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1. COVID-19 virüsünün yayılmasını azaltmak için 
bireylerin atabileceği en etkili adımlardan biri, 
diğerlerinden en az 1 metre fiziksel mesafeyi 
korumaktır.
A) interaction: etkileşim

B) distance: mesafe

C) prohibition: yasaklama

D) refusal: red

E) contact: temas

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

2. Protein olmayan gıdalara odaklanan Atkins 
diyetinde pirinç, patates, makarna ve meyveler 
kesinlikle yasaklanmıştır.
A) permissively: hoşgörülü şekilde

B) strictly: kesinlikle, sıkı şekilde

C) successively: sırayla, artarda

D) honestly: dürüstçe

E) confidently: güvenle

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

3. Vücutlarımız, kötü besin, kirli hava veya kirli su 
tüketimi gibi çeşitli faktörlerden dolayı toksinler 
toplayabilir.
A) destroy: yok etmek

B) manipulate: manipüle etmek

C) facilitate: kolaylaştırmak

D) accumulate: biriktirmek, toplamak

E) perceive: algılamak

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

4. Psikososyal bir değerlendirme aslında bireysel 
hastanın fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığının 
kapsamlı bir değerlendirmesidir.
A) declaration: beyan

B) attribute: özellik

C) replacement: değiştirme

D) trait: özellik

E) evaluation: değerlendirme

DOĞRU YANIT“E”SEÇENEĞI
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5. Araştırmalar, vücutlarında yeteri kadar D vitamini 
seviyesine sahip yaşlı insanların, hastalanma 
ihtimalinin, olmayanlara kıyasla daha düşük 
olduğunu göstermiştir.
A) futile: boşuna

B) deficient: eksik

C) considerate: düşünceli

D) sensible: mantıklı

E) adequate: yeterli

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

6. Sözde hafif bir ağrı belirli bir zamanda geçmezse, 
hastanın tıbbi bir uzmana danışması kuvvetle 
tavsiye edilir.
A) cope with: başa çıkmak

B) go over: incelemek

C) eat away: yiyip durmak, aşındırmak

D) call for: gerektirmek, talep etmek

E) pass off: ağrının geçmesi

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

7. Bir maddeye bağımlılığı kabul etmek, onu yenmeye 
yönelik atılan ilk ve en önemli adımdır.
 addiction to something: bir şeye bağımlı olmak

 towards:-e yönelik

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

8. Bizi daha sağlıklı hissettirmek için tasarlanmış 
günlük rutinleri gerektiren sağlık ve zindelik, tüm 
dünyadaki insanlar için bir öncelik haline geldi.
‘which are designed’ kısaltması v3 olur ‘designed’ ve 
kesin zaman verilmediği için present perfect.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

9. Modern tıp, öncül çalışmalarıyla hastalıkların 
anlaşılmasına zemin hazırlayan Louis Pasteur’a 
çok şey borçlu.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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10. Yeni bir araştırma, tavuklar ile dinozorlar arasında 
güçlü genetik benzerlikler buldu; bu da aynı atadan 
evrimleşmiş olabilecekleri anlamına geliyor.
 “between.. and”

 “evolve from the same ancestor” – aynı atadan 
evrimleşmiş..

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

11. Sağlık uzmanları arasında alkolün uyarıcı mı 
depresan mı olduğu konusunda bitmeyen bir 
tartışma yaşanmakta.
 “among health specialists” – sağlık uzmanları 

arasında

 “as to” – hakkında, hususunda

DOĞRU YANIT "B" SEÇENEĞI

12. Her şey için sadece bir tür yağ kullanmak yerine, 
iki veya üç farklı sağlıklı yemeklik yağ kullanmak, 
böylece farklı türlerin faydalarını ve risklerini 
dengelemek faydalı olur.
A) In spite of: “-e rağmen”; bağlaçtır, isim alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.

B) Owing to: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır

C) As well as: “-nın yanısıra, ek olarak”; isim veya 
isim tamlaması alır.

D) Instead of: “-nın yerine”; edattır, isim alır.

E) On behalf of: “-nın adına,namına”; edattır, isim 
alır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

13. Tükürüğün, bazı lezzetli yiyecekleri gördüğümüzde, 
kokladığımız ya da düşündüğümüzde oluşmaya 
başlaması, bir şeyler yemeden önce bile sindirimin 
başladığı varsayımını doğurmaktadır.
A) although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.

B) only if: “dığı sürece, -sa şayet, -sa ancak”; 
bağlaçtır, cümle alır, koşul bildirir, cümle başında 
kullanımı durumunda temel cümle devrik olur.

C) even before: “-den önce bile”

D) unless: “olmazsa,-medikçe,-madıkça”; bağlaçtır, 
cümle alır, iki cümle arasında type uyumu aranır.

E) only after: “ -den sonra ancak”

DOĞRU YANIT "C" SEÇENEĞI
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14. Insan beyni, o kadar karmaşık bir sinir ve doku 
ağından oluşmaktadır ki, modern tıp ortaya 
çıkmadan önce yüzyıllarca çözülmemiş halde 
kalmıştır.
A) as soon as: “-rır -rırmaz”; zaman bağlacıdır, iki 

cümle arasında zaman uyumu ister.

B) as long as: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır.

C) before: “önce”; zaman bağlacıdır, iki cümle 
arasında zaman uyumu ister.

D) providing that: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, 
iki cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır.

E) now that: “çünkü, madem ki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

15. Genel olarak mürekkep nispeten güvenlidir; 
ancak bir ons veya daha fazla miktarda tüketmek 
zehirlenmeye neden olabilir.
A) moreover: “ek olarak, üstelik, ilaveten”; geçiş 

bağlacıdır, cümle alır, iki cümle arasında anlamsal 
paralellik aranır.

B) meanwhile: “bu arada”; ara geçiştir, virgül alır.

C) however: “ancak”; ara geçiştir, virgül alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır.

D) afterwards: “sonra”; ara geçiştir, virgül alır.

E) accordingly: “bu yüzden, sonuç olarak”; geçiştir, 
virgül alır. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

16. Çoğu kimse tarafından patlıcanın besin değerine sahip 
olmadığı, dolayısıyla orta derecede tüketiminin vücuda 
ne zararlı ne de yararlı olduğu düşünülmektedir.

A) neither / nor: “ne…ne de”

B) such / as: “gibi”, örneklemede kullanılır

C) as / as: “kadar”; eşitlik ifade eder

D) both / and: “hem hem de”

E) whether / or: yapıp yapmadığı(noun clause), 
yapsa da yapmasa da (koşul)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

17. Otistik çocukların çok akıllı oldukları bilinse de, 
metaforlarının ne anlattığını anlamıyorlar.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI
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18. Henüz AIDS için bir tedavi olmasa da, bilim 
insanları, bir kimsenin vücuduna girer girmez 
HIV’in yayılışını yavaşlatabilecek ilaçları keşfettiler.
A) once: “-rır -rırmaz”; zaman bağlacıdır, iki cümle 

arasında zaman uyumu ister.

B) since: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

C) although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca çelişen iki cümleyi bağlar.

D) even if: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
çelişen iki cümleyi bağlar.

E) While: “-iken, halbuki”; bağlaçtır, iki cümle 
arasında zıtlık aranır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

19. Çöller, düşük nem içeriğinden dolayı ne bitkiler ne 
de hayvanlar için uygun koşullar sağlar.
A) as well as: “-nın yanı sıra, ek olarak”; edattır, isim 

veya isim tamlaması alır.

B) just like: “tıpkı..gibi”; edattır, isim alır, 
benzetmelerde kullanılır.

C) despite: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

D) rather than: “-den ziyade, değil”; edattır, isim alır, 
genellikle tercih belirtir.

E) owing to: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 
Sebep-sonuç ifade eder.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

20. Habis tümörler bulunan insanlar vücutta bulunan 
kanserli tümörler vücudun metabolizmasını 
arttırarak daha hızlı kalori yakmalarına neden 
olduğu için kilo verirler.
A) although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 

anlamca çelişen iki cümleyi bağlar.

B) unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 
temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

C) while: “-iken, halbuki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca iki zıt cümleyi bağlar.

D) since: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

E) whereby: “vasıtasıyla”; bağlaçtır, cümle alır ve 
genellikle önüne “process-procedure-method-
way..” tarzı teknik kelimeler alır.

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

da ifadeyi bulunuz.

Halk sağlığı uzmanları, aşılama oranları (21) hakkında en-
dişe duyuyorlar çünkü pediyatristler, eğer çocuklar iğneden 
hoşlanmıyorsa, onlara grip aşısı yaparken bazı (22) güç-
lükler çekebilirler. Geçmişte doktorlar, iğne sevmeyen 
çocukları burundan aşılarken, bunun enjeksiyondan daha 
az etkili olması (23) sebebiyle bu sene burun spreyini kul-
lanmamaları önerildi. İnfluenza nedeniyle her yıl ölen ço-
cukların önemli bir çoğunluğuna aşı yapılmadığı açıktır.  
(24) Etkilenen insanların sayısı her yıl değişebilir, ancak 
genel olarak CDC, milyonlarca insanın hastalandığını, yüz 
binlerce kişinin hastaneye kaldırıldığını ve her yıl binler-
ce ya da on binlerce insanın gripten dolayı hayatını kay-
bettiğini” ifade ediyor. Bir yaşın altındaki çocuklar gribe  
(25) yakalanırlarsa komplikasyonun gelişme ihtimali çok 
daha yüksektir.

21. concerned about: endişelenmek

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

22. Have difficulty (in) doing something:bir şeyi yapmakta 
zorluk çekmek. Fiil “gerund” gerektirmektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

23. A) after: “sonra”

B) though: “-e rağmen”

C) whereas: “halbuki -iken”

D) because: “çünkü, -dığı için”

E) as long as: “koşuluyla

sebep-sonuç ifade ediliyor, cümle olduğu için because 
olacak

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

24. ...people who are affected every year….. relative 
kısaltması var pasif ifade olduğu için affected V3 
olacak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

25. A) if: “-sa eğer, -se,-sa”

B) unless: “-medikçe,-madıkça”

C) even if: “-sa bile”;”-e rağmen” 

D) lest: “..olma ihtimaline karşı”

E) even though: “-e rağmen”

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

da ifadeyi bulunuz.

Bilim adamları on yıllar boyunca, yediğimiz şeylerin sin-
dirim sistemimizdeki mikrop dengelerini değiştirebilece-
ğini (26) biliyorlardı. Öğle yemeğinde bir sandviç veya 
yoğurt seçmek, bazı bakteri popülasyonlarını artırabilir ve 
diğerlerini azaltabilir; bunların göreceli sayıları (27) değiş-
tikçe farklı maddeler salgılar, farklı genleri aktive eder ve 
farklı besin maddelerini emer. Bağırsak mikroplarının ank-
siyete, depresyon, hipertansiyon ve diğer çeşitli koşulların 
(28) yanı sıra diyet ve davranışları etkilediği de gösteril-
miştir. Mikrobik olarak adlandırılan bu küçük konukların 
trilyonlarcasının ağzımızı hangi gıdalarla dolduracağımız  
(29) hakkında kararlarımızı nasıl etkilediği bir gizem olmuş-
tur. Şimdi nörobilimciler, bir hayvan konağının gıdada hangi 
besin maddesinin eksik olduğunu tespit etmesine ve ardın-
dan konağın gerçekten bu besinlerin ne kadarını yemesine 
ihtiyaç duyduğunu ayarlamasına yardımcı olan (30) belirli 
türde bağırsak florası bulmuşlardır.

26. .…..for decades..ifadesi süreç ifade eder. Bu nedenle 
present perfect olmalı. ...have known..

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

27. A) like: “gibi” 

B) while: ‘iken, halbuki” 

C) if: “-sa eğer, -se,-sa”;

D) as: “çünkü, -dıkça”

E) only if: “-sa şayet,-sa ancak”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

28. A) akin to: “benzer”

B) as well as: “-nın yanısıra, ek olarak”

C) in the face of: “-e rağmen”

D) on account of: “yüzünden, sebebiyle”

E) because of: “yüzünden, sebebiyle”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

29. A) in: içinde,-de,-da

B) on: hakkında, ile ilgili

C) under: altında,-e göre

D) below: altında

E) beyond: ötesinde

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI
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30. A) useless: faydasız.

B) ambiguous: belirsiz, muğlak

C) insufficient: yetersiz

D) severe: ciddi

E) specific: belirli, özel

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI

31. ----, hücrelerin temel özellikleri oldukça benzerdir.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve hücrelerden 
bahsedilmektedir.

A) “Günümüzde dünyadaki 100 milyon canlı türünün 
bir sonucu olarak” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “Tek hücreli olan canlıların çoğu olmasa” 
seçeneğinde yer alan “but for” temel cümlede type 
uyumu gerektirir.

C) “Çok çeşitli görünmelerine rağmen” seçeneği ile 
yukarısı arasında bir çelişki oluşmuştur.

D) “Membran bağlı bir çekirdeğe sahip olmalarıyla 
tanımlanan Ökaryotik hücrelerden farklı 
olarak” seçeneği ile yukarısı arasında bir zıtlık 
anlamı oluşmamıştır çünkü yukarıdaki “similar” 
sözcüğünün karşı zıt kelimesi burada yoktur.

E) “Hayat özelliklerine sahip olan en küçük birim ile 
ilgili olarak” seçenği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

32. Özellikle büyük şehirlerde, evsiz zihinsel engelli 
bireylerin görünürlüğünün artması, ----.
Görülen eylemsiz tekil bir özne, dolayısıyla tekil bir 
fiil ile devam edilmesi gerekir. Ayrıca anlam olarak ta 
örtüştürülmelidir.

A) “kamuoyunun endişesini uyandırdı ve yeniden akıl 
hastanelerine yatırılmalarına yönelik bir tedbiri 
tetikledi” seçeneği tekil bir fiille başlamakta ve 
ayrıca anlamca da örtüşmektedir.

B) “kamu güvenliği için korku doğurdu” seçeneği 
çoğul bir fiilden oluşmaktadır. 

C) “insanları önleyici gözetim altında tutmaktan 
korumak için tasarlanmıştır” seçeneği tekil fiil ile 
başlasa da anlamca ilgisizdir.

D) “büyük şehirlerden kırsal alana taşınmalıdır” 
seçeneği ilgisizdir.

E) “işe alınırken göz önünde bulundurulmalıdır” 
seçeneği ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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33. Akupunktur halen başlangıç evresindedir ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve isim-zamir akışı 
bakımından da “acupuncture” değerlendirilmelidir.

A) “dolayısıyla hastaların gittikçe artan bir şekilde, 
çeşitli rahatsızlıklar için akupunktur peşinde 
koşacak ve kullanacak olmaları olasıdır” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “so” ile anlamların 
paralel olması gerekmektedir.

B) “kanser hastaları için yararlarını göz önüne alan 
çalışmalar söz konusu olduğunda” seçeneğinde 
isim-zamir uyumu bakımından “it” ile 
“acupuncture” örtüşmektedir.

C) “bu tedaviye yönelik araştırmalar devam edebilsin 
diye” seçeneğinde yer alan “so that” anlamca 
olumlu cümlelerle hareket eder.

D) “onu çevreleyen bilimsel deliller bölük pörçük ve 
genellikle çelişkili olmalarına rağmen” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “even if” ile cümlelerin 
çelişmesi gerekirdi.

E) “hastalığın tedavisinde akupunkturun rolü daha 
netleşecektir” seçeneği anlamca olumludur, oysaki 
“as” ile cümleler anlamca paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

34. ----, emzirme hala arzu edilebilmektedir.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve konu emzirmedir.

A) “Güneybatı Nijerya’daki emziren annelerin 
aksine” seçeneği ile yukarısı arasında zıtlık 
bulunmamaktadır.

B) “Hemşireleri etkileyen işle ilgili kısıtlamaların yanı 
sıra” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “as 
well as” ile cümlelerin anlamları paralel olması 
gerekmektedir.

C) “Emzirmenin bebeğin sağlığı için gerekli olduğu 
idrak edilmeden önce” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle arasında zaman uyumu yoktur.

D) “Beslenme kaygılarının HIV bulaşma riskine 
ağır bastığı gelişmekte olan ülkelerde” seçeneği 
anlamca örtüşmektedir.

E) “Anneler ve çocukları arasındaki fiziksel ve 
ruhsal bağları kuvvetlendirdiği için” seçeneği ile 
yukarıdaki “still” oldukça ilgisiz kalmaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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35. Uzun süre tedavi edilmeyen migren hastaları 
beyinleri yapısal değişikliklere uğrayabilir, ----.
Cümlesinde bahsi geçen migren hastalarıdır. 
İsim-zamir akışı olarak “migraine-patients” 
değerlendirilmelidir.

A) “ancak bunların yaklaşık üçte biri, auralar olarak 
bilinen geçici nörolojik semptomları yaşar” 
seçeneği ile yukarısı anlamca çelişmemektedir.

B) “migren ve diğer baş ağrısı bozuklukları nörologlara 
yapılan ayaktan hasta ziyaretlerinin yaklaşık% 
20’sini oluştururken” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir zıtlık anlamı oluşmamıştır.

C) “migrenin beyinde uzun vadeli sonuçları olmayan 
iyi huylu bir hastalık olarak kabul edilme ihtimaline 
karşı” seçeneği anlamca ilgisizdir, ayrıca isim-
zamir akışı bulunmamaktadır.

D) “Migrenlerin devamlı baş ve boyun ağrısına neden 
olduğu biliniyor olsa da” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir çelişki bulunmamakta ayrıca isim-
zamir uyumu yoktur.

E) “bu yüzden onlar, uygun terapide ısrar etmelidirler” 
seçeneğinde hem “they” ile “migraine-patients” 
karşılanmış hem de bir sebep-sonuç ilişkisi 
oluşmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

36. ----, gliya (sinir sistemi destek bağ dokusu) 
öğrenmek ve anıları oluşturmak için de hayati 
olabilir.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
bakımından “glia” değerlendirilmelidir.

A) “Faydalı etkisine dair bir kanıt olmamasına 
rağmen” seçeneği yukarıdaki “also” ile alakasızdır.

B) “Önemli rolü olduğunu iddia eden popüler inancın 
aksine” seçeneği yukarıdaki “also” ile alakasızdır. 

C) “Beyin hücresi iletişimini çalışma düzeninde 
tutmaya yardımcı olmaktan ziyade” seçeneği ile 
anlamca ilgisizdir.

D) “Kronik ağrıdaki patolojik ve koruyucu rollerine 
uygun olarak” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “Sinir hasarını onarmasının yanı sıra” seçeneği 
anlamca olumludur ve yukarıdaki “also” ile “in 
addition to” anlamca örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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37. Gebelik boyunca kan basıncı ölçümleri normal 
sınırlar içindeyse, ----.
Cümlesi bir “if-clause type-1” formundadır, dolayısıyla 
bir “modal / simple present” ile devam etmesi beklenir. 
Ayrıca OLUMLU anlamdadır ve diğer cümlenin de 
anlamca OLUMLU gitmesi beklenir.

A) “bu, kadınlarda kan basıncında dalgalanmalara 
neden olabilir” seçeneği type olarak uysa da anlam 
olumsuzdur.

B) “komplike olmayan gebeliklerde normal varyasyon 
üzerinde herhangi bir görüş birliği bulunmamaktadır” 
seçeneği hem anlamca ilgisiz hem de “present 
perfect” zaman olarak koşul bağlaçlarıyla temel 
cümlede kullanılmaması gerekir. 

C) “hipertansiyonu olan kadınlarda preeklampsi riski 
yüksek olmamaktadır” seçeneği hem type olarak 
uyumlu hem de anlam olumludur.

D) “hamilelikte hipertansif bozukluklar kaçınılmaz 
olacaktır” seçeneği anlamca olumsuzdur.

E) “anne ölümlerinin çoğunluğunun önüne geçilebilirdi” 
seçeneği type-3 olarak yazıldığı için elenir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

38. ----, ancak, onlar, kalsiyum emilimini teşvik eden D 
vitamininin önemini hafife alırlar.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve “but” ile ilk cümlenin 
anlamının OLUMLU olması gerekir ki cümleler 
çelişsin, ayrıca isim- zamir akışı açısından “they” 
zamiri ile örtüşecek bir kelime gereklidir.

A) “Diyetisyenlere göre, besin eksiklikleri genellikle 
beslenme yetersizliğinin bir sonucudur” 
seçeneği anlamca olumsuz ve “they”in karşılığı 
bulunmamaktadır.

B) “D vitamini eksikliği olan diyetler süt alerjisi, laktoz 
intoleransı, ovo-vejetaryenlik ve veganizm ile 
ilişkilidir” seçeneği anlamca olumsuz ve “they”in 
karşılığı bulunmamaktadır.

C) “Çoğu kişi, kemik sağlığı için kalsiyumun önemini 
kavramaktadır” seçeneği anlamca olumlu ve 
böylelikle bir çelişki oluşmuş, ayrıca “they” ile 
“most people” örtüşmektedir.

D) “Çocuklarda D vitamini eksikliği raşitizme neden 
olur” seçeneği anlamca olumsuz ve “they”in 
karşılığı doğrudan bulunmamaktadır.

E) “Ulusal beslenme araştırmaları, çoğu insanın 
büyümek için ihtiyaç duydukları kalsiyumu almadığını 
göstermiştir” seçeneği anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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39. Aşılama yoluyla vücut bir bağışıklık tepkisi başlatır 
ve hafıza hücrelerini geliştirir ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve konu aşılamadır.

A) “tıpkı, onların bağışıklık sistemini onları taşıyan 
hücrelere karşı tepki vermeleri için tetiklemesi 
gibi” seçeneğinde “they”in karşılığı yukarıda 
bulunmamaktadır.

B) “gelecekte aynı patojenle karşılaşmaların çabucak 
üstesinden gelinebilsin diye” seçeneği anlamca 
olumludur, zaten “so that” ile beklenen de iki 
cümlenin anlamca olumlu olmasıdır. 

C) “çünkü o, gelecekte vücudu tekrar istila eder” 
seçeneği anlamca olumsuz.

D) “ki bu vasıtayla bir kişinin bağışıklık sistemi bir 
mikroba karşı güçlendirilir” seçeneğinde yer alan 
“by which” genellikle önüne “process-procedure-
way-method-means..” tarzında teknik kelimeler 
almaktadır. 

E) “ki orada sosyal yardım faaliyetleri yoluyla etkili bir 
şekilde dağıtılabilir” seçeneğinde yer alan “where” 
önündeki kelimeyi anlamca tanımlaması mümkün 
değildir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

40. Stres, davranış türlerine girmemizi sağlayarak 
sağlığımızı etkiliyor olabilir ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir uyumu 
bakımından da “stress” sözcüğü değerlendirilebilir.

A) “vücudun hastalıkla mücadele kabiliyetini zayıflatan” 
seçeneğinde yer alan “that” bir relative pronoun 
olup önündeki “types of behaviours” ifadesini 
anlamlı bir şekilde tanımlamaktadır.

B) “stres faktörleri bizim çevremizde karşılık 
verdiğimiz şeylerken” seçeneğinde yer alan “while” 
zıtlık bağlacıdır, oysaki iki cümle arasında bir zıtlık 
bulunmamaktadır.

C) “çünkü biz onlarla etkili bir şekilde başa çıkmaya 
hazır olmadığımızı düşünürüz” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

D) “hastaların strese nasıl tepki verdikleri, on yıl 
sonraki sağlıklarının bir göstergesi olmasına 
rağmen” seçeneği anlamca olumludur, iki cümle 
arasında bir çelişki oluşmamıştır.

E) “vücudun rahatsızlıkla mücadele etme yeteneğine 
yardımcı olan” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki yukarıdaki cümle anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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41. Azot oksit, hala yaygın olarak bir genel anestetik 
olarak kullanılırken, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve söz konusu “even 
though” olduğu için diğer cümlenin OLUMSUZ anlama 
geçmesi beklenir, ayrıca isim-zamir akışı bakımından 
“nitrous oxide” değerlendirilebilir.

A) “diş hekimliği alanında en çok kullanılan inhalasyon 
anestetiğidir” seçeneği anlamca olumludur.

B) “acil ve poliklinik cerrahi merkezlerinde yaygın 
olarak kullanılırlar” seçeneğinde yer alan “they” 
zamir olarak örtüşmemektedir.

C) “bunun diğer inhalasyon anestezikleriyle 
karşılaştırılması gerekir” seçeneği ilgisizdir.

D) “onun güvenilirliği bazen sorgulanmaktadır” 
seçeneği hem anlamca olumsuzdur hem de 
“its” ile “nitrous oxide” karşılanmaktadır.

E) “etkiler doğrudan beyin dokusunda gerginlik 
ile ilişkilidir” seçeneğinde isim-zamir akışı 
bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

42. In the twentieth century, human beings have finally 
achieved a life-expectancy that permits scientists 
to study aging.
A) Yirminci yüzyılda insanlar, çoğunlukla bilim 

insanlarının yaşlanmayı araştırmasına imkan 
veren bir ömür beklentisine ulaştı.

B) Yirminci yüzyılda insanların, nihayetinde bilim 
insanlarının yaşlanmayı araştırmasına imkan 
veren bir ömür beklentisine ulaştıkları bilinmektedir.

C) Yirminci yüzyılda insanlar, nihayetinde bilim 
insanlarının yaşlanmayı araştırmasına imkan 
veren bir ömür beklentisine ulaştı.

D) Yirminci yüzyılda insanların, nihayetinde bilim 
insanlarının yaşlanmayı araştırmasına imkan 
veren bir ömür beklentisi olmuştur.

E) İnsanlar yirminci yüzyılda, bilim insanlarının 
yaşlanmayı araştırmasına olanak verecek bir ömür 
beklentisine vardı. (nihayetinde?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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43. Viruses containing gold particles could be 
employed as tiny cameras to take photographs 
within living cells.
A) Altın parçacıkları içeren virüsler, canlı hücrelerin 

içinde resim çekmek için minik kameralar olarak 
kullanıldılar.

B) Altın parçacıkları içeren virüsler, canlı hücrelerin 
içinde resim çekmek için minik kameralar olarak 
kullanılabilir

C) Altın parçacıkları içeren bazı virüsler, canlı 
hücrelerin içinde resim çekmek için minik 
kameralar olarak iş görürler.

D) Canlı hücrelerin içinde resim çekmek için kullanılan 
minik kameralar altın parçacıkları içeren virüsler 
olabilir.

E) Altın parçacıkları içeren virüsler, çoğunlukla canlı 
hücrelerin içinde resim çekmek için kamera olarak 
kullanılabilir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

44. Evidence from epidemiological studies carried 
out in the US shows that a sedentary lifestyle 
increases the incidence of more than 20 chronic 
diseases.
A) ABD’de yapılan epidemiyolojik araştırmalardan 

elde edilen bulgulara göre, hareketsiz bir yaşam 
biçimi 20’den fazla kronik hastalığın görülme 
oranını artırmaktadır.

B) ABD’de yapılan epidemiyolojik araştırmalar 
sonucunda, hareketsiz bir yaşam biçiminin 20’den 
fazla kronik hastalığın görülme oranını artırabildiği 
görülmektedir. (elde edilen bulgular?) 

C) ABD’de yapılan epidemiyolojik araştırmalardan 
elde edilen bulgular, hareketsiz bir yaşam 
biçiminde 20’den fazla kronik hastalığın görülme 
oranının arttığına işaret eder.

D) ABD’de yapılan epidemiyolojik araştırmalar, 
hareketsiz bir yaşam biçiminin 20’den fazla 
kronik hastalığın görülme oranını artırdığını 
göstermektedir.(elde edilen bulgular?)

E) ABD’de yapılan epidemiyolojik araştırmalardan 
elde edilen bulgular, hareketsiz bir yaşam biçiminin 
20’den fazla kronik hastalığın görülme oranını 
artırdığını göstermektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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45. When our bodies are exposed to cold, their first 
rule of survival is to maintain the brain and internal 
organs at a temperature of 37°C.
A) Vücudumuz soğuğa maruz kaldığında, hayatta 

kalmanın ilk kuralı, beyin ve iç organları 37 ° C 
sıcaklıkta tutmaktır.

B) Vücudumuz soğuğa maruz kaldıysa, hayatta 
kalmanın ilk kuralı, beyin ve iç organları 37 ° C 
sıcaklıkta tutmak olmalıdır.

C) Vücudumuz soğuğa maruz kaldığında, hayatta 
kalmanın ilk kuralı olarak, beyin ve iç organlar 37 ° 
Clik sıcaklıklarını korurlar.

D) Vücudumuz soğuğa maruz kaldığında, hayatta 
kalmanın en önemli kuralı, beyin ve iç organların 
37°C sıcaklıkta kalabilmesidir.

E) Vücudumuz soğukta kaldığında, hayatta 
kalabilmek için ilk kural, beyin ve iç organları 37 ° 
C sıcaklıkta tutmaktır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

46. Anthropometric surveys in the US and Europe have 
shown that short people tend to overestimate their 
stature, while heavy people often underestimate 
their weight.
A) ABD ve Avrupa’daki antropometrik araştırmaların 

çoğu, kısa kişilerin boylarını olduğundan fazla 
gösterme eğiliminde olduklarını, buna karşılık 
ağır insanların ise kilolarını hafife aldıklarını 
göstermiştir. (sıklıkla?)

B) ABD ve Avrupa’daki antropometrik araştırmalar, 
ağır insanlar sıklıkla kilolarını hafife alırken kısa 
kişilerin de boylarını olduğundan fazla gösterme 
eğiliminde olduklarını göstermiştir.

C) ABD ve Avrupa’daki antropometrik araştırmalara 
göre, ağır insanlar sıklıkla kilolarını hafife 
alırken kısa kişiler de boylarını olduğundan fazla 
göstermektedir. (eğiliminde oldukları?)

D) ABD ve Avrupa’daki antropometrik araştırmalarda, 
ağır insanlar sıklıkla kilolarını hafife alırken kısa 
kişilerin de boylarını olduğundan fazla gösterme 
eğiliminde oldukları bulunmuştur. (etken eylem?)

E) ABD ve Avrupa’daki antropometrik araştırmalara 
göre, ağır insanlar sıklıkla kilolarını hafife alırken 
kısa kişiler de boylarını olduğundan fazla gösterme 
eğilimindedir.(olduklarını göstermiştir?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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47. Zinc supports the work of numerous proteins in 
the body, including the metalloenzymes, which are 
involved in a variety of metabolic processes.
A) Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alan 

madensel enzimler dahil vücuttaki pek çok 
proteinin çalışmasını hızlandırır.

B) Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alan 
madensel enzimler gibi vücuttaki pek çok proteinin 
çalışmasını destekler.

C) Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alan 
madensel enzimler gibi vücuttaki pek çok proteinin 
çalışmasından sorumludur.

D) Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alan 
madensel enzimler dahil vücuttaki birkaç proteinin 
çalışmasını hızlandırır.

E) Çinko, çeşitli metabolik süreçlerde yer alan 
madensel enzimler dahil vücuttaki pek çok 
proteinin çalışmasını destekler.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

48. Ürün paketlerinin üzerindeki sağlık bilgileri diyetin 
tümünün önemini vurgulamalı ve belirli bir gıdanın 
hastalık önlemedeki rolünü abartmamalıdır.
A) Health information on product packages must 

emphasize the importance of the total diet and not 
highlight the role of a particular food in disease 
prevention.

B) Health information on product packages must 
emphasize the importance of the total diet but not 
exaggerate the role of a particular food in disease 
prevention.

C) Health information on product packages must 
emphasize both the importance of the total diet and 
the role of a particular food in disease prevention. 
(exaggerate?)

D) Health information on product packages must 
emphasize the importance of the total diet and not 
exaggerate the role of a particular food in disease 
prevention.

E) Health information on product packages must 
emphasize the importance of the total diet and 
exaggerate the role of a particular food in disease 
prevention. (not?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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49. Artık, yarım yüzyıldır göz ardı edilen glial hücrelerin, 
düşünme sürecinde, neredeyse nöronların olduğu 
kadar önemli olabileceği düşünülmektedir.
A) It is now considered that glial cells, which have 

been overlooked for half a century, may be 
nearly as important as neurons are in the thinking 
process.

B) It is now considered that glial cells, which have 
been overlooked for half a century, may be more 
important than neurons are in the thinking process.

C) It now seems that glial cells, which have been 
overlooked for half a century, may be nearly as 
important as neurons are in the thinking process.

D) It is now discussed that glial cells, which have been 
overlooked for half a century , may be as important 
as neurons are in the thinking process. (nearly?)

E) It is now considered that glial cells, which have 
been overlooked for nearly half a century, may 
be as important as neurons are in the thinking 
process. (nearly?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

50. Alkol yüzyıllar boyunca anestetik bir ilaç 
olarak kullanıldı, ancak doğru dozu belirlemek 
zordu çünkü doktorlar ne kadarının öldürücü 
olacağından asla emin olamıyorlardı.
A) Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, 

but it was difficult to determine the correct dosage 
although doctors could be sure how much would 
be fatal. (never?)

B) Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, 
although it was difficult to determine the correct 
dosage because doctors could never be sure how 
fatal it would be.

C) Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, 
but it was difficult to determine the correct dosage 
because doctors could never be sure how much 
would be fatal.

D) Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, 
but it was a challenging task to determine the 
correct dosage because doctors could never be 
sure how much would be fatal.

E) Alcohol was used for centuries as an anaesthetic, 
but it was difficult to determine the correct dosage 
because doctors could never be sure how fatal it 
would be.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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51. Koreli araştırmacılar, 242 bağışlanmış yumurtadan, 
her biri yaklaşık 100 hücreli olan 30 klonlanmış 
embriyo oluşturmayı başardılar.
A) Korean researchers managed to create 30 cloned 

embryos of about 100 cells each, out of 242 
donated eggs.

B) A group of Korean researchers managed to create 
30 cloned embryos of about 100 cells each, out of 
242 donated eggs.

C) Most researchers created 30 cloned embryos of 
about 100 cells each, out of 242 donated eggs. 
(managed to?)

D) Korean researchers managed to create nearly 30 
cloned embryos of about 100 cells each, out of 242 
donated eggs.

E) Korean researchers at last managed to create 30 
cloned embryos of about 100 cells each, out of 242 
donated eggs.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

52. Tükürük, besini kimyasal olarak parçalamaya 
başlarken çiğneme besinin yapısını mekanik 
olarak bozar.
A) Chewing destroys the structure of the food 

mechanically, while the saliva starts breaking 
down the food chemically.

B) Chewing destroys the structure of the food 
mechanically, but the saliva starts breaking down 
the food chemically.

C) It is emphasized that chewing destroys the 
structure of the food mechanically, while the saliva 
starts breaking down the food chemically.

D) Chewing destroys the structure of the food 
mechanically, because saliva starts breaking down 
it chemically.

E) It is suggested that chewing destroys the structure 
of the food mechanically, since saliva starts 
breaking down the food chemically.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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53. Genetik, belirli etnik grupların nasıl hiç süt ürünü 
kullanmadıkları halde yine de kalsiyum dengesini 
koruduklarını tek başına açıklayamaz.
A) Genetics alone cannot totally explain how certain 

ethnic groups use no dairy products, yet still 
maintain calcium balance.

B) It is not possible to explain how certain ethnic 
groups use no dairy products, yet still maintain 
calcium balance by genetics alone.

C) Genetics alone cannot explain how certain ethnic 
groups use no dairy products, yet still maintain 
calcium balance.

D) Genetics alone cannot explain how certain ethnic 
groups maintain calcium balance although they 
use no dairy products.

E) It is claimed that genetics alone cannot explain 
how certain ethnic groups use no dairy products, 
yet still maintain calcium balance.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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54. Yarasalar, genelde korkulan gece yaratıklarıdır. 
Ilk bakışta, bu korkuların bazı tıbbi gerekçeleri 
varmış gibi görünebilir. Uzun süredir kuduz 
hastalığı taşıyıcısı olarak bilinen yarasaların 
şimdi, SARS dâhil olmak üzere ortaya çıkan 
en ölümcül virüslerden bazılarının kökeni 
olabileceği düşünülüyor. Avustralya Hayvan 
Sağlığı Laboratuvarının virüs uzmanı Linfa 
Wang, diğer virüslerle yapılan araştırmalardan, 
yarasaların virüslerden kronik enfeksiyonlar alıp 
hasta olmayabildiklerini, bunun da onları hastalık 
için ideal taşıyıcılar yaptığını fark etti. Yarasalar, 
kediler ve diğer hayvan koleksiyonları, Asya’daki 
canlı hayvan pazarlarında sık sık birbirine yakın 
yerlerde kafeslenmiş olarak bulundu. ----.
Paragrafta konu yarasalar ve taşıdıkları virüslerdir, bu 
bakımdan anlam OLUMSUZDUR, ayrıca virüs uzmanı 
Linfa Wang’ın adı geçmekte

A) “Örneğin, bu koronavirüsler içerisindeki genetik 
çeşitlilik, insan ya da misk kedisi SARSında 
görülenden çok daha fazladır” seçeneği anlamca 
boşluktan önceki cümlenin örneğini vermemektedir.

B) “Genel olarak yarasaların, insanlar ve diğer 
hayvanlar için tehlikeli oldukları düşünülmez” 
seçeneği anlamca olumludur ve sadece 
yarasalardan bahsetmektedir.

C) “Dolayısıyla Wang, yarasaların da SARS’ı 
barındırabileceğini öne sürdü” seçeneği hem 
anlamca olumsuz hem de “Wang” ismi zaten 
paragrafta geçmişti.

D) “Diğer hayvanlarla karşılaştırıldığında iyi gelişmiş 
bir bağışıklık sistemine sahip olmalılar” seçeneği 
anlamca olumlu ve ilgisizdir.

E) “Fakat, Linfa Wang’ın vahşi Çin yarasalar üzerine 
yaptığı çalışma, Asya’daki canlı hayvan pazarlarını 
düzeltmeye yönelik bir harekete neden oldu” 
seçeneğindeki “Chinese bats” ilgisizdir, özele 
gidilmiş.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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55. Yaşlanma, zamanla farklı dokularda biriken ve 
yavaş yavaş bir organizmanın bakım ve fonksiyon 
durumunu azaltan pek çok zararlı biyolojik olay 
içerir. ----. Hepimiz aynı kronolojik yaşta olan ancak 
fizyolojik yaşa gelince çok farklı görünen bireyler 
tanırız. Yılları saymaktan ziyade - ya da bu nedenle 
gri saçları - modern gerontologlar yaşlanmanın 
biyolojik belirteçlerine, ya da biyobelirteçlere 
yönelirler. Bu fizyolojik parametreler bir bireyin 
işlevsel seviyesini ve insülin seviyeleri gibi ölüm 
ile ilişkili olan bazı biyobelirteçleri gösterir.
Paragrafta boşluktan sonra gelen “chronological age” 
ifadesi zamana gönderme yapmakta, dolayısıyla doğru 
cevabın zamanla ilgili gönderme yapmasını bekleriz. 
Bunu sadece A seçeneğinde görebilmekteyiz.

A) “Ancak, takvim zamanı yaşlanma ile ilgili fizyolojik 
süreçlerin kusurlu bir ölçümü olarak işlev görür” 
seçeneği zamana gönderme yapmaktadır.

B) “Bu fonksiyonel özellik kaybı, bir özdenge kaybına 
ve iç ve dış strese uyumda azalmaya yol açar”

C) “Bireyler yaşlanma sürecinin başlangıcında 
oldukça heterojendir”

D) “Örneğin, DNA hasarı tamir edilemeyecek kadar 
büyük olduğunda, hücreler apoptosise (programlı 
hücre ölümü) uğrar”

E) “Dolayısıyla, farklı yaşlanma teorileri karşılıklı 
olarak düşünülmemelidir”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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56. Kalp nakli için birincil belirti olan konjestif kalp 
yetmezliği (CHF), raporlara geçen en yaygın 
hastaneye yatırılma nedenidir. Dolayısıyla, tüm 
hekimler için kalp nakli tıbbı bilgisi önemlidir 
çünkü nakil bu hastaların çoğunda iyileştirici 
bir seçenek olarak düşünülmelidir. Geçmişte, 
kalp nakli sonrası bakımı büyük oranda, 
kardiyologlar ve kardiyovasküler cerrahlar olmak 
üzere uzmanlaşmış nakil hekimleri tarafından 
gerçekleştirildi. ----. Sonuç olarak, kalp naklinden 
sonra uzun dönem sağ kalan hastaların sayısı 
artmıştır.
Paragrafta boşluktan önce “in the past” ile başlayan 
cümle geçmişi anlatmaktadır ve boşluktan sonra 
“consequently” ile devam eden cümle “present 
perfect” ile verilmiştir. Bu da demektir ki doğru cevapta 
“present perfect” zamana geçirtebilecek bir geçiş 
şarttır. Bunu da sadece B seçeneğinde “over the last 
decade” ile görebilmekteyiz.

A) “Pratisyen hekimler genelde bu hastaların 
bakımına yardımcı olurlar”

B) “Son on yılda, kalp naklinden sonra hayatta 
kalma, belirgin şekilde gelişti”

C) “Buna ek olarak, bir hekim, potansiyel bir kalp 
donörünün yönetiminde ve değerlendirilmesinde 
yardımcı olması için çağrılabilir”

D) “Kalp nakli, son dönem kalp yetmezliği olan birçok 
hasta için tercih edilen tedavi yöntemidir”

E) “1988’de, bir kalp nakli sonrası hastasında ilk 
hamilelik bir kadın hastada bildirildi”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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57. ----. Fakat, Batı tıbbının aktarılması tamamen bilim 
ve bilimsel yönteme bağlıdır. 1910’da Flexner bu 
konudaki ünlü raporunu yayınladığından bu yana, 
Amerikan tıp eğitimi, her seviyede tıp öğrenimine 
hazırlayıcı eğitim, tıp eğitimi, ihtisas dönemi 
eğitimi ve devam eden tıp eğitimi- tıp eğitiminin 
ayrılmaz bir parçası olan, güçlü bir bilimsel taban 
geliştirmeye çabalamaktır. Bir doktor olma ve 
hayat boyu öğrenmeye adanma süreci, kişinin 
yalnızca yeni bilgiyi edinmek ve anlamak için değil 
aynı zamanda hasta bakımında uygulamak için 
yeni yöntemler görmek adına da bilimsel temellere 
sahip olmayı gerektirir.
Paragrafta belirleyici nokta boşluktan sonra gelen 
“nonetheless” geçişidir. Devamındaki anlam 
OLUMSUZ olduğu için Doğru cevap Anlamca 
OLUMLU olmalıdır.

A) “Tıp” kelimesi, “hekim” anlamına gelen Latince 
“medicus”tan türemiştir” seçeneği bir durumdan 
bahsetmektedir, boşluktan sonraki cümleyle 
çelişmemektedir.

B) “Tıp, binlerce yıldır vardır, ki bunun çoğu 
zamanında bir sanat dalıydı” seçeneği bir 
durumdan bahsetmektedir, boşluktan sonraki 
cümleyle çelişmemektedir.

C) “Tıbbi mevcudiyet ve klinik uygulama, kültür ve 
teknolojideki bölgesel farklılıklara bağlı olarak 
tüm dünyada farklılık göstermektedir” seçeneği 
boşluktan sonraki cümleyle çelişmemektedir.

D) “Tıp bir bilim değil, ancak kişisel, hümanistik ve 
mesleki niteliklerin yanı sıra tıp bilimi öğrenimini 
de kapsayan bir meslektir” seçeneği ile boşluktan 
sonra gelen cümle anlamca çelişmektedir.

E) “Çağdaş tıp genel olarak sağlık sistemleri içinde 
yürütülmektedir” seçeneği boşluktan sonraki 
cümleyle çelişmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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58. Geçmişte, kurşun zehirlenmesinin, soyulan 
kurşun esaslı boya tabakalarına sahip eski, yıkık 
dökük evlerde yaşayan çocuklar arasında pikadan 
(anormal yutma) kaynaklandığı düşünülmekteydi. 
----. Bu, kısmen boya ve kurşunlu benzinde 
kurşun kullanımının azlığı ile ilişkili olabilir; birçok 
çalışma çevresel kurşun kirliliğini trafik yoğunluğu 
modelleriyle ilişkilendirir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, yüzlerce meslek, potansiyel olarak 
önemli derecede maruz kalma yaşamaktadır. 
800.000’den fazla Amerikalı işçinin potansiyel 
olarak önemli derecede kurşuna maruz kaldığı 
tahmin ediliyor. Kurşun ve diğer metal işçileri veya 
madenciler, akü şarj cihazı işçileri ve çanak çömlek 
üreticileri özellikle ağır şekilde maruz kalmaktadır.
Paragrafın ilk cümlesi “in the past” ile geçmişten 
bahsetmiş, ancak boşluktan sonra zaman “present”a 
dönmüştür. Dolayısıyla doğru cevapta bir “present” a 
geçiş kavramı aramalıyız ve bunu E seçeneğinde “in 
the past two decades” ile görmekteyiz.

A) “Oto imalatı, gemi inşaatı, boya imalatı ve baskıda 
çalışan işçiler de önemli risk altındaydı”

B) “Çeşitli bitki ve geleneksel tıp ilaçlarına kurşun 
eklemek zehirlenmelere neden oldu”

C) “Vücutta bırakılan mermiler kurşun zehirlenmesine 
neden olabilir, özellikle bir mafsal söz konusu 
olduğunda” 

D) “Kurşun zehirlenmesi riski, tüm farklı metal 
endüstrileri ve mesleklerinde eşit derecede ortaya 
çıkabilir”

E) “Son yirmi yılda, kurşun zehirlenmesi azalan 
sıklıklarla meydana gelmektedir”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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59. ----. Daha sonra 1952’de Uganda ve Tanzanya 
Birleşik Cumhuriyeti’nde insanlarda tespit edildi. 
Zika virüsü hastalığı salgınları Afrika, Amerika, 
Asya ve Pasifik’te kayıtlara geçmiştir. 1960’lardan 
1980’lere dek, insan enfeksiyonları Afrika’da 
ve Asya’da tipik olarak hafif hastalık eşliğinde 
bulundu. Zika enfeksiyonunun yol açtığı ilk 
büyük hastalık salgını 2007’de Yap Adası’ndan 
(Mikronezya Federe Devletleri) bildirildi. Temmuz 
2015’te Brezilya, Zika virüsü enfeksiyonu ile 
Guillain-Barré sendromu arasında bir ilişki bildirdi. 
Ekim 2015’te Brezilya, Zika virüsü enfeksiyonu ile 
mikrosefali arasında bir ilişki bildirdi.
Paragrafta ilk dikkat çeken “it” zamirinin varlığı 
ve mutlaka doğru cevapta ona bir gönderme 
yapılmalıdır. İkincisi boşluktan sonra gelen cümlenin 
geçmişi anlatıyor olması ve bu da doğru seçenekte 
“past” bir cümle aramamız gerektiğine işaret eder. 
Kronolojik olarak paragrafta 1952 ve 1960 yılları eskiyi 
anlatmakta, bu durumda E seçeneğinde yer alan 1947 
ile bu seçenek doğru cevap olmaktadır.

A) “Zika’nın belirtileri, dang humması ve chikungunya 
gibi sivrisinek sokmasıyla yayılan diğer virüslere 
benzer”

B) “Zika virüsü, genellikle bulaşan bir kişinin kanı 
içinde yaklaşık bir hafta kalır”

C) “Bir insanda Zika ateşinin ilk onaylanmış vakası, 
1964’te Uganda’da hafif, kaşıntılı olmayan bir 
döküntü yaşayan bir alan araştırmacısında ortaya 
çıkar”

D) Gebelik sırasında Zika enfeksiyonu, eksik beyin 
gelişiminin bir işareti olan mikrosefali denilen ciddi 
bir doğum kusuruna neden olabilir”

E) Zika virüsü ilk kez 1947’de Uganda’da 
maymunlarda sarı hummayı izleyen bir ağ 
aracılığıyla tespit edildi

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Zatüre, tüm dünyada, çocuklarda en büyük bulaşıcı 
ölüm nedenidir. (II) 2015 yılında 5 yaşın altındaki 920 
çocuktan 136’sını öldürerek beş yaşın altındaki çocuk 
ölümlerinin% 16'sını oluşturdu. (III) İngiltere'de, zatüre 
her yıl 1.000 yetişkinde yaklaşık 8’ini etkiler. (IV) Bu 
hastalık genellikle her yerde çocukları ve aileleri etkiler 
ancak en fazla Güney Asya ve Sahra altı Afrika’da 
yaygındır. (V) Çocuklar ondan korunabilir ve hastalık 
basit müdahalelerle önlenebilir ve düşük maliyetli, 
düşük teknolojili ilaçlarla ve bakımla tedavi edilebilir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) Kuduzun kuluçka süresi genel olarak 1-3 aydır, 
ancak virüs giriş yeri ve viral yük gibi faktörlere bağlı 
olarak 1 hafta ile 1 yıl arasında değişebilir. (II) Kuduz, 
ağırlıklı olarak, uzak kırsal yerleşimlerde yaşayan 
yoksul ve savunmasız nüfusları etkileyen ihmal edilen 
tropikal hastalıklardan biridir. (III) Kuduz için etkili insan 
aşıları ve immünoglobülinleri mevcut olmakla birlikte, 
bunlar, ihtiyaç duyanlar için, hâlihazırda mevcut veya 
erişilebilir değildir. (IV) Küresel olarak, kuduz ölümleri 
nadiren bildirilir ve 5-14 yaş arası çocuklar sıkça 
mağdur olur. (V) Kuduzun temas sonrası profilaksisinin 
(KEP) ortalama maliyetinin Afrika’da 40 ABD doları, 
Asya’da 49 ABD doları olduğu bir kuduz maruziyetinin 
tedavisi, günlük ortalama geliri kişi başı 1-2 ABD doları 
civarında olan etkilenmiş ailelerde felaket boyutunda 
bir mali yük olabilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Kafa travması genellikle diğer fiziksel yaralanmalar 
bağlamında gerçekleşir. (II) Kulağın bu bölümünde 
bulunan küçük kristaller kaybolursa, benign 
paroksismal pozisyonal vertigo (BPPV) adı verilen 
bir duruma neden olabilir. (III) Bacaklardaki kaburga, 
omurga, pelvis veya uzun kemikler kırılırsa, genel bir 
dengesizliğe katkıda bulunan yapısal bir sorun olur. 
(IV) Öte yandan, kulaklardaki hasar önemlidir, çünkü 
iç kulak vestibüler sistemin bir parçası olan birkaç sıvı 
dolgulu kanal içerir. (KULAKLAR İLK KEZ BURADA 
GEÇİYOR) (V) Bu sistem, kafanın uzaydaki konumu 
hakkında beyin sapına anlık mesajlar gönderir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Astım, şiddet ve sıklığı kişiden kişiye değişen 
tekrarlayan nefes darlığı ve hırıltı atakları ile 
karakterize, bulaşıcı olmayan önemli bir hastalıktır. 
(OLUMSUZ) (II) Belirtiler, etkilenen kişilerde günde 
bir veya haftada birkaç kez ortaya çıkabilir ve bazı 
kişilerde fiziksel aktivite sırasında veya gece daha 
kötüleşir. (OLUMSUZ) (III) Bir astım atağı sırasında, 
bronş tüplerinin astarları şişerek hava yollarının 
daralmasına neden olur ve havanın akciğerlerden 
içeri ve dışarı akışını azaltır. (OLUMSUZ)  
(IV) Tekrarlayan astım semptomları sıklıkla uykusuzluk, 
gündüz yorgunluğu, azalmış etkinlik seviyeleri ve okul 
ve işyerinde devamsızlığa neden olur. (OLUMSUZ) 
(V) Belirtiler etkili astım tedavisi ve yönetimi ile kontrol 
edilebilir. (OLUMLU)

(V).cümle herhangi bir geçiş olmadan (mesela 
“however”) anlamca olumlu cümleye geçmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Düşük gelir, konjenital anomalilerin dolaylı bir 
belirleyicisidir, kaynakları kısıtlı aileler ve ülkeler 
arasında daha yaygındır. (II) Şiddetli konjenital 
anomalilerin yaklaşık% 94’ünün düşük ve orta gelirli 
ülkelerde olduğu tahmin edilmektedir. (III) Dolaylı 
bir belirteç olan bu yüksek risk, muhtemelen gebe 
kadınların yeterli, besleyici gıdalara erişememeleri, 
enfeksiyon ve alkol gibi etmenlere veya faktörlere 
yüksek oranda maruz kalmaları veya sağlık hizmetleri 
ve taramalara az ulaşmaları ile ilgilidir. (IV) Fakat, 
en yaygın görülen, ciddi konjenital anomaliler kalp 
kusurları, nöral tüp defektleri ve Down sendromudur. 
(V) Düşük gelirle sıklıkla bağlantılı olan bu faktörler, 
anormal prenatal gelişim insidansına sebep olabilir 
veya arttırabilir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Bunama, tüm dünyadaki yaşlı insanlar arasında 
özür ve bağımlılığın başlıca nedenlerinden biridir. 
(II) Sadece ona sahip olan insanlar için değil, aynı 
zamanda bakıcıları ve aileleri için de çok bunaltıcıdır. 
(III) Örneğin, bunama ile bağlantılı belirtiler ve 
semptomlar farklı evrelerde anlaşılabilir. (IV) Bunama 
hakkında sıklıkla farkındalık ve anlayış eksikliği vardır, 
bu da damgalama ve teşhis ve bakım engelleri ile 
sonuçlanır. (V) Bunamanın bakıcılara, aileye ve 
topluma olan etkisi fiziksel, psikolojik, sosyal ve 
ekonomik olabilir.

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

Bir zamanlar Amerikan İç Savaşı askerleri tarafından na-
dir bulunan kahve çekirdekleri yerine kahve olarak üretilen 
soyanın sağlığa faydaları, 1904’te Tuskegee Enstitüsü’n-
den George Washington Carver tarafından ortaya atıldı. 
1940’larda ve 50’lerde yiyecek işleyenler, değerli soya pro-
teinlerini Sadece ürünlerinde soya yağı kullanarak boşa 
harcadıklarını fark etti. Böylece soya ürünlerini, vejetaryen-
ler ve veganlar için sağlıklı bir protein ve lif kaynağı olarak 
tanıtmak amacıyla bir pazarlama ve sağlık farkındalığı 
kampanyası başlattı. Bir insan vücudunun ihtiyaç duyduğu 
tüm proteinlere sahip olan bir gıda olarak lanse edilmiştir. 
Günümüzde soya bazı biçimlerde, hemen hemen tüm 
işlenmiş gıdalarda kullanılmaktadır. Erkekler ve kadınlar 
için soyanın sağlık açısından faydalarına dönük sağlık 
araştırmaları devam ettikçe birkaç şaşırtıcı gerçek ortaya 
çıkmıştır. Soya proteininden zengin bir diyet ile kardiyo-
vasküler hastalık riskinde azalma arasında pozitif bir ilişki 
vardır. Soya tüketimi günde yaklaşık 50 mg olan Japon er-
keklerinin, günde 5 mg kadar az tüketen Amerikalı emsalle-
rinin yarısı kadar kalp rahatsızlıklarına duyarlı oldukları gö-
rülüyor. Güneydoğu Asyalılar genel olarak Batı yarıkürede 
yaşayan insanlardan daha az kalp sorunlarına sahiptir ve 
bazı araştırmacılar bunu hayvan proteinleri yerine düzenli 
olarak soya proteinini koymaları ile ilişkilendirir.

66. Paragrafa göre, soya ----.
A) has been found to decrease the potential of heart 

diseases

 kalp hastalığı ihtimalini azalttığı görülmüştür.

Soya proteininden zengin bir diyet ile kardiyovasküler 
hastalık riskinde azalma arasında pozitif bir ilişki 
vardır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragraftan açıktır ki ----.
E) the health benefits of soy were not recognized 

during and before American Civil War

 soyanın sağlık faydaları Amerikan iç savaşı 
sırasında ve öncesinde bilinmiyordu.

…soyanın sağlığa faydaları, 1904’te Tuskegee 
Enstitüsü’nden George Washington Carver tarafından 
ortaya atıldı….

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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68. parçadan anlaşılabilir ki soya tüketen bir kişi ----.
B) actually takes in every kind of protein required in 

the body 

 aslında vücuda gerekli her türde proteini 
almaktadır.

Bir insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm proteinlere 
sahip olan bir gıda olarak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Tıbbi ilaçlar çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bir sınıflan-
dırma türünde, ilaçlar reçete ile verilen ilaçlar ve reçetesiz 
ilaçlar olarak sınıflandırılabilir. Reçeteyle satılan ilaçlar, ec-
zanede satın alınabilmeleri için bir doktor reçetesi gerektirir. 
Reçetesiz satılan ilaçlar, yasal olarak satın alınmadan önce 
hekimin reçetesini gerektirmez. Bu ayrım, onları sadece tıb-
bi tavsiyelerle tüketmenin ne kadar önemli olduğunu açıkça 
göstermektedir. Reçetesiz satılan ilaçların kullanımı, kas-
ten kötüye kullanımı veya suistimali dışında çoğu durumda 
güvenlidir. Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar arasındaki fiili ayrım 
yasalar tarafından belirlenir. Anatomik Terapötik Kimyasal 
Sınıflandırma Sistemi (ATC), ilaç için daha ayrıntılı ve yay-
gın olarak kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. ATC, tüm 
ilaçları, üzerinde etki yaptıkları organ veya biyolojik sisteme, 
bunların terapötik, farmakolojik ve kimyasal özelliklerine 
göre 5 seviyede sınıflandırır. İlaçlar “doğru” dozaja, yaşa, 
varsa altta yatan tıbbi durumlara ve tıbbi öyküye göre kişi-
den kişiye değişebilen yan etkilere sahiptir.

69. Paragrafa göre, herhangi bir ilacın doğru dozu ----.
D) is not the same for all people but rather changes 

according to some physiological conditions

 tüm insanlar için aynı olmaz, bazı fizyolojik 
durumlara göre değişir.

İlaçlar «doğru» dozaja, yaşa, varsa altta yatan 
tıbbi durumlara ve tıbbi öyküye göre kişiden kişiye 
değişebilen yan etkilere sahiptir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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70. Paragraftan açıktır ki reçetesiz satılan ilaçlar ----.
C) do not need a doctor’s legal document to be 

bought 

 doktorun yasal belgesini gerektirmez

Reçetesiz satılan ilaçlar, yasal olarak satın alınmadan 
önce hekimin reçetesini gerektirmez.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

71. Parçadan çıkartılabilir ki ----.
A) no medicinal drug should be used without a 

doctor’s advice

 hiç bir tıbbi ilaç doctor tavsiyesi olmadan 
kullanılmamalı.

Bu ayrım, onları sadece tıbbi tavsiyelerle tüketmenin 
ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Günlük hayatımızda birçok stresli durum ortaya çıkar ve bu 
gibi durumlarda sakin kalmak zorlaşır. İş, aile, kişisel kay-
gılar veya maddi durum stresin başlıca sebepleri olarak 
görülür. Aşırı stres, sinirlilik, çarpıntı ve uykusuzluk gibi sa-
yısız fiziksel ve zihinsel belirtilere neden olabilir. Günlük ha-
yatınızı etkileyebilir ve ciddi kalp problemlerine neden olan 
fiziksel ve duygusal sağlığı etkileyebilir. Dengeli bir diyet 
stres yönetimi için çok önemlidir. Sağlıklı bir diyet, gerekli 
tüm besin maddelerini yeterli miktarda içerir. İyi, sağlıklı ve 
besleyici bir kahvaltı yapmak, güne başlamak ve gün bo-
yunca enerji düzeylerini korumak için iyi bir yoldur. Üç ana 
yemek yerine az yenilen beş öğün, insanın enerjili olmasını 
da sağlar. Bir insanda ruh hali değişimlerine neden olan ka-
fein kullanmaktan kaçınma, strese karşı bir diğer önlemdir. 
Stresden kurtulmak için, diyetinizden çay, kahve, çikolata ve 
gazlı içecekleri çıkarın

72. Certain drinks like tea, coffee or soft drinks ----.
E) can make one susceptible to stress

 kişiyi strese karşı savunmasız hale getirebilir.

Stresden kurtulmak için, diyetinizden çay, kahve, 
çikolata ve gazlı içecekleri çıkarın

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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73. Paragraftan açıktır ki stres ----.
D) can arise from daily issues like monetary or job-

related issues

 para ya da işle ilgili günlük meselelerden 
kaynaklanabilir. 

İş, aile, kişisel kaygılar veya maddi durum stresin 
başlıca sebepleri olarak görülür.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

74. It can be inferred from the passage that ----.
E) when a person cannot find a proper diet, he/she 

suffers from stress

 kişi uygun bir diyet bulamadığı zaman stress 
yaşayabilir.

Dengeli bir diyet stres yönetimi için çok önemlidir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

İdeal olarak, gecelik yedi ila dokuz saatlik uyku, zihinsel 
sağlık için önemlidir. İyi dinlenmiş bir zihin, uyku yoksunlu-
ğu nedeniyle karışmış bir zihne kıyasla, sağlıklı yaşam tarzı 
davranışını daha iyi seçebilir. Ne yazık ki, uzun çalışma sa-
atleri, stres ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi faktör-
ler uyku sorunlarına etki eder. Kanada Tıp Birliği Dergisi'nde 
yayınlanan bir çalışma, 2010 yılında yapılan bir araştırmaya 
işaret etti. Bu çalışma 5.5 saat uyuyanların daha uzun süre 
uyuyanlara kıyasla vücut yağlarında yüzde 55 yağsız vücut 
ağırlığında ise yüzde 60 daha az kaybettiğini ortaya koydu. 
Bu da, kilo alımı ve aşırı miktarda yemek yeme ile ilişkilidir. 
Genel kilo verme ipuçları ‹daha az yiyin' ve daha fazla eg-
zersiz yapın gibi şeyleri içeriyor olsa da, insanların sıkça 
unuttuğu şey uykunun vücut için aynı derecede önemli ol-
masıdır. Yeterli uyku, enerji ve dayanıklılığı, tüm gün işinize 
yarayacak şekilde enerji olarak tutmaya yardımcı olur. Vü-
cut uyku esnasında birtakım önemli onarım ve bakım işlev-
lerini yerine getirir. Vücuda yeteri kadar uyku sağlayamadı-
ğımız zaman,vücut etkin şekilde iş göremez.
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75. pek çok insan ---- düşünmez.
B) an adequate sleep is no less important than eating 

less and exercising more to lose weight

 yeterli uykunun, kilo vermek için az yemek ve 
egzersiz yapmak kadar önemli olduğunu.

Genel kilo verme ipuçları ‘daha az yiyin’ ve daha fazla 
egzersiz yapın gibi şeyleri içeriyor olsa da, insanların 
sıkça unuttuğu şey uykunun vücut için aynı derecede 
önemli olmasıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

76. Uyku eksikliğinin ----.
A) may have several negative effects on the body and 

mind

 vücut ve zihin üzerinde birkaç olumsuz etkisi 
olabilir

Vücuda yeteri kadar uyku sağlayamadığımız 
zaman,vücut etkin şekilde iş göremez.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

77. According to the passage, ----.
E) the more one sleeps, the more weight he/she can 

lose

 kişi ne kadar uyursa o kadar kilo verebilir.

Bu çalışma 5.5 saat uyuyanların daha uzun süre 
uyuyanlara kıyasla vücut yağlarında yüzde 55 yağsız 
vücut ağırlığında ise yüzde 60 daha az kaybettiğini 
ortaya koydu.

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

Alerjiler çoğunlukla çiçeklerin, otların ve yabancı otların 
polenleri nedeniyle oluşur. Alerjilerin en yaygın belirtile-
ri kaşınan gözler, hapşırma, burun akması, baş ağrısı ve 
yorgunluktur. Çözüm olarak bir dizi ilaç mevcuttur, ancak 
bunların çoğu yan etkilere sahiptir. Aynı zamanda, bu ilaç-
lar hastanın genel sağlık durumunu iyileştiremiyor ve başka 
alerjileri önleyemiyor. Öte yandan, akupunktur sadece aler-
jileri iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda başka alerjileri de 
önler. Bağışıklık sistemindeki dengesizliğin alerjiye neden 
olduğu söyleniyor. Bunlar ayrıca bazı alerjenlere karşı ba-
ğışıklık sisteminin aşırı reaksiyonunun bir işaretidir. Normal-
de, mevsimsel alerjiler rüzgardan kaynaklanan allerjenler 
nedeniyle tetiklenir. Akupunktur, enfeksiyon oluşumunu 
önlemeye ve sinüs dokularının iyileşmesine yardımcı olur. 
Akupunktur sadece semptomları bastırmaz alerjilerin köke-
nindeki sebebi tedavi eder. 

78. Burun akıntısı ve gözkaşıntısı ----.
C) are only two of the numerous symptoms of 

allergies

 çok sayıdaki alerji semptomundan sadece ikisidir.

Alerjilerin en yaygın belirtileri kaşınan gözler, 
hapşırma, burun akması, baş ağrısı ve yorgunluktur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

79. Alerjiler için var olan ilaçlar ----.
E) may not be effective in curing allergies

 alerjileri tedavi etmede etkili olmayabilir

bu ilaçlar hastanın genel sağlık durumunu 
iyileştiremiyor ve başka alerjileri önleyemiyor.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

80. Yazarın alerji tedavisinde akupunktura yönelik 
tutumu ----.
A) satirical: alaycı,iğneleyen

B) disproving: karşı,alehte

C) favourable: destekleyici,lehte

D) pessimistic: kötümser

E) cautious: tedbirli

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.


