pişmiş ürünler bulunur” 
seçeneğindeki anlam yukarıyla bağdaşmaz, 
kanserli kişi kızarmış yiyecek yemez.

E) “onların sağlıklı olarak gördüklerinden farklı olan 
seçeneği anlamca örtüşmekte, ayrıca “people with 
cancer” ile “they” örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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40. ---- ki bu durumda uyurken, nefes alırken bir ya 
da daha fazla duraklamanız veya sığ nefesleriniz 
olmaktadır. 
Cümlesinde meydana gelen durum ile doğru cevapta 
belli ki bir rahatsızlık tanımlanmaktadır. Bunu da C 
seçeneğinde görmekteyiz.

A) “Allerjik rinitli hastaların çoğunda semptomlar 20 
yaşından önce görülür” seçeneği ilgisizdir.

B) “Soğuk algınlıkları sıklıkla kışın meydana gelme 
eğilimindedir” seçeneği ilgisizdir.

C) “Uyku apnesi yaygın bir hastalıktır” seçeneği ile 
yukarıdaki “relative clause” birbirini anlamca 
tam olarak tanımlamaktadır. 

D) “Allerjik rinit yaygın olup, 5 Amerikalıdan 1’ini 
etkiler” seçeneği ilgisizdir.

E) “Alerjik olmayan astım, bağışıklık sistemini 
kapsamaz” seçeneği ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

41. Düzenli olarak sosisli yemek kolon kanseri riskini 
artırır, ----. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve konu olarak da kolon 
kanseri geçmektedir.

A) “daha fazla hasara neden olan bazı et türlerine 
rağmen” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “in 
spite of” ile olumlu anlama geçilmesi gerekirdi. 

B) “diğer kanser tiplerinin yanı sıra” seçeneği 
anlamca olumsuz olup “as well as” ile anlamca 
paralellik sağlanmıştır. 

C) “en sık ikinci kanser olan akciğer kanserinin 
aksine” seçeneği ile yukarısı arasında bir zıtlık 
bulunmamaktadır.

D) “etin içerdiği birçok faydalı besin nedeniyle” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “owing to” ile 
cümlelerin anlamları paralel olması gerekir. 

E) “tamamen vejetaryen bir yemek yapmaktan 
ziyade” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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42. Despite delivering calcium and protein, drinking a 
lot of milk does not provide a clear health benefit 
for women and may even hinder their long-term 
survival prospects.
A) Kalsiyum ve protein sağladığı halde süt içmek, 

kadınlar için net bir sağlık yararı sağlamaz ve hatta 
uzun vadeli yaşam olasılıklarını önleyebilir. (çok 
miktarda?)

B) Kalsiyum ve protein vermesine rağmen çok 
miktarda süt içmek, kadınlar için net bir sağlık 
yararı sağlamaz ve hatta uzun vadeli yaşam 
olasılıklarını engelleyebilir.

C) Her ne kadar kalsiyum ve protein verse de çok 
miktarda süt içmek, kadınlar için net bir sağlık 
yararı sağlamadığı gibi, uzun vadeli yaşam 
olasılıklarını da engeller. (may?)

D) Kalsiyum ve protein vermesine rağmen çok 
miktarda süt içmek, kadınlar için net bir sağlık 
yararı sağlamaz ve hatta uzun vadeli yaşam 
olasılıklarını da ortadan kaldırır. 

E) Her ne kadar kalsiyum ve protein verse de 
süt içmek, kadınlar için net bir sağlık yararı 
sağlamadığı gibi, uzun vadeli yaşam olasılıklarını 
da engelleyecektir. (çok miktarda?) 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

43. In order to have a well-balanced diet and to avoid 
nutritional problems, one should eat a range of 
healthy foods in the correct proportions.
A) Dengeli bir diyet yapmak ve beslenme 

sorunlarından kaçınmak için, bir kimse doğru 
oranlarda çeşitli sağlıklı gıdalar tüketmelidir.

B) İyi bir diyet yapmak ve beslenme sorunlarını 
ortadan kaldırmak için, bir kimse doğru oranlarda 
çeşitli sağlıklı gıdalar tüketmesi gerekmektedir. 
(well-balanced?)

C) Dengeli bir diyet yapmak, formunu korumak ve 
beslenme sorunlarından kaçınmak için, doğru 
oranlarda çeşitli sağlıklı gıdalar tüketilmelidir. (bir 
kimse?) (etken eylem?)

D) İyi bir diyet yapmak ve beslenme sorunlarını 
ortadan kaldırmak için, doğru oranlarda çeşitli 
sağlıklı gıdalar tüketilmesi gerekmektedir. (bir 
kimse?) (etken eylem?)

E) Dengeli bir diyet yapmanın ve beslenme 
sorunlarından kaçınmanın sırrı, doğru oranlarda 
çeşitli sağlıklı gıdalar tüketilmesi olmalıdır. (bir 
kimse?) (etken eylem?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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44. On average, individuals with Cystic Fibrosis have 
a lifespan of around 37 years, however, thanks to 
advances in treatment, patients born after 2010, 
are now expected to live up to the sixty years.
A) Ortalama olarak Kistik Fibroz hastalarının ömrü 

yaklaşık 37 yıldır, ancak tedavideki ilerlemeler 
sayesinde 2010’dan sonra doğan hastaların artık 
altmış yıla kadar yaşaması beklenmektedir.

B) Ortalama olarak Kistik Fibroz hastalarının ömrü 
yaklaşık 37 yıldır, ancak tedavideki ilerlemeler 
nedeniyle 2010’dan sonra doğan hastalar artık 
altmış yıla kadar yaşayabilmektedir.

C) Kistik Fibroz hastalarının ömrü ortalama olarak 
yaklaşık 37 yıl olmasına rağmen, tedavideki 
ilerlemeler nedeniyle 2010’dan sonra doğan 
hastalar artık altmış yıla kadar yaşayabilecektir.

D) Her ne kadar Kistik Fibroz hastalarının ömrü 
ortalama olarak yaklaşık 37 yıl olsa da, tedavideki 
ilerlemeler neticesinde 2010’dan sonra doğanların 
artık altmış yıla kadar yaşayacağı beklenmektedir.

E) Kistik Fibroz hastalarının ömrü ortalama olarak 
yaklaşık 37 yıl olduğu için, tedavideki ilerlemelere 
rağmen 2010’dan sonra doğan hastalar artık daha 
fazla yaşayamayacaklar. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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45. Many things can cause diarrhea, from foodborne 
illness and viruses or bacteria that are passed 
between people, to food allergies and even some 
medications.
A) Sadece gıda kaynaklı hastalıklar ve insanlar 

arasında geçirilen virüsler veya bakteriler değil, 
aynı zamanda gıda alerjileri ve hatta bazı ilaçlar 
da ishale neden olabilmektedir. (birçok şey?)

B) Gıda kaynaklı hastalıklardan ve insanlar arasında 
geçirilen virüslerden veya bakterilerden, gıda 
alerjilerine ve hatta bazı ilaçlara kadar neredeyse 
çoğu şey ishale neden olabilir.

C) Gıda kaynaklı hastalıklar ve insanlar arasında 
geçirilen virüsler veya bakterilerin yanı sıra, 
gıda alerjileri ve çoğu ilaçlar da ishale neden 
olabilmektedir. (hatta?)

D) Gıda kaynaklı hastalıklardan ve insanlar arasında 
geçirilen virüslerden veya bakterilerden, gıda 
alerjilerine ve hatta bazı ilaçlara kadar birçok şey 
ishale neden olabilir.

E) Hem gıda kaynaklı hastalıklar ve insanlar arasında 
geçirilen virüsler veya bakteriler, hem de gıda 
alerjileri ve hatta bazı ilaçlar çoğunlukla ishale 
neden olabilmektedir. (birçok şey?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

46. The term chemotherapy encompasses a whole 
range of medications used specifically to eradicate 
cancer cells within your body.
A) Kemoterapi terimi, vücudunuzdaki kanser 

hücrelerini ortadan kaldırmak için özellikle 
kullanılan bazı ilaçları kapsamaktadır.

B) Kemoterapi kavramı, vücudunuzdaki kanser 
hücrelerini yok edebilmek için özellikle kullanılan 
bazı ilaçlar ile ilgilidir.

C) Kemoterapi terimi, vücudunuzdaki kanser 
hücrelerini ortadan kaldırmak için özellikle 
kullanılan çeşitli ilaçları kapsar.

D) Kemoterapi alanı, sadece vücudunuzdaki 
kanser hücrelerinin yok edilmesi ile ilgili değil, 
aynı zamanda kullanılan bazı ilaçlar ile de 
ilgilenmektedir. .(etken eylem?)

E) Kemoterapi terimi, hem vücudunuzdaki kanser 
hücrelerinin yok edilmesi hem de kullanılan bazı 
ilaçlar ile ilgilidir.(etken eylem?) (özellikle?) 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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47. The third leading cause of lung cancer, responsible 
for over 3,000 deaths each year in people who 
have never smoked, is second-hand smoke.
A) Hayatlarında hiç sigara içmemelerine rağmen, her 

yıl 3000’den fazla insan, akciğer kanserinin üçüncü 
en büyük nedeni olan pasif içicilikten hayatlarını 
kaybediyorlar.

B) Hayatlarında hiç sigara içmemiş insanlarda her 
yıl 3000’den fazla ölümden sorumlu olan akciğer 
kanserinin üçüncü en büyük nedeni, pasif içiciliktir.

C) Hayatlarında hiç sigara içmemelerine karşın, 
her yıl 3000’den fazla insan, akciğer kanserinin 
en büyük nedenlerinden biri olan pasif içicilikten 
hayatlarını kaybediyorlar. 

D) Hayatlarında hiç sigara içmemiş insanlarda her 
yıl 3000’den fazla ölümden sorumlu olan akciğer 
kanserinin en önemli nedeni, kuşkusuz pasif 
içiciliktir.

E) Hayatlarında hiç sigara içmemelerine karşın, 
her yıl 3000’den fazla insan, akciğer kanserinin 
en büyük nedenlerinden biri olan pasif içicilikten 
hayatlarını kaybediyorlar.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

48. Diyet tuz ile sağlanan sodyum, vücuttaki sıvıların 
dengesini korumada ve kan basıncı seviyelerini 
kontrol altına almada önemli bir rol oynamaktadır.
A) The sodium supplied by dietary salt determines 

the role in controlling blood pressure levels and 
maintaining the balance of fluids in the body. 
(important?)

B) As the sodium supplied by dietary salt plays an 
important role in controlling blood pressure levels, 
it maintains the balance of fluids in the body.

C) The sodium supplied by dietary salt plays an 
important role in controlling blood pressure levels, 
thus it maintains the balance of fluids in the body.

D) The sodium supplied by dietary salt plays an 
important role in controlling blood pressure levels 
and maintaining the balance of fluids in the body.

E) Even if the sodium supplied by dietary salt plays 
an important role in controlling blood pressure 
levels, it does not maintain the balance of fluids in 
the body.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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49. Birçok insan, bir hava durumu yaklaştığında 
romatizma semptomlarının kötüleştiğini iddia 
ederler, halbuki başkaları bir bağlantı olmadığını 
düşünür.
A) Nearly all people claim their arthritis symptoms get 

worse when a weather front is approaching, while 
others think there is no connection.

B) Many people claim their arthritis symptoms worsen 
whenever a weather front is approaching, while 
others think there is no connection between them.

C) Almost all people accept that their arthritis 
symptoms weaken when a weather front is 
approaching. In contrast, other people think there 
is no connection.

D) Many people claim their arthritis symptoms worsen 
when a weather front is approaching, while others 
think there is no connection.

E) Most people accept that their arthritis symptoms 
weaken when a weather front is approaching 
in contrast to other people who think there is no 
connection.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

50. Yakında, teknolojideki tüm bu gelişmelerle birlikte, 
zayıf kalp hastaları kendi evlerinin konforundan 
izlenebilecek.
A) Shortly, with these advances in technology, 

patients with weak hearts will be monitored from 
the comfort of their own homes.(tüm?)

B) Soon, with all these advances in technology, 
patients with weak hearts will be able to monitored 
from the comfort of their own homes.

C) Soon, with all these advances in technology, 
patients with weak hearts are likely to be monitored 
from the comfort of their own homes.

D) Before long, with all these advances in technology, 
patients with weak hearts will be able to monitored 
while they are at the comfort of their own homes.

E) For many years to come, with all these advances 
in technology, patients with weak hearts will be 
able to monitored while they are at the comfort of 
their own homes.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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51. Beyin yapısının anlaşılmasındaki gelişmeler, beyin 
bozukluklarına yönelik yeni tedavileri ulaşılabilir 
hale getirdi.
A) Advances in the understanding of brain structure 

have placed classical treatments for brain 
disorders within reach.

B) Despite the advances in the understanding of brain 
structure, novel treatments aren’t within reach in 
the future.

C) Advances in the understanding of brain structure 
have placed novel treatments for brain disorders 
within reach.

D) In the face of the advances in the understanding 
of brain structure, novel treatments haven’t been 
reached yet. (etken eylem?)

E) Because of the advances in the understanding 
of brain structure, novel treatments will be within 
reach in the future. (for brain disorders?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

52. Araştırmalar, büyük çocukların, küçük kardeşlerine 
göre alerji geliştirme olasılıklarının daha yüksek 
olduğunu ortaya koyuyor.
A) Research suggests that older children are more 

likely to develop allergies than their younger 
siblings.

B) Research suggests that young children are more 
likely to develop allergies than their elder siblings.

C) It has been suggested that older children are 
more likely to develop allergies than their younger 
siblings.

D) It has been suggested recently that older children 
are more likely to develop allergies than their 
younger siblings.

E) Recent research suggests that older children are 
more likely to develop allergies than their younger 
siblings.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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53. Bebeklerde, “düşük seviye” kurşun maruziyeti, 
zehirlenme hakkında herhangi bir farkındalık 
bulunmadan önce bile zihinsel gelişimde ciddi bir 
bozulma oluşturabilir.
A) In infants, “low-level” lead exposure will produce 

serious impairment of mental development before 
there is any awareness of the intoxication. (even?)

B) In infants, serious impairment of mental 
development may be produced by “low-level” lead 
exposure even before there is any awareness of 
the intoxication. (etken eylem?)

C) In infants, serious impairment of mental 
development might have been produced by “low-
level” lead exposure even before there was any 
awareness of the intoxication. (etken eylem?)

D) In infants, serious impairment of mental 
development will be produced by “low-level” lead 
exposure even before there is any awareness of 
the intoxication. (etken eylem?)

E) In infants, “low-level” lead exposure may produce 
serious impairment of mental development even 
before there is any awareness of the intoxication.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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54. Dünya Sağlık Örgütü, 246 milyon insanın zayıf 
görüşe sahip olduğunu tahmin etmektedir. 
Bunların içinde, yaklaşık yüzde 90’ı, sağlık 
hizmetlerine veya pahalı teşhis makinelerine iyi 
erişimi olmayan düşük gelirli bölgelerde yaşar. 
Bu sorunu çözmek için, özel bir laboratuar, göz 
testleri için sıklıkla kullanılan bir aygıtı tek bir ucuz 
ve taşınabilir bir cihaza eklemiştir. ----. 
Paragrafta boşluktan önce özel bir cihazın 
geliştirildiğinden bahsedilmekte, paragrafın anlamlı 
olarak tamamlanabilmesi için doğru cevapta yine 
bu özel aygıttan bahsedilmesi beklenir. A ve D 
seçeneklerinde bunu görebiliriz. A seçeneğinde 
cihazla ilgili olumsuz anlam söz konusudur, ancak 
paragrafta olumsuzluk söz konusu değildir, dolayısıyla 
D doğru cevap olarak işaretlenir.

A) “Cihazın bu tür göz testlerinde %90 etkisiz olduğu 
kanıtlandı” seçenek anlamca olumsuzdur.

B) “Ancak, 1990’ların başlarındaki ilk tahminlerden 
bu yana dünya genelinde görme bozukluğu 
azalmıştır” 

C) “Ancak, birçok ülkede görme bozukluğunun 
önlenmesinde ve iyileştirilmesinde belirgin ilerleme 
kaydedilmiştir” 

D) “O, bireylerin gözlerinin boyut ve şeklini ölçerek 
onların miyop olup olmadıklarını hesaplar” 
seçeneği hem anlamca olumlu hem de cihaza 
“it” ile gönderme yapılmıştır.

E) “Dünya Sağlık Örgütü, önlenebilir körlüğü ortadan 
kaldırmak için ulusal ve ülke düzeyinde çabaları 
güçlendirmek için çalışır”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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55. Dünyada az bilinen pek çok hastalık vardır. 
Bunlardan bir tanesi, milyonda bir çocuğu etkileyen 
nadir bir genetik bozukluk olan XP (xeroderma 
pigmentosum)dur. Buna, cildi güneş ışığına karşı 
aşırı duyarlı hale getiren bir enzim eksikliği neden 
olur. Sonuçta, ölümcül deri kanserleri ve beyin 
tümörleri gelişir ve bugüne kadar etkili bir tedavi 
yöntemi bulunmamıştır. ----. 
Paragrafta özel bir hastalık türü olan XP’den 
OLUMSUZ olarak bahsedilmektedir. Paragrafı anlamlı 
olarak tanımlayabilmek için yine bu hastalık türünden 
bahsedilmeli ve anlamca OLUMSUZ bir cümle 
bulunmalıdır.

A) “XP, genel ABD nüfusunda bir milyonda bir 
oranında ortaya çıkar” seçeneğinde “US 
population” ile özele gidilmektedir. 

B) “Zaten, bu rahatsızlığı olan az sayıda hasta, 
gençlik yaşlarını tamamlamayı başarır” seçeneği 
anlamca olumsuz ve “this disorder” ile hastalık 
konu edilmiştir. 

C) “Örneğin, bu durum çoğunlukla gözleri ve cildin 
güneşe maruz kalan alanlarını etkiler” seçeneğinde 
rahatsızlık geçse de “for example”anlamca 
ilgisizdir. 

D) “Ancak, etkilenen bazı kişilerde sinir sistemi ile 
ilgili sorunlar da vardır” seçeneğinde hem hastalık 
geçmemekte hem de “however” ile bir çelişki 
oluşmamıştır. 

E) “Ayrıca, oral retinoidler, XP’li hastalarda cilt 
kanseri insidansını düşürür” seçeneğinde yer alan 
“additionally” anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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56. Kahvenin dişler için kötü olduğu yönündeki yaygın 
inanç görünüşe bakılırsa yanlıştır. Aslında, o, iyi 
şeyler de yapabilir. Yeni araştırmalar, kahvenin bazı 
mikroorganizmalara karşı işleyen antibakteriyel 
elementler sayesinde diş boşluklarını önlemesine 
yardımcı olabileceğini gösteriyor. ----. 
Paragrafın sonunda “bazı mikroorganizmalar” vardır 
denilerek ÖZELe gidilmiş ve B seçeneği de onlardan 
birine örnek vermiştir.

A) “İyi ve kötü, kahvenin etkileri büyük oranda kahve 
çekirdeklerinde doğal olarak bulunan kafeinden 
kaynaklanmaktadır” 

B) “Bunların arasında, diş çürüğünün ana nedeni olan 
Streptococcus mutens vardır” 

C) “Çocuklarda yetişkinlerden daha fazla boşluk olur 
ve boşluk riski 20 yaşından sonra yavaşlar” 

D) “Ancak, kahve, ağızda bulunan bakterilerin, diş 
ve mine erozyonuna neden olabilecek asitler 
yaratmalarına yardımcı olur” 

E) “Yani, kahvenin, beyindeki dopamin üretimini 
artırdığına dair artan kanıtlar vardır”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

57. Günümüzde bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip 
olan çok daha fazla hasta evde idare edilebilir. 
Antibakteriyel ilaçlar, beslenme, konut ve genel 
yaşam standartlarındaki iyileşme, hepsi de 
hastaneye kabul gereksinimini azaltmaya katkıda 
bulunmuştur. ----. Uygunsuz ev şartları da onu 
istenilir kılar. 
Paragrafta boşluğa kadar hasta bakımında evin 
OLUMLU yönüne atıfta bulunulurken, boşluktan 
sonra anlam OLUMSUZA dönmüştür. Dolayısıyla 
seçeneklerde “however, but, although” tarzında 
kelimelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu D ve E 
seçeneklerinde görmekteyiz
A) “Dolayısıyla, evde bakım, son on yılda Birleşik 

Devletler’de kapsam ve yoğunluk olarak 
genişlemiştir” 

B) “Ayrıca, her yaştan hastaya ileri teknoloji ev bakımı 
sağlanmaktadır” 

C) “Önümüzdeki birkaç yıl evde bakım için gözetim 
sistemleri geliştirmek için kritik olacak” 

D) “Fakat, bu tesisler enfeksiyon kapılması ve 
yayılması için ideal bir ortam sağlar” seçeneğinde 
yer alan “these facilities” anlamca ilgisizdir. 

E) “Ancak, hastalığın ciddiyeti nedeniyle hastanede 
yönetim hala gerekli olabilir” seçeneği anlamca 
olumsuza dönmüştür.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 1
Hakkı Kurban - Celil Ural

58. Metalleri beyinden uzaklaştıran bir antibiyotik, 
Alzheimer tedavisinde başlıca bir aday olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu, hastalığın karakteristik 
zihinsel bozulması için çözünmeyen plakların 
oluşması yerine metallerin birikimini sorumlu 
tutan tartışmalı bir teoriyi canlandırır. Kliokinol 
antibiyotiği bakır ve çinkoya bağlanır ve 
beynin içine girebilecek kadar küçüktür. Artık 
üretilmiyor ancak son olarak 1970’lerde bağırsak 
enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılıyordu. 
----. 
Paragrafın son cümlesi özel bir antibiyotik türünün 
en son 1970’lerde kullanıldığından bahsetmektedir, 
paragrafın son cümlesi yine aynı türden bahsetmesi 
ve zaman olarak da “past” olması beklenmektedir.

A) “Kliokinol verilen hastalarda, hastalığın ilerlemesi 
yavaşlamadı” seçeneği anlamca olumsuzdur.

B) “Laboratuar testleri, kliokinolün beta amiloidin 
hileci aktivitelerinden birini inhibe ettiğini gösterir” 
seçeneği ilgisizdir.

C) “Alzheimer, bakır, demir ve çinko gibi metaller 
beyinde toplandığında başlar” seçeneğinde 
antibiyotik geçmemektedir.

D) “Şimdi, çeşitli tıp okullarında, Alzheimer hastalığını 
tedavi etmek için ilacın canlandırılması için çaba 
sarf edilmektedir” seçeneği hem anlamca olumlu 
hem antibiyotikten bahsetmekte hem de “now” 
ile present zamana geçmektedir.

E) “Ancak, şirketin raporlarına göre, sonuçlar “son 
derece cesaret vericidir” seçeneğinde antibiyotik 
geçmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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59. Bir ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağı 
duvarı gibi bir alandaki üst katman hücrelerinin 
aşınmasıdır. ----. Gastrik sıvılar bölgeyi besleyen 
kılcal damarlara ulaşıncaya kadar aşınma 
ilerleyerek kanamaya yol açabilir ve sinirlere 
ulaşarak ağrıya neden olabilir. Gl kanaması aşırı 
ise demir eksikliği ortaya çıkabilir. Aşınma Gl 
kaplaması boyunca nüfuz ederse hayatı tehdit 
eden bir enfeksiyon gelişebilir. 
A) “Bu aşınma, hücrelerin altta yatan katmanlarını 

korumasız ve gastrik suları etkisine maruz bırakır” 

B) “Aksine, kişinin midesinde oluşan ülserlere 
“Gastrik Ülserler” denir”

C) “Şimdi, mide ülseri hastalığı Amerika'da her yıl 
milyonlarca vatandaşı etkiliyor” 

D) “Yaklaşık yirmi milyon Amerikalı, yaşamları 
boyunca en az bir adet mide ülseri geliştirir” 

E) “Böylece, ülseri tedavi edilmemiş kişiler kanayan 
bir ülsere maruz kalabilirler”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Belirli meyve ve sebzeleri içeren bazı yiyecek 
çeşitleri, çok az işlem gerektirir. (II) Çoğu durumda, 
kutulara paketlenip mağazalara ve müşterilere 
gönderilmeden önce basitçe temizlenir, denetlenir ve 
derecelendirilirler. (III) Gıda ambalajı ayrıca müşterileri 
çekmek ve satışları artırmak için tasarlanmıştır.  
(IV) Birçok gıda maddesi, ancak, geniş otomasyonun 
kullanılması ile gıda işleme tesislerine veya fabrikalara 
hazırlanır ve paketlenir. (V) Bazı makineler, düzensiz 
veya bozuk yiyecekleri algılar ve reddederken 
diğerleri gıdaları kutulanmadan, dondurulmadan 
veya paketlenmeden önce yüksek derecede otomatik 
makinelerle karıştırır, pişirir, şekillendirir ve fırında 
pişirir.

Paragraf gıdaların kutulanıp paketlenmesi ve hatta 
bazı makinelerin bozuk yiyecekleri algılaması 
sürecinden bahsederken (III).cümle müşterileri 
çekmek ve satışları arttırmak için gıda ambalajlarının 
tasarlandığından bahsetmiş.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) Plastik şişelerde veya plastik kaplarda Bisfenol A 
(BPA) ve dioksinlerle ilgili endişeler vardır. (Bisfenol 
A SADECE BU SEÇENEKTE GEÇİYOR) (II) Plastik 
kaynaklı kanser efsanesi literatüre girdi ve pek çok 
farklı versiyonu var. (III) Bazı insanlar, plastik su 
şişelerini dondurmanın veya mikrodalga fırında plastik 
sargı kullanmanın kansere neden olabileceğini iddia 
ediyor. (IV) Şu an itibariyle, bu endişeler bilimde 
asılsızdır ve özellikle kolon kanseri ile bağlantı yoktur 
veya bahsedilmemiştir. (V) Fakat, Birleşik Devletler 
Gıda ve İlaç İdaresi, pişirme için sadece mikrodalga 
fırın için onaylanmış plastik kapları kullanmayı teşvik 
etmektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitamini 
cildin güneş ışığına maruz kalmasına tepki olarak 
vücut tarafından üretilir. (II) D vitamini yoksunluğu, 
şizofrenide önemli bir faktör olduğunu kanıtlamaktadır. 
(III) Ancak, bu, kesinlikle tüm sebep değildir.  
(IV) Vakaların hepsinde olmasa bile çoğunda, genetik 
bir eğilim de söz konusudur. (V) Ayrıca maternal 
viral enfeksiyonlar gibi başka tetikleyicilerin rol 
oynayabileceğine dair kanıtlar vardır.

Paragrafta (II)-(III)-(IV)-(V) D vitamini ve şizofreni ile 
ilgiliyken, (I).cümle D vitaminin vücut tarafından neden 
üretildiğinden bahsetmektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

63. (I) Hava kirliliği, iç veya dış mekan ortamının atmosferin 
doğal özelliklerini değiştiren herhangi bir kimyasal, 
fiziksel veya biyolojik ajan ile kirlenmesidir. (II) Ev 
ısıtma cihazları, motorlu taşıtlar, endüstriyel tesisler ve 
orman yangınları, hava kirliliğinin yaygın kaynaklarıdır. 
(III) Başlıca halk sağlığı sorunu kirleticileri arasında 
partiküler madde, karbon monoksit, ozon, azot dioksit 
ve kükürt dioksit bulunmaktadır. (IV) 5 yaşın altındaki 
çocuklardaki zatüre ölümlerinin% 50’den fazlası evde 
hava kirliliğine bağlıdır. (V) Açık ve kapalı mekân hava 
kirliliği, ölümcül olabilecek solunum rahatsızlıkları ve 
diğer hastalıklara neden olur.

(IV).cümle özele gitmiş, başka yerde geçmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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64. (I) Clover J.T. diğer bir önde gelen İngiliz anestezistti. 
(II) O, yeniden solutma ilkesini içeren, tanınmış 
Clover’in Solunum cihazını mükemmelleştirdi.  
(III) O, ayrıca yavaş yavaş artan buhar konsantrasyonu 
ile anestezinin hızlı bir şekilde başlamasına olanak 
sağlamıştır. (IV) Ayrıca, bu aparat ile bir azot oksiteter 
dizisi de mümkündür. (V) Sonuç olarak, 19. yüzyılda 
kullanılan “dört büyük” anesteziklerin tümünün bazı 
dezavantajları vardı.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Katarakt, gözlerin lenslerinde, görüşü zayıflatan 
yaşla ilişkili kalınlaşmalardır. (II) Cerrahi olarak 
çıkarılmazlarsa onlar sonuçta körlüğe neden olurlar. 
(III) Dünya çapında araştırmacılar, kataraktlara neden 
olabilecek veya katarakt gelişimiyle ilişkili faktörler 
tespit ettiler. (IV) Kataraktlar, ultraviyole ışık maruziyeti, 
oksidatif stres, yaralanma, viral enfeksiyonlar, toksik 
maddeler ve genetik bozuklukların bir sonucu olarak 
iyi beslenen bireylerde bile ortaya çıkar. (V) Fakat, 
birçok katarakt, “yaşlılıktan kaynaklanan” anlamı 
taşıyan yaşlılık kataraktları olarak adlandırılır; dünya 
çapında 65 yaş ve üstü yetişkinlerin yarısından fazlası 
kataraklıdır.

(III). cümlede faktörlerden bahsetmiş ancak (IV) 
ve (V)’te faktörlere örnek ya da göndermede 
bulunulmamıştır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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66. - 68. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Baş ağrısı, tüm yaş gruplarındaki insanları etkileyen en 
yaygın rahatsızlıklardan biridir. Baş ağrısı tıbbi bir durumun 
semptomu olabilir veya zayıf beslenme alışkanlıkları, stres, 
kas gerginliği ve bazı ilaçların kullanımı sırasında değişen 
nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Hafif baş ağrısı bazen 
kendiliğinden düzelirken, şiddetli olanlar için ilaç tedavisi 
gerekebilir. İlaç tedavisinin yanı sıra, tekrar eden baş ağ-
rılarının tedavisinde faydalı olabileceğini gösteren alternatif 
şifa yöntemleri de vardır. Akupresür, vücudun belli nokta-
larında basınç uygulanmasını gerektiren böyle bir iyileştir-
me terapisidir. Bu teknik, ağrıyı azaltmak için iki parmağın 
kullanılmasını ve belirli noktalara nazik basınç uygulan-
masını gerektirir. Biraz rahatsızlık verebilir, ancak acı ve-
rici değildir. Bu basınç noktalarının uyarılmasının dengeyi 
düzelttiği ve çeşitli rahatsızlıkların semptomlarını hafiflettiği 
düşünülmektedir.

66. Paragrafa göre, başağrıları ----.
 may stem from various conditions

 çeşitli durumlardan kaynaklanabilir

Baş ağrısı tıbbi bir durumun semptomu olabilir veya 
zayıf beslenme alışkanlıkları, stres, kas gerginliği ve 
bazı ilaçların kullanımı sırasında değişen nedenlerden 
dolayı ortaya çıkabilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 not all headaches have the same degree of 

severity

 tüm baş ağrıları aynı ciddiyette olmaz

Hafif baş ağrısı bazen kendiliğinden düzelirken, şiddetli 
olanlar için ilaç tedavisi gerekebilir. İlaç tedavisinin 
yanı sıra, tekrar eden baş ağrılarının tedavisinde 
faydalı olabileceğini gösteren alternatif şifa yöntemleri 
de vardır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

68. Paragrafın yazarı açıklamaktadır ki ----.
 not every headache calls for drugs to heal 

 her baş ağrısı iyileşmesi için ilaç gerektirmez

..Hafif baş ağrısı bazen kendiliğinden düzelirken,….

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Dünyada kanser, şeker hastalığı ve kalp hastalığı için kul-
lanılan ilaçlardan tutun, sabun ve şampuanlar gibi kozme-
tik ürünlere kadar çeşitlilik gösteren yeni ürünler hayvanlar 
üzerinde test edilmektedir. Hayvanların test için kullanılma-
sının etik oluşuna ilişkin birçok soru var. Dolayısıyla, labo-
ratuvardaki hayvan testlerini değerlendiren ve kontrol eden 
birçok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerin, yapılacak 
araştırmanın insanca ve etik bir şekilde yapılmasını sağ-
layacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu düzenle-
meler çok tartışılıyor. Amerikan Tabipler Birliği’nce yapılan 
bir araştırma, Birleşik Devletlerdeki tüm aktif hekimlerin% 
99’unun hayvan araştırmalarının tıbbi ilerlemelere katkıda 
bulunduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bunun arkasındaki 
temel neden, bilim insanlarının hayvan ve insanlar arasın-
da çok az farklılık olduğunu düşündüğü gerçeğidir. Hayvan 
deneylerini savunmak için başlatılan Araştırma Savunma 
Topluluğu (Research Defense Society - RDS) adı altında bir 
İngiliz kuruluşu, testlerde hayvan kullanımına karşı yapılan 
itirazların çoğunun yanlış olduğunu ve testlerde hayvan kul-
lanımının yeni ilaçların canlı bir vücutta nasıl tepki vereceği-
ne dair çok değerli bilgiler ürettiğini gösteriyor.

69. Paragrafın yazarı ifade etmektedir ki ----.
 there is controversy about the regulations on 

animal testing
 hayvanlarda test yapılmasına ilişkin düzenlemeler 

konusunda anlaşmazlık vardır.
..Bununla birlikte, bu düzenlemeler çok tartışılıyor…

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragraftan açıktır ki yeni sağlık ürünleri hayvanlar 
üzerinde test edilmektedir ----.
 because human and animal organisms are very 

similar to each other according to scientists
 çünkü insan ve hayvan organizmaları bilim 

insanlarına göre birbirlerine çok benzemektedir.
…Bunun arkasındaki temel neden, bilim insanlarının 
hayvan ve insanlar arasında çok az farklılık olduğunu 
düşündüğü gerçeğidir….

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

71. Amerikan Tabipler Birliği tarafından yürütülen 
çalışmanın sonuçları,---- gösteriyor.
 not many active physicians in the US disagree with 

animal testing for medical purposes
 ABD’de pek çok aktif doktorun tıbbi amaçlar için 

yapılan hayvan testine karşı olmadığını
DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Protein, kasların, enzimlerin ve bağışıklık sisteminin büyü-
mesi ve korunması için gereklidir. Bununla birlikte, fındık, 
yumurta ve peynir gibi protein açısından zengin gıdaların 
çoğu doymuş yağ ve kolestrol içerir. Bu durumda balık daha 
sağlıklı bir seçenektir. Yalnızca balık yemek, et tüketimi ve 
vejeteryanizmin azaltılmasına yönelik bir başlangıç olarak 
yaygın kullanılmaktadır. Bu inançlara bağlı olarak, balıkların 
et olup olmadığı ve balıkla beslenmenin bir tür vejetaryenlik 
olup olmadığı konusunda yaygın bir tartışma vardır. Aslın-
da, tartışma etin çeşitli tanımlarına dayanır. Oxford gibi söz-
lükler eti ‘hayvanların yenilebilir etleri, özellikle de balıkların 
ya da tavukların yerine memelilerin yenilebilir eti’ olarak 
tanımlarken, Webster gibi diğerleri onu ‘hayvan eti (balık, 
kuş, salyangoz gibi) olarak tanımlamıştır. Beslenme bilimci-
ler de bu konuda ayrılıyor; bazıları etin yalnızca memeliler-
den elde edildiğini söylüyor; diğerleri ise sadece kırmızı etin 
gerçekten et olarak kabul edilebileceğini söylüyor.

72. Paragrafa göre, ----.
 there is controversy about definition of meat

 etin tanımı konusunda bir tartışma var.

Aslında, tartışma etin çeşitli tanımlarına dayanır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragraftan anlaşılabilir ki protein ----.
 is necessary for the body and its functions

 vücut ve vücut fonlsiyonları için gereklidir.

..Protein, kasların, enzimlerin ve bağışıklık sisteminin 
büyümesi ve korunması için gereklidir…

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragraftan çıkartılabilir ki protein bakımından 
zengin bazı besinler ----.
 are not free from certain harmful contents

 içeriklerinde zararlı bazı maddeler barındırır.

..Bununla birlikte, fındık, yumurta ve peynir gibi 
protein açısından zengin gıdaların çoğu doymuş yağ 
ve kolestrol içerir. Bu durumda balık daha sağlıklı bir 
seçenektir….

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Akne, yüz, boyun, göğüs, sırt ve omuz bölgesinde bulunan 
sebaceous bezlerinin aşırı yağ üretimi nedeniyle oluşur. 
Akne, hormonal değişiklikler yüzünden başlar ve yüzünüze 
yara izleri yoluyla hoş olmayan bir görünüm verebilir. Akne-
den kurtulmak için birçok doğal ve tıbbi tedavi vardır ancak 
yeşil çayın akneye olan yararı uzun yıllardır iyi bilinmektedir. 
Yeşil çay yıllar boyunca Çinliler tarafından kullanılmıştır. Ye-
şil çay, siyah çay yapmak için kullanılan aynı bitkiden yapı-
lır. Tek fark, yeşil çayın temelde Camellia sinensis bitkisine 
ait olan fermente edilmemiş yapraklardan elde edilmesidir. 
Yeşil çay, oksidasyon sürecini engelleyen ve istenmeyen 
antikorların gelişimini önleyen antioksidanlar içerir. Bu, vü-
cudun bağışıklık sistemini geliştirir ve bakterilere ve diğer 
mikroorganizmalara karşı savaşarak aknenin büyümesini 
sınırlar. Dolayısıyla sivilcenin atılmasının doğal ve güvenli 
bir yolu olduğunu söylemek doğru olur.

75. Paragrafa göre , yeşil çay ----.
 can be used to overcome acne in a safe manner

 sivilcenin önlenmesinde güvenli bir şekilde 
kullanılabilir.

Akneden kurtulmak için birçok doğal ve tıbbi tedavi 
vardır ancak yeşil çayın akneye olan yararı uzun 
yıllardır iyi bilinmektedir. Yeşil çay yıllar boyunca 
Çinliler tarafından kullanılmıştır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 acne might disfigure one’s face due to the trace it 

leaves

 sivilce bıraktığı izler sebebiyle kişinin yüzünü 
bozabilir

…ve yüzünüze yara izleri yoluyla hoş olmayan bir 
görünüm verebilir….

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

77. Yazarın yeşil çaya yönelik tutumu ----.
A) pessimistic: kötümser

B) favoring: destekleyici

C) criticizing: eleştirici

D) satirical: alaycı

E) disapproving: karşr,aleyhte

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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78. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Fast food denince sadece abur cubur anlaşılmamalıdır. Sa-
lata, meyve, tercihen taze ve bütün / dilimlenmiş veya taze 
meyve suyu, fındık ve işlenmemiş peynir tüketerek sağlık-
lı, hızlı ve lezzetli atıştırmalar yapabilirsiniz. Yemeklerdeki 
meyvelerin artırılması, çocukların bu alternatifleri, baharatlı 
abur cuburlar uğruna reddetme ihtimali olmasına rağmen 
asla yabana atılamaz. Alternatifler, abur cuburların yan et-
kilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, 
canımızın baharatlı lezzetleri çekmesinin doğal olduğunu 
ve abur cubur gıdaları tamamen yasaklamanın tüketme 
arzumuzu besleyeceğini aklımızdan çıkarmamamız gere-
kir. Zararlı besinler şüphesiz, devamlı tüketilirlerse zararlı 
olurken, bazen de doyasıya yemenin keyfini çıkarmak iyidir. 
İşlenmiş fast food ürünlerini ebeveyn tarafından onaylanmış 
bir sıklıkla yemek, çocuklara ılımlı olmakla ilgili önemli bir 
ders de verebilir.

78. Paragrafın yazarı ifade etmektedir ki aileler ----.
 should be neither too permissive nor too strict 

about their children’s junk food eating habits

 çocuklarının abur cubur yeme alışkanlıklarına 
karşı ne çok izin verici ne de çok katı olmalıdırlar. 
İşlenmiş fast food ürünlerini ebeveyn tarafından 
onaylanmış bir sıklıkla yemek, çocuklara ılımlı 
olmakla ilgili önemli bir ders de verebilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 not all fast food is bad for children

 tüm fast food ürünler çocuklar için zararlı değildir.

Salata, meyve, tercihen taze ve bütün / dilimlenmiş 
veya taze meyve suyu, fındık ve işlenmemiş peynir 
tüketerek sağlıklı, hızlı ve lezzetli atıştırmalar 
yapabilirsiniz. Yemeklerdeki meyvelerin artırılması, 
çocukların bu alternatifleri, baharatlı abur cuburlar 
uğruna reddetme ihtimali olmasına rağmen asla 
yabana atılamaz.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

80. yazarın temel amacı ----.
 to shed light on junk food eating habits of children 

and to what extent this can be tolerated

 çocukların abur cubur yeme alışkanlığına ve buna 
hangi ölçüye kadar izin verileceğine ışık tutmak.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.


