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1. Dünya çapında baskın olan Delta varyantı da dahil 
olmak üzere COVID-19’un tüm varyantları, özellikle 
en savunmasız insanlar için ciddi hastalığa veya 
ölüme neden olabilir ve bu nedenle önleme her 
zaman önemlidir.
A) meticulously: titizlikle

B) harmfully: zararlı

C) particularly: özellikle

D) obsessively: saplantılı olarak

E) scarcely: neredeyse hiç

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI.

2. Kusursuz bir cilt için çok sayıda alternatif terapi 
varken, insanlar bunu başarmak için cerrahi 
operasyonlar geçirmeye devam etmektedir.
A) faulty: hatalı

B) blunt: 1. açık, net 2. kör

C) flawless: kusursuz

D) plausible: makul

E) viable: uygulanabilir

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI.

3. D vitamini eksikliği her zaman kalsiyum ve 
fosforun zayıf emilimine neden olur ve bu nedenle 
kemikler çok daha zayıf hale gelir.
A) deficiency: eksiklik, yetersizlik

B) substance: madde, obje, nesne

C) indication: gösterge, belirti

D) stimulation: uyarma

E) conduct: davranış

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI.

4. Baş ağrısı neredeyse herkesin hayatında yaygın 
olarak görülen rahatsızlıklardır ve genellikle göz 
ardı edilirler, ancak birkaç günden fazla sürdükleri 
zaman ciddi durumlara işaret edebilirler.
A) cease: durmak, sonlanmak

B) delay: ertelemek, gecikmek

C) abandon: terk etmek

D) persist: devam etmek

E) entail: gerektirmek

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI.
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5. Mineraller vücuttaki kalp atış hızı veya kan 
basıncının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar, 
bu yüzden insanlara sağlıkları için yeterli miktarda 
mineral almaları önerilir.
A) destruction: yıkım

B) provision: hüküm, koşul, tedarik

C) regulation: düzenleme

D) abundance: bolluk

E) obsession: takıntı, saplantı

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI.

6. Insanlar genellikle alkol aldıktan sonra mide 
ağrısından yakınır ve bu tatsız his genelde midede 
asidik içeriğin artmasından kaynaklanır.
A) results in: ile sonuçlanmak

B) calls off: iptal etmek

C) makes over: yenilemek

D) ends up: ile son bulmak

E) stems from: -den kaynaklanmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI.

7. Bebek bakım kuruluşları, anne babalara, vasıtasıyla 
dünyayı keşfedecekleri uzun bir ömre hazırlık 
amacıyla bebeğin duyularını uyarabilecekleri 
yollarla ilgili bazı fikirler verir.
 provide insight into: fikir vermek,ışık tutmak

 through: vasıtasıyla, aracılığı ile 
DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI.

8. 2002’de gerçekleştirilen ünlü bir grup 
çalışma vitamin takviyelerinin yaşlanmayı 
yavaşlatabileceğini ortaya koymuştur.
 kesin zaman verildiği için Simple Past tense

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

9. Bazı klinik çalışmalar bu yıl başarısız oldu çünkü 
alerji mevsimi o kadar hafif gerçekleşti ki plasebo 
alanların bile birkaç semptomu oldu.
 birinci boşluk Present perfect (this year) ikinci 

boşluk aynı konuyu sürdürdüğü için Simple past.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI
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10. Bilim adamları daha sonra otizm tanısı konan 
bebeklerin, iki aylıktan itibaren diğer insanların 
gözüne dikkatle bakmalarının azaldığını tespit 
ettiler.
 diagnosed with autism – otizm teşhisi konan

 from the age of two months – iki aylıktan itibaren

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI

11. Ancak biri vücut için gerekli protein miktarını 
alırsa vegan diyetini benimsemesi kolay ve sağlıklı 
olacaktır.
 ana cümlede devrik yapı var sadece ‘only if ‘cümle 

başında kullanılıyorsa devrik yapı gerektirir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI.

12. Herhangi bir terapiye ne kadar süreyle uyulması 
gerektiği genelde fizik muayene sırasında bir 
doktor tarafından belirlenir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI.

13. Vejetaryen insanlar hayvansal ürünlerden 
protein alamazlar, bunun yerine bu beslenme 
gereksinimini bitkilerden karşılamaya çalışırlar.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI.

14. Tıp bilimcileri, yakın zamanda geliştirilen aşının 
H1N1 enfeksiyon riskini ortadan kaldırmasa bile, 
insanların bağışıklığını kısmen güçlendireceğinden 
dolayı iyimserler.
A) unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 

temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

B) even if: “-e rağmen” anlamıyla çelişki anlatan bir 
bağlaçtır, cümle alır. “-se bile” anlamıyla da koşul 
anlatır ve type uyumu ister.

C) if: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında ‘Type’ uyumu aranır.

D) after: “sonra”; zaman bağlacıdır, iki cümle 
arasında zaman uyumu ister.

E) as if: “mış gibi, güya, sanki”; bağlaçtır, cümle alır, 
genellikle önüne “look-seem-appear…”tarzı filler 
alır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI
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15. Sık sık baş ağrısı olan insanlar, bu ilaçların ne 
kısa süreli ne de uzun vadeli etkilerini bilmeden 
ağrılarından kurtulmak için tezgah üstü ilaçları 
almak eğilimindedir.
 people with autism/headache/cancer..

 without knowing - bilmeksizin

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

16. Kalp hastalıkları Amerika Birleşik Devletleri’nde 
önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğu için, 
dolaşım sistemi hastalıklarının nasıl önleneceğini 
bilmek gerekir.
A) before: “önce”; zaman bağlacıdır, iki cümle 

arasında zaman uyumu ister.

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

C) even after: “sonra bile”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

D) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, iki cümle arasında 
benzerlik anlatır.

E) in that: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, cümle 
başında kullanımı yoktur, iki cümle anlamca 
paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI

17. Hem meme kanseri hem de prostat kanseri erken 
teşhis edildiği sürece tedavi edilebilir hastalıklardır.
cümlenin fiili ‘are’ olduğu için sadece ‘both….and…
seçeneği uyumludur. Diğerlerinde ise ikinci isim olan 
‘prostate cancer’ tekil olduğu için ‘is’ olurdu.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI

18. Aşının amacı, hücreleri COVID-19’un yüzey 
proteinine karşı antikor üretmeleri için kandırmak 
ve böylece vücudun kendi bağışıklık sistemi ile 
virüsü ortadan kaldırmaktır.
A) in addition to: “-nın yanı sıra, ek olarak”; edattır, 

isim veya isim tamlaması alır.

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

C) thereby: “bu yüzden, sonuç olarak”; geçiştir, 
arkasından gelen fiil –ing alır. İki cümle anlamca 
paralel olmalıdır.

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

E) as regards: “açısından, bakımından”; edattır, isim 
alır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI
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19. Yeni bir araştırma, yaşlıların bilişsel gerileme 
sebebiyle bir kenara itildiği yaşlanma kısır 
döngüsünü nasıl aşabileceğimiz konusunda umut 
veriyor.
A) in the face of: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 

tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

B) in terms of: “açısından, bakımından”; edattır, isim 
alır.

C) because of: “sonucunda, yüzünden, sebebiyle”; 
edattır, isim alır. İki cümle anlamca paralel 
olmalıdır.

D) unlike: “-nın aksine”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır. İki zıt kavramı bir araya getirir.

E) by means of: “yoluyla, vasıtasıyla, kanalıyla”; 
edattır, isim alır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI

20. Bronşitten muzdarip olanların iç mekanda 
kalmaları ve semptomlar tamamen ortadan kalana 
kadar dinlenmeleri en iyisidir.
A) after: “sonra”; zaman bağlacıdır, iki cümle 

arasında zaman uyumu ister.

B) until: “-e kadar”; zaman bağlacıdır tense uyumu 
gerektirir.

C) even though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

D) provided: "koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır.

E) in case: “..olma ihtimaline karşı”; bağlaçtır, cümle 
ister, tedbir ifade eder ve devamındaki cümle 
anlamca olumsuz olmalıdır.

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

da ifadeyi bulunuz.

İster tohum olarak, ister bütün ya da öğütülmüş ya da sos 
olarak tüketin, hardalın yararını kesinlikle görürsünüz. 
Hardal tohumları, gastrointestinal kansere (21) yakalanma 
riskini önlemeye yardımcı olan bitkisel gıda bileşikleri içerir. 
Yapılan çeşitli araştırmalarda bu bileşikler, hali hazırda 
yaygın olan kanserli hücrelerin büyümesini sınırlamış ve 
bu hücrelerin daha fazla gelişimini engellediğini bulmuştur. 
(22) Dahası hardal tohumları selenyum ve magnezyum 
açısından zengindir. Bu besinlerin, iltihap sökücü (23) özel-
liklerinden dolayı romatizmal eklem iltihabı yaygınlığını 
ve astımın ciddiyetini azalttığı görülmüştür. Hardal tohum-
larındaki magnezyum içeriği, yüksek tansiyonun düşmesi-
ne yardımcı olur. Sarı hardalın sağlığa olan faydaları aynı 
zamanda migren ataklarını azaltma, vücudu kalp hastalı-
ğının oluşumuna karşı (24) önleme ve menopozun ağrılı 
semptomlarını hafifletme özelliklerini de içeriyor. Hardal 
tohumları zengin antioksidanlar kaynağıdır ve tüketimini 
vücuda (25) son derece faydalı hale getiren mantar önleyici 
ve antiseptik özelliklere sahiptir.

21. A) developing: gelişme, kalkınma, hastalığa 
yakalanma

B) consuming: tüketmek

C) evaluating: değerlendirmek

D) labelling: etiketlemek, sınıflandırmak

E) benefiting: yararlanmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞI.

22. A) Even so: “ancak”

B) Moreover: “ek olarak, üstelik, ilaveten”

C) As a result: “Dolayısıyla”

D) On the whole: “bütünüyle”

E) In contrast: “aksine, tersine”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞI.

23. A) together with: “-nın yanı sıra”

B) through: “vasıtasıyla”

C) due to: “yüzünden, sebebiyle”

D) in order to: “-mek/mak için”

E) in spite of: “-e rağmen”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞI.
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24. prevent “from” edatıyla çalışır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞI.

25. A) detrimentally: zararlı bir şekilde

B) reasonably: mantıklı biçimde

C) indifferently: kayıtsız biçimde

D) highly: son derece, aşırı derecede

E) hardly: neredeyse hiç

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞI.

26. - 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Hipoglisemi, normal kan şekeri düzeylerinde ani düşüş 
ile (26) kendini gösteren tıbbi bir durumdur. Bu nedenle 
hipoglisemi, bulantı, kusma, açlık, yorgunluk, şaşkınlık, 
hızlı düşünememe vb. yan etkilerle birlikte beynin yavaş 
çalışmasına sebep olur. Bu durum, öğün atlamak gibi çeşitli 
zararlı alışkanlıklardan kaynaklanır ki bu da insanların 
düşük kan şekeri (27) düzeylerinden muzdarip olmasının 
sebebidir ve bu tıbbi durumun teşhisi konur. Bu nedenle, 
iyi düzenlenmiş bir hipoglisemi diyeti izlemeleri önemlidir. 
Kan şekeri seviyeleriyle başa (28) çıkabilmesi için hangi 
gıdaların tüketileceği ve hangilerinden kaçınılacağı konu-
sunda birkaç husus vardır. Hipoglisemide kolaylıkla sindi-
rilebilen gıdaların tüketilmesi kan şekeri dalgalanmalarına 
neden olur ve bu nedenle hastalar bu gıdaları tüketmekten 
kaçınmalıdır. Ayrıca hızlı bir şekilde şeker veya (29) glikoza 
dönüştürülen gıdalardan kaçınmak da önemlidir. Stresten 
kaçınmak da son derece önemlidir, çünkü stres, kan şekeri 
seviyelerinde dalgalanmalara (30) etki eder.

26. relative clause var. Özne konumunda cansız bir şey 
tanımlanıyor. ‘which’ olmalı

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR

27. suffer from: mustarip olmak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR
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28. A) in case: “olma ihtimaline karşı”

B) lest: “olma ihtimaline karşı”

C) in that: “-dığı için”

D) now that: “-dığı için”

E) so that: “-sın diye”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR

29. convert into: dönüştürmek
DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR

30. A) adjust: ayarlamak, alıştırmak

B) adapt: uydurmak, alışmak

C) contributes: katkıda bulunmak, etki etmek

D) destroy: yıkmak, tahrib etmek

E) refute: çürütmek

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR

31. Alternatif tıp çok popüler olmasına ve çok sayıda 
uygulanmasına rağmen ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve “even though” 
olduğu için diğer cümlenin anlamca OLUMSUZ olması 
gerekir.

A) “insanlar yıldan yıla alternatif tıp ile ilgileniyorlar” 
seçeneği anlamca olumludur.

B) “birçok doktor akupunktur ve meditasyon gibi 
tedavilere yöneliyor” seçeneği anlamca olumludur.

C) “alternatif tıp uygulamaları ABD’de ilgi görüyor” 
seçeneği anlamca olumludur.

D) “bu sistemi izleyen hiçbir düzenleyici organ 
bulunmamaktadır” seçeneği anlamca 
olumsuzdur ve yukarısıyla bir çelişki 
oluşmuştur.

E) “teknik olarak, geleneksel tıbbın yerine 
kullanılmaktadır” seçeneği anlamca olumludur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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32. ----, uykumuzu ciddi şekilde etkiliyebilir ve bizi 
huzursuz ve tedirgin hissettirirler. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir akışı 
bakımından “they”in karşılığı bulunması gerekir ve son 
olarak zamansal açıdan “present”

A) “Anksiyete bozuklukları bir dizi ilgili zihinsel koşullar 
içerdiğinden” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “Alerjiler günlük yaşamımızın bir parçası haline 
geldiğinde” seçeneği anlamca olumsuz, zaman 
olarak uyumlu ve isim-zamir açısı bakımından 
da “allergies-they” birbirini tamamlamıştır.

C) “Yeme bozuklukları birçok aileyi etkileyen 
söylenmeyen sırlardan biri olsa bile” seçeneği 
anlamca olumsuz, oysaki “even if” ile anlam 
olumluya geçmesi gerekirdi.

D) “Kişilik bozuklukları yeterince erken teşhis 
edilmezse” seçeneğinde isim-zamir uyuşmazlığı 
söz konusudur.

E) “Çocukluk alerjilerinin erken tanımlanmasının 
çocuğunuzun yaşam kalitesini artırıp 
arttırmayacağı” seçeneği bir “Noun Clause”dur. 
“Whether+Subject” devamında fiil gelmesi gerekir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

33. Insanlar yaşlandıkça ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ dolayısıyla “as”den 
dolayı diğer cümlenin de OLUMSUZ olması gerekir, 
zaman olarak “present”, isim-zamir akışı bakımından 
da “people” değerlendirilir.

A) “vücudun işleyişinin normal bir parçası olarak eski 
hücrelerin ölmesi gerekir” seçeneğinde “people” 
kelimesini karşılayan bir zamir bulunmamaktadır. 

B) “inme geçiren insanlarda esas olarak önemli 
kayıplar meydana gelir” seçeneğinde “people” 
kelimesini karşılayan bir zamir bulunmamaktadır. 

C) “30 yaşından hemen sonra çoğu bedensel işlev 
azalır” seçeneğinde “people” kelimesini karşılayan 
bir zamir bulunmamaktadır.

D) “daha yaşlı insanlar çeşitli streslerle başa 
çıkmada daha başarısızdır” seçeneğinde “people” 
kelimesini karşılayan bir zamir bulunmamaktadır, 
ayrıca “older people” ile özele gidilmektedir.

E) “onların sindirim sistemi giderek zayıflamaya başlar” 
seçeneği hem anlamca olumsuz hem de isim-zamir 
akışı bakımından “their” ile “people” örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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34. Yeterli miktarda su içmek cildin kurumasını 
engeller, ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak “present”dır. 

A) “ki o kırışıklıkların ana nedeni olarak kabul 
edilmektedir” seçeneği önündeki “drying of 
skin” kavramını tanımlamış ve anlamca bir 
bütünlük oluşturmuştur.

B) “bazı uzmanlar soruna katkıda bulunmadığını 
iddia ettikleri için” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
oysaki “since” ile cümleler arası anlamca paralellik 
gerekmektedir.

C) “cilt tipinizin kuru veya yağlıysa” seçeneği anlamca 
ilgisizdir.

D) “dehidratasyonun cildi tahriş etme, kurutma ve 
tonunu değiştirebilme ihtimaline karşın” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

E) “dolayısıyla, düzenli olarak çok fazla su içmemek 
cildimizi daha fazla sıkıntıya sokuyor olabilir” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “so” ile 
cümleler arası anlamca paralellik gerekmektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

35. Saçlı deri üzerindeki sivilceler endişe sebebi 
değildir ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLU ve isim-zamir uyumu 
bakımından da “pimples” değerlendirilmelidir.

A) “bu cilt kusuru gençleri ve yaşlıları aynı derecede 
etkilediğinden” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
oysaki “now that” ile cümlelerin anlamca paralel 
olmaları gerekir.

B) “bilim adamları, onları ortadan kaldırmak için 
benzersiz, etkili bir çözüm bulmuşsa da” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “much as” ile olumsuz 
cümleye geçilmesi gerekirdi.

C) “çünkü onların görünümleri felaket değildi” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir zaman 
uyuşmazlığı söz konususudur.

D) “bir sürü sıkıntıya ve rahatsızlığa neden olmaları 
ihtimaline karşı” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “onlar şiddetli, daimi veya tekrarlamadıkları 
sürece” seçeneği anlamca olumludur, ayrıca 
“they” ile “pimples” örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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36. Depresyonu tedavi etmesinin yanı sıra, ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR, “in addition to” 
olduğu için diğer cümlenin anlamı da OLUMLU 
olmalıdır. Ortak özne söz konusu olduğundan diğer 
cümlenin öznesi yukarıdaki eylemi yapacak tarzda bir 
isim olması gerekir.

A) “bir antidepresan, tüm insanlarda aynı yan etkilere 
neden olmaz” seçeneği anlamca ilgisizdir. 

B) “antidepresanlar bazen hoş olmayan çok çeşitli 
yan etkilere neden olabilirler” seçeneği anlamca 
olumsuzdur. 

C) “prozac tıbbi yardım gerektiren istenmeyen 
yan etkilere neden olabilir” seçeneği anlamca 
olumsuzdur. 

D) “fluoksetin kan şekerinizi sabit tutmayı daha da 
zorlaşabilir” seçeneği anlamca olumsuzdur. 

E) “duloksetin (Cymbalta) da ayrıca ağrıyı 
hafifletebilir” seçeneği anlamca olumludur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

37. ----, ki onların çoğu normal olarak çalışmamaktadır. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR. “Most of which” 
kavramı, ön tarafta en az üç nesneye gönderme 
yapıldığına dair bir işarettir.

A) “Bazen insanlar lösemi ve lenfomayı karıştırırlar” 
seçeneğinde iki kavram söz konusudur. 

B) “Lösemi kelimesi Yunanca “leukos”dan gelir” 
seçeneğinde tek kavram söz konusudur. 

C) “Lösemili bir kişide, olağandışı yüksek sayıda 
lökosit vardır” seçeneğinde ikiden fazla 
kavram tanımlanmaktadır, anlamca bütünlük 
oluşmuştur. 

D) “Sağlıklı kan hücreleri bir süre sonra ölür ve yerine 
yeni hücreler gelir” seçeneğinde “new cells” olumlu 
anlamdadır, oysaki yukarıda anlam olumsuzdur. 

E) “Lösemili insanlar birçok tedavi seçeneğine 
sahiptir” seçeneği anlamca olumludur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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38. Alzheimer hastalığı, bunamanın yıkıcı bir şeklidir 
----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, isim-zamir akışı 
bakımından da “Alzheimer’s disease” değerlendirilebilir.

A) “semptomları genellikle yavaş yavaş gelişen 
ve zamanla kötüye giden” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir zaman uyuşmazlığı söz konusudur. 

B) “günlük görevleri engelleyecek derecede 
şiddetlenirken” seçeneği anlamca ilgisizdir. 

C) “65 yaşın üzerinde dokuz Amerikalıdan birinin 
çektiği” seçeneğinde yer alan “that” yukarıdaki 
kelime olan “dementia”yı tanımlamaktadır ve 
bir anlam bütünlüğü oluşmaktadır. 

D) “mevcut Alzheimer tedavilerinin Alzheimer’in 
ilerlemesini durduramamasına rağmen” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “although” ile olumlu 
anlama geçilmesi gerekirdi. 

E) “Alzheimer tanısı konmuş iseniz” seçeneğindeki 
“you” ile yukarısaki cümle arasında bir isim-zamir 
uyuşmazlığı söz konusudur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

39. Astımın klinik durumu onu teşhis edilmesi kolay 
bir hastalık yapar, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR, isim-zamir uyumu 
açısından da “asthma” değerlendirilmelidir.

A) “bir şeylerin belirtilerinizi tetiklemesi ihtimaline 
karşı” seçeneğinde yer alan “your” zamir olarak 
ilgisizdir.

B) “ancak, kişi, bunun bir çaresinin bulunmadığını 
anlamak zorundadır” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, zaten beklenen de “but” ile 
cümlelerin çelişmesidir. Ayrıca “it” ile “asthma” 
isim-zamir uyumu bakımından örtüşmektedir.

C) “dolayısıyla bazı sağlıklı insanlar astım belirtileri 
geliştirebilir” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
oysaki “so” ile cümleler anlamca paralel olması 
gerekmektedir.

D) “doktorunuz belirtilerinizi kontrol altında tutmak için 
bir yönetim planı geliştiremiyorsa” seçeneğinde yer 
alan “unless” yukarıdaki cümle anlamca olumsuz 
olsaydı değerlendirilebilirdi.

E) “ancak doktorlar onun semptomlarını daha 
şiddetsiz hale getirebilirler” seçeneği anlamca 
olumludur, oysaki “yet” ile cümlelerin anlamlarının 
çelişmesi gerekir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 6
Hakkı Kurban - Celil Ural

40. ----, bu onun başka problemlerden şüphelendiğini 
gösterir. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir uyumu 
bakımından “he” değerlendirilmesi gerekir.

A) “Doktor, ek testler yapılmasını talep ederse” 
seçeneği ile yukarısı anlamca örtüşmekte ve 
“he” ile “the doctor” isim-zamir bakımından 
uyum göstermektedir.

B) “Bir kişinin Alzheimer olduğunu kanıtlayan tek 
bir test olmamasına rağmen” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, oysaki “although” ile cümlelerin 
anlamca çelişmesi gerekir.

C) “Doktorunuz, tıbbi geçmişinizi inceler incelemez” 
seçeneği anlam olarak ilgisizdir.

D) “Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının gelişme 
riskini artıran belirli genleri tanımladıkça” 
seçeneğinde “he” zamiri ile örtüşen bir kelime 
bulunmamaktadır. 

E) “Doktor, kişiyi problemler açısından yakından 
değerlendirdiğinde” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “whenever” ile cümlelerin anlamca paralel 
olması beklenir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

41. Bağışıklık sisteminin normalde mücadele 
edebileceği diğer virüslerin aksine, ----.
Cümlesinde zıtlık edatı olan “unlike” olduğu ve söz 
konusu virüs olduğu için doğru cevapta özne olarak 
başka bir virüs aramalıyız. Anlam OLUMLU olduğu 
için diğer cümlenin anlamca OLUMSUZ olması gerekir 
ki zıtlık anlamı oluşsun.

A) “HIV bağışıklık sistemi tarafından yok edilemez” 
seçeneği yukarıdaki cümleye anlamca zıt 
olmuştur.

B) “ebola virüsü vahşi hayvanlardan insanlara 
bulaşır” seçeneği olumsuz anlamda olsa da, bir 
zıtlık anlamı oluşmamıştır.

C) “çoğu domuz gribi virüsü insanlarda hastalığa 
neden olmaz” seçeneği anlamca olumludur, bir 
zıtlık söz konusu değildir.

D) “karmaşık acil durumlarla karşı karşıya olan ülkeler, 
özellikle kolera salgınlarına karşı savunmasızdır” 
seçeneği olumsuz anlamda olsa da, bir zıtlık 
anlamı oluşmamıştır.

E) “kolera bağışıklık sistemi tarafından yok edilebilir” 
seçeneği anlamca olumludur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 6
Hakkı Kurban - Celil Ural

42. Panic attack symptoms are so severe and 
frightening that people often mistake them for 
signs of a heart attack and rush to the hospital.
A) Panik atak belirtileri çok ciddi ve korkutucudur 

bu yüzden insanlar bunları sıklıkla kalp krizi 
belirtileriyle karıştırıp hastaneye koşarlar.

B) Panik atak belirtileri o kadar ciddi ve korkutucudur 
ki insanlar bunları sıklıkla bir kalp krizi işareti 
zanneder ve hastaneye koşarlar.

C) Panik atak belirtileri, öyle ciddi ve korkutucudur ki 
insanlar bunları bir kalp krizi belirtisi zanneder ve 
hastaneye başvururlar. (sıklıkla?)

D) Panik atak belirtilerinin son derece ciddi ve 
korkutucu olmasından dolayı insanlar bunları kalp 
krizi belirtileriyle karıştırıp hastaneye giderler. 
(sıklıkla?)

E) Panik atak belirtileri o kadar korkutucudur ki 
insanlar bunların sıklıkla ciddi bir kalp krizi belirtisi 
olduğunu düşünüp hastaneye giderler. (ciddi?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

43. Geneticists estimate that, along with various 
environmental factors, at least fifteen genes may 
contribute to anxiety and susceptibility to stress.
A) Genetikçiler, çeşitli çevresel faktörlerin dışında, 

on beş kadar genin anksiyete ve strese karşı 
hassasiyete neden olabileceğini tahmin ediyorlar. 
(en az?)

B) Genetikçilere göre, çeşitli çevresel faktörlerin yanı 
sıra, en az on beş gen anksiyete ve strese karşı 
hassasiyete neden olabilir.

C) Genetikçiler, çeşitli çevresel faktörlerin yanı 
sıra, en az on beş genin anksiyete ve strese 
neden olabileceğini iddia ediyorlar. (karşı?) 
(hassasiyete?)

D) Genetikçiler, çeşitli çevresel faktörlerin yanı sıra, 
on beş genin anksiyete ve strese karşı hassasiyete 
neden olduğunu iddia ediyorlar. (en az?) 

E) Genetikçiler, çeşitli çevresel faktörlerin yanı sıra, 
en az on beş genin anksiyete ve strese karşı 
hassasiyete neden olabileceğini tahmin ediyorlar.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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44. Dramatic hormonal fluctuations that ocur after 
delivery may cause postpartum depression in 
susceptible women, but the causes of the disorder 
have not been fully understood.
A) Doğum sonrası meydana gelebilen ciddi hormonal 

dalgalanmalar, bazı kadınlarda doğum sonrası 
depresyonuna neden olur, ancak, bu rahatsızlığın 
nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır.

B) Doğumdan sonra meydana gelen ciddi hormonal 
dalgalanmalar, hassas kadınlarda doğum sonrası 
depresyonuna neden olabilir ki bu rahatsızlığın 
nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır.

C) Doğumdan sonra meydana gelen ciddi hormonal 
dalgalanmalar, hassas kadınlarda doğum 
sonrası depresyonuna neden olabilir, ancak, bu 
rahatsızlığın nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır.

D) Hassas kadınlarda görülebilen doğum 
sonrası depresyonunun nedenleri tam olarak 
anlaşılmamıştır ancak buna doğumdan sonra 
meydana gelen ciddi hormonal dalgalanmalar 
neden olabilir.

E) Doğumdan sonra meydana gelen ciddi hormonal 
dalgalanmaların, bazı kadınlarda doğum sonrası 
depresyonuna neden olduğu düşünülür, ancak, bu 
rahatsızlığın nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

45. A virus is an infectious organism that is much 
smaller than a fungus or bacterium, and it needs a 
living cell in order to reproduce.
A) Virüs, mantar veya bakteriden çok daha küçük 

bulaşıcı bir organizmadır ve çoğalabilmesi için 
canlı bir hücreye ihtiyacı vardır.

B) Virüsler, mantar veya bakterilerden daha küçük 
olan bulaşıcı organizmalardır ve çoğalabilmek için 
canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar. (çok?)

C) Virüsler çoğalabilmek için canlı bir hücreye ihtiyaç 
duyan, mantar veya bakteriden çok daha küçük 
bulaşıcı organizmalardır.

D) Virüsün çoğalabilmesi için canlı bir hücreye ihtiyacı 
vardır ve mantar veya bakteriden çok daha küçük 
bir organizmadır. (eylemlerin yeri farklı)

E) Virüs, mantar veya bakteriye göre çok daha küçük 
olan bulaşıcı bir organizmadır ancak çoğalabilmek 
için bir hücreye ihtiyacı vardır. (canlı?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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46. The Marylebone Health Centre in London, which 
opened in 1987, was the first National Health Service 
practice to employ complementary therapists, and 
it is the subject of a long-term research study into 
the effectiveness of integrated medicine.
A) Londra’da 1987’de açılan Marylebone Sağlık 

Merkezi, tamamlayıcı terapistlerin istihdam edildiği 
ilk Ulusal Sağlık Hizmeti uygulamasıdır ve entegre 
tıbbın etkililiği üzerine bir araştırma çalışmasının 
konusudur. (etken fiil?) (uzun vadeli?)

B) 1987’de açılan Londra’daki Marylebone Sağlık 
Merkezi, istihdam edilen tamamlayıcı terapistlerin 
entegre tıbbın etkililiği üzerine uzun vadeli bir 
araştırma çalışması yaptığı ilk Ulusal Sağlık 
Hizmeti uygulamasıdır. (etken fiil?)

C) 1987’de açılan Londra’daki Marylebone Sağlık 
Merkezi, entegre tıbbın etkililiği üzerine uzun 
vadeli bir araştırma yapan tamamlayıcı terapistleri 
istihdam edildiği ilk Ulusal Sağlık Hizmeti 
uygulamasıydı. (konusu?) (etken fiil?)

D) 1987’de açılan Londra’daki Marylebone Sağlık 
Merkezi, tamamlayıcı terapistlerin çalıştığı ilk 
Ulusal Sağlık Hizmeti uygulamasıdır ve entegre tıp 
üzerine uzun vadeli araştırma çalışmalarına konu 
olmuştur. (etkililiği?) 

E)1987’de açılan Londra’daki Marylebone Sağlık 
Merkezi, tamamlayıcı terapistleri istihdam eden ilk 
Ulusal Sağlık Hizmeti uygulamasıydı ve entegre 
tıbbın etkililiği üzerine uzun vadeli bir araştırma 
çalışmasının konusudur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

47. Narrowly defined, fitness refers to the 
characteristics that enable the body to perform 
physical activity.
A) En basit anlamıyla fitnıs, vücudun fiziksel aktiviteyi 

gerçekleştirebilmesine olanak tanıyan özelliklerdir.

B) En dar anlamıyla fitnıs, vücudun fiziksel aktiviteyi 
gerçekleştirmesine olanak tanıyan özellikler olarak 
tanımlanır.

C) Fitnıs, vücudun fiziksel aktiviteyi gerçekleştirmesine 
olanak tanıyan özellikler olarak tanımlanmıştır. (en 
dar anlamıyla?)

D) En dar anlamıyla fitnıs, vücudun fiziksel aktiviteyi 
gerçekleştirmesine olanak tanıyan özellikleri ifade 
eder.

E) Fitnıs, basitçe, fiziksel aktivitenin 
gerçekleştirilmesine olanak tanıyan özellikler 
olarak tanımlanagelmiştir. (vücudun?) (etken fiil?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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48. Antibiyotiklerin bazı bakterileri bastırıp 
diğerlerinin daha hızlı büyümesine imkân 
sağlayarak enfeksiyon riskini artırabileceği 
olasılığına rağmen, bu ilaçlar, uygun bir şekilde 
kullanıldıklarında enfeksiyon riskini önemli ölçüde 
azaltabilirler.
A) Despite the fact that antibiotics raise the risk 

of infection by suppressing some bacteria and 
allowing others to grow faster, these drugs can 
greatly reduce the risk of infection when used 
properly.

B) Despite the chance that antibiotics may increase 
the risk of infection by suppressing some bacteria 
and allowing others to grow faster, these drugs 
can greatly reduce the risk of infection when used 
properly.

C) Despite the chance that antibiotics may boost the 
risk of infection by suppressing some bacteria and 
allowing others to grow faster, these drugs can 
greatly prevent infection when used regularly (the 
risk?)

D) Despite the chance that antibiotics raise the risk 
of infection by suppressing some bacteria and 
allowing others to grow much faster, these drugs 
can exactly reduce the risk of infection when used 
properly.

E) Although antibiotics may increase the risk of 
infection by suppressing some bacteria and 
allowing others to grow fast, these drugs can 
greatly reduce the risk of infection when used 
regularly. (chance?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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49. Medikal teknolojideki en heyecan verici son 
gelişmeler arasında doktorların organları ve organ 
sistemlerini ameliyata başvurmadan görmelerine 
imkân tanıyan teknikler gelmektedir.
A) Among the most important recent developments 

in medicine are techniques that allow physicians 
to see the organs and organ systems without 
resorting to surgery. (medical technology?)

B) One of the most surprising recent developments 
in medical technology are techniques that allow 
physicians to see the organs and organ systems 
without resorting to surgery.

C) Techniques that allow physicians to see the organs 
and other systems without resorting to surgery are 
among the most exhilarating recent developments 
in medicine. (medical technology?)

D) Among the most exciting recent developments 
in medical technology are techniques that allow 
physicians to see the organs and organ systems 
without resorting to surgery.

E) Among the most recent technological 
developments in medicine are techniques that 
allow physicians to see the organs and organ 
systems without performing surgery. (exciting?) 
(medical technology?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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50. Ağrı kanserin kaçınılmaz bir sonucu değildir; 
fakat kanserli pek çok kişi hastalığın ilerlemesinin 
bir sonucu olarak veya çeşitli kanser tedavileri 
yüzünden ağrı çeker.
A) Pain is not an inevitable consequence of cancer, 

but most people with cancer experience pain 
either as a result of the progression of the disease 
or due to the various treatments for cancer.

B) Pain is an undesirable outcome of cancer, but 
most people with cancer experience pain either 
as a result of the progression of the disease or 
because of the various treatments for cancer.

C) Although pain is not an expected consequence 
of cancer, most people with cancer experience it 
either as a result of the progression of the disease 
or due to the various treatments. (for cancer?)

D) Pain is not an inevitable outcome of cancer, but 
people with cancer suffer from pain either because 
of the progression of the disease or as a result of 
the various treatments for cancer.

E) Pain is an undesirable result of cancer, and 
most people with cancer experience pain as a 
consequence of the progression of the disease 
and the various treatments for cancer. (either… 
or?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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51. Vücut, tıpkı evi sıcak tutmak için mobilyaları 
yakmak gibi, kendi dokularını parçalayarak ve 
onları bir kalori kaynağı olarak kullanarak açlığa 
karşı direnir.
A) The body fights starvation by breaking down its 

own tissues and using them as a source of calories 
– just like burning the furniture to keep the house 
warmer.

B) The body overcomes starvation by destroying its 
own cells and using them as a source of calories – 
much like burning the furniture to keep the house 
warm.

C) The body resists starvation by breaking down its 
own tissues and using them as a source of calories 
– much like burning the furniture to keep the house 
warm.

D) The body can resist starvation if it breaks down its 
own tissues and uses them as a source of calories 
– much like burning the furniture to keep the house 
warm.

E) When the body needs to fight starvation, it breaks 
down its own tissues and uses them as a source of 
calories – much like burning the furniture to keep 
the house warm.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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52. 19. yüzyıla kadar bir bilim olarak gelişmeyen 
epidemiyoloji, sağlığın geliştirilmesine katkıda 
bulunan faktörleri veya belli bir nüfusta bir 
hastalığın meydana geliş sıklığını araştıran bir tıp 
dalıdır.
A) Epidemiology, which evolved as a science in 

the 19th century, is a branch of medicine that 
investigates factors contributing to improved 
health, or the occurrence of a disease in a 
population. (particular?)

B) Epidemiology, which is a branch of medicine 
that investigates factors contributing to improved 
health, and the occurrence of a disease in a 
particular population, did not evolve as a science 
until the 19th century,

C) Epidemiology, which did not evolve as a science 
until the 19th century, is a branch of medicine 
that investigates factors contributing to improved 
health, or the occurrence of a disease in a 
particular population.

D) Epidemiology, which did not evolve as a science 
until the 19th century, is a discipline that searches 
for the factors contributing to better health, or 
the frequency of a disease in a particular place. 
(branch of medicine?)

E) Although epidemiology did not evolve as a science 
until the 19th century, it is now a developing branch 
of medicine that investigates factors contributing to 
improved health, or the occurrence of a disease in 
a particular population.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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53. Biyolojik geri bildirimde biyolojik tepkiler, 
elektronik cihazlarla ölçülür ve bu tepkilerin 
durumu test edilen kişi için anında ulaşılabilirdir.
A) As for biofeedback, biological responses are 

measured by electronic instruments, and the 
status of those responses is immediately available 
to the person being tested.

B) In biofeedback, a number of electronic instruments 
measure biological responses, and make the 
status of those responses available to the person 
being tested. (edilgen eylem?)

C) In biofeedback, biological responses are received 
by electronic instruments, and the status of those 
responses is immediately available to the person 
being tested.

D) In biofeedback, electronic instruments measuring 
biological responses make the status of those 
responses immediately available to the person 
being tested. (edilgen eylem?)

E) In biofeedback, biological responses are measured 
by electronic instruments, and the status of those 
responses is immediately available to the person 
being tested.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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54. ----. Bu araştırma ve tedavi, davranışsal tıp ve 
sağlık psikolojisi olmak üzere iki yeni alanın ortaya 
çıkmasına yol açtı. (SIMPLE PAST) Davranışsal 
tıp, davranışsal araştırmanın bilgi ve tekniklerini, 
önleme, tanı, tedavi ve rehabilitasyon dahil olmak 
üzere fiziksel sağlığa uygulamakla ilgilidir. Sağlık 
psikolojisi, sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek 
ve tedavi etmek, risk faktörlerini belirlemek, 
sağlık sistemini geliştirmek ve kamuoyunu sağlık 
konularında şekillendirmeye çabalamaktadır.
A) “Sağlık psikolojisinde ve bağlaşık davranış tıp 

alanındaki güçlü araştırmalar, nadiren klinik tıp 
uygulamalarında yer bulur” ZAMAN UYUMU YOK, 
AYRICA “Bu araştırma ve tedavi”?

B) “Psikoloji bilimi, sağlığı geliştiren ve sağlığa zarar 
verici davranışların daha iyi anlaşılması yoluyla 
sağlık sonuçlarını geliştirme potansiyeline sahiptir” 
“Bu araştırma ve tedavi”?

C) “Sağlık psikolojisi çağdaş akademik psikolojide en 
hızlı gelişen alanlardan biridir” ZAMAN UYUMU 
YOK, AYRICA “Bu araştırma ve tedavi”?

D) “1970’lere kadar psikologlar, kronik hastalık 
ve sağlığın gelişimi için terapi ve araştırma 
geliştirmeye başlamışlardı” PAST

E) “Sağlık psikolojisi, temel ve klinik araştırmalardan, 
eğitim ve klinik hizmete kadar çeşitli faaliyetleri 
kapsar” “Bu araştırma ve tedavi”?

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 6
Hakkı Kurban - Celil Ural

55. Hijyen hipotezi ilk olarak 1989’da, ailede çocuk 
sayısı arttıkça alerji ve egzama oranının düştüğünü 
fark eden bir Ingiliz epidemiyoloji uzmanı David 
P. Strachan tarafından açıklandı. Büyük ailelerde 
yaşayan çocuklar, kardeşleri az olan çocuklardan 
daha sıklıkla soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonları 
alma ve bulaştırma eğilimindedir ve patojenlere 
maruziyetin artması bu çocukları muhtemelen 
alerjiden korumaktadır. ----. Onun şaşırdığı şey 
ise, daha kirli olan Doğu Almanya’daki çocukların, 
daha temiz, daha modern koşullarda yaşayan Batı 
Almanya’lı muadillerinden daha az astıma sahip 
olmasıydı.
A) “Doğu Alman çocuklar muhtemelen çok daha fazla 

virüs ve bakteriye maruz kalmıştı” She?

B) “Aynı yıl, Münih Üniversitesi’nde epidemiyoloji 
uzmanı olan Erika Von Mutius, hijyenin astım 
üzerine olan etkisini araştırıyordu”

C) “Ancak, birçok veri, alerjiler için hijyen hipotezini 
destekliyor olsa da, astım için aynı şey söylenemez” 
She?

D) “Beklentilerin aksine, astım oranları, ABD’de, 
özellikle temiz olmayan kentsel alanlarda belirgin 
biçimde artmıştır” She?

E) “Münih Üniversitesi’nden Erika von Mutius’a göre, 
Latin Amerika'daki çocuklar Batı Avrupa'daki 
çocuklara kıyasla çok daha yüksek astım 
oranlarına sahiptir” ZAMAN UYUMU YOK

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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56. Insanlar, ciltteki kırılgan kılcal damarlar nedeniyle 
kolayca morarabilir. Bu küçük kan damarları 
her parçalandıklarında biraz kan sızarak deride 
küçük kırmızı noktalar ve mavimsi morluklar 
bırakır. Kadınlar hafif yaralanmalardan morarma 
konusunda, özellikle uyluklarda, kalçalarda 
ve üst kollarda, erkeklerden daha eğilimli 
görünürler. Yaşlı insanlar, kırılgan kan damarları 
ve derilerinin altında, normalde morarmaya 
karşı korunmaya yardımcı olması için bir yastık 
görevi gören daha ince bir yağ katmanına sahip 
olduklarından darbeler ve düşmelerden sonra 
morarma eğilimindedirler. ----. Kan testleri, bu tür 
problemlerin var olup olmadığını belirleyebilir.
A) “Yaşlı insanlar, egzersiz, bazı ilaçlar veya 

altta yatan tıbbi durumlar esnasında zorlanma 
nedeniyle kolayca morarırlar” (such problems?)

B) “Eğer kolayca morarıyorsanız, daha fazla sebze 
ve meyve yiyin ve bir rutin kanama önler takviyesi 
düşünün” (such problems?) “you” ilgisiz.

C) “Çoğu insan için durum ciddi değildir, ancak 
kolayca morarma, kan pıhtılaşma unsurlarıyla, 
büyük olasılıkla trombositlerle ilgili bir terslik 
olduğunu gösteren bir işaret olabilir”

D) “Yaşlı insanlar kolay morarmalar yaşıyorsa, 
soruna neyin neden olduğu ve bu konuda neler 
yapabilecekleri hakkında soruları olabilirler” (such 
problems?)

E) “Çoğu morarma ağrılı olmasına rağmen, temel 
tedavilerle kolayca iyileşebilirler” (such problems?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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57. Mikobakterium tüberküloz, insanlara tarih 
boyunca bela olmuştur. Ancak, kamu sağlığının 
geliştirilmesi salgını kontrol altında aldı ve 1940'lı 
yıllarda antibiyotiklerin icadı başarılı tedaviyi 
sağlamış gibi göründü. ----. Sonuç olarak, yakın 
zamanda yeniden bir canlanma söz konusu ve 
şu anda hastalık dünya çapında her 15 saniyede 
bir kişiyi öldürüyor. O, ekonomik yıkımdan ve 
aileleri, toplulukları ve hatta tüm ülkeleri saran 
yoksulluk ve hastalık döngüsünden sorumludur. 
En savunmasız olanlar arasında kadınlar, çocuklar 
ve HIV / AIDS’li olanlar bulunmaktadır.
Boşluğa kadar anlam OLUMLU, boşluktan sonra 
OLUMSUZA geçtiği için mutlaka bir geçiş şart ve 
ayrıca bu bakteriden de doğru cevapta bahsedilmesi 
gerekir. Sadece C seçeneğinde bunu görebiliyoruz. 
(But)

A) “Dolayısıyla son birkaç on yılda artan sıklıkta 
tehlikeli, antibiyotik dirençli bakteriler gözlenmiştir”

B) “Onlara ihtiyacınız olmadığında antibiyotik 
kullanmak veya uygun şekilde kullanmamak, 
antibiyotik direncine katkıda bulunabilir”

C) “Ancak bakteriler, kendilerine karşı kullanılan 
hemen hemen her ilaca bağışıklık geliştirdi”

D) “Bakteri, antibiyotik sıklıkla kullanıldığında veya 
doğru şekilde kullanılmadığında daha hızlı direnç 
kazanır”

E) “Ampisilin, amoksisilin ve benzilpenisilin gibi 
penisilin ile ilişkili antibiyotikler günümüzde 
çeşitli enfeksiyonların tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 6
Hakkı Kurban - Celil Ural

58. Esrar Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın 
kullanılan yasadışı uyuşturucudur. Kullanımı genç 
insanlar arasında yaygındır. 2015 yılında, 18-25 
yaşları arasındaki 11 milyondan fazla genç erişkin, 
son bir yılda esrar kullandı. Geleceği Izleme 
anketine göre, ortaokul ve lise öğrencileri arasında 
esrar kullanımı oranları birkaç yıl arttıktan sonra 
son birkaç yılda düşmüş veya düzelmiştir. 
(OLUMLU ANLAM) ----.
A) “Ancak esrar kullanımının riskli olduğuna inanan 

gençlerin sayısı azalıyor”

B) “Çoğu insan uyuşturucuyu ilk kez onlu 
yaşlardayken kullanır”

C) “Tıbbi amaçlı esrar kullanımının, giderek artan 
sayıda eyalette yasallaşması bu görüşleri 
etkileyebilir”

D) “Sonuç olarak, insanlar marihuanayı kek, kurabiye 
veya şeker gibi yiyeceklere (yemeklik) karıştırabilir 
ya da çay olarak demleyebilir”

E) “Yine de, ilaç, düşünce, hafıza ve öğrenme 
işlevlerini azaltabilir”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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59. “Kişilik” kelimesinin Yunanca karşılığından 
gelen otizm, ilk olarak 1943’te bir hastalık olarak 
tanımlandı. Başlangıçta, soğuk ya da duygusuz 
annelerin getirdiği bir psikolojik bozukluk olduğu 
ve yoğun psikoterapi seanslarıyla iyileştirilebildiği 
düşünülüyordu. 1960’lı yıllarda uzmanlar, 
otistiklerin sıklıkla epilepsilerinin ve anormal 
beyin taramalarının olduğunu fark etti ve bu da 
durumun 1970’lerde artık bir beyin bozukluğu 
olarak kabul edilmesine neden oldu.(PAST) ----. 
Genellikle, otistikler, diğer insanlarla normal ilişki 
kurma yeteneğinden yoksundur ve yaşla birlikte 
yoğun ilgilere veya saplantılara dönüşen, endişeli 
bir rutini sürdürme arzuları vardır. (PRESENT)
Boşluğun önü geçmişi anlatıyor, boşluktan sonra 
günümüzü anlattığına göre doğru cevapta mutlaka 
“present”a geçiş sözcükleri gereklidir.

A) “Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir doktor, Leo 
Kanner, bunu incelediği içine kapanık davranan 
birkaç çocuğun davranışlarını açıklamak için 
kullandı”

B) “Otizm ve şizofreni birçok araştırmacı zihninde 
1960’lara kadar bağlantılıydı”

C) “Yalnızca o zaman, tıp uzmanları çocuklarda 
otizmi ayrı bir şekilde anlamaya başladı”

D) “1980 ve 1990’larda davranış terapisinin rolü ve 
yüksek kontrollü öğrenme ortamlarının kullanılması 
birincil tedaviler olarak ortaya çıktı”

E) “Otizm, şu anda erkeklerde kızlardan üç kat daha 
yaygın, kalıtsal nörolojik bir durum olarak biliniyor”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Pankreas, yaklaşık beş santim uzunluğunda 
yaprak şeklinde bir bezdir. (II) Normalde, pankreas, 
pankreatik suyu pankreas kanalından onikiparmak 
bağırsağına salgılar. (III) Bu pankreas suyu sindirim 
enzimleri içerir. (IV) Pankreas borusunun tıkanması 
pankreas suyunun akışını durdurur. (V) Genellikle 
tıkanıklık geçicidir ve kısa sürede onarılan sınırlı 
hasarlara neden olur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) Bazı araştırmacılar, obezite, yeme bozuklukları 
ve hatta sıradan iştah dürtüsünün uyuşturucu 
bağımlılığına benzeyebileceğinden şüphelenmeye 
başlamışlardır. (II) Sıçanlar üzerindeki araştırmalar, 
yuttukları her şeker şurubu damlasının dopamin 
düzeylerinde bir artışa neden olduğunu gösterir 
- bu da bir istek alameti ve madde bağımlılığının 
biyokimyasal bir belirtecidir. (III) Dopaminin tekrar 
tekrar arttırılması, bağımlılık yapan maddelerin yaptığı 
şeydir. (IV) Örneğin, tüm bağımlılık yapan ilaçlar, ödül 
içeren beyin yollarını, yani ödül yolundaki dopamin 
sistemini etkiler. (V) Bu, bilim adamlarının yiyeceklerin 
bağımlılık yapıcı özelliklere sahip olup olmadıklarını 
merak etmelerine neden olmuştur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) McGill Ağrı Anketi (MPQ) en sık kullanılan ağrı 
anketidir. (II) Öte yandan, ağrının ölçülmesi önemlidir, 
çünkü klinik tedavi uzmanlarının hastalarının 
ağrısını ölçebilmelerini sağlar. (ANKETTEN 
BAHSEDİLMİYOR) (III) O, çeşitli tedavi programlarında 
ağrı gidermeyi değerlendirmek için kullanılmaktadır 
ve çoklu ağrı sendromlarının değerlendirilmesinde 
bir miktar geçerlilik sergilemiştir. (IV) Anket, öznel bir 
ağrı raporu sunar ve onu üç boyuta ayırır. (V) Ağrının 
duyusal nitelikleri, onun zamansal, mekânsal, 
basınç ve termal özellikleri; duyuşsal nitelikleri 
ağrı deneyiminin bir parçası olan korku, gerginlik ve 
otonomik özellikleridir ve değerlendirici nitelikleri ise 
ağrı deneyiminin öznel genel yoğunluğunu tanımlayan 
kelimelerdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

63. (I) Cilt kanseri davranışsal bir risk (uzun süre güneşe 
gönüllü maruz kalmA) ile ilişkili olmasına rağmen, 
aynı zamanda güçlü bir genetik unsura da sahiptir. 
(II) Açık tenli, kumral saçlı, mavi gözlü bireylerin, 
koyu tenli insanlarla karşılaştırıldığında cilt kanseri 
geliştirme olasılıkları daha fazladır ve zararlarının 
büyük bir kısmı, çocukluk çağında güneşe maruz 
kalmalarından oluşur. (III) ABD’de yetişkinlerin yüzde 
yirmi beşi sıkı sık güneşlenir ve bunların dörtte biri 
tavsiye edilen seviyelerde güneş kremi kullanmazlar.
(CİLT KANSERİ GEÇMİYOR) (IV) Bu insanlar güneşe 
uzun süre ve sıklıkla maruz kalmaktan kaçınmalıdır. 
(V) Onlar güneşe maruz kaldıklarında güneş kremi 
kullanmak ve koruyucu giysiler giymek de dâhil olmak 
üzere koruyucu önlemler almalıdırlar.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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64. (I) Viral solunum yolu enfeksiyonları çoğu ülkede 
en yaygın bulaşıcı hastalık nedenidir. (II) Tüm yaş 
grubundaki insanlar riske açıktır, ancak yaşamın 
uçlarında olanlar için bu hastalıklar özellikle tehlikelidir. 
(III) Viral solunum yolu enfeksiyonları, beş yaşın 
altındaki çocuklarda daha yaygındır, ancak yaşamın 
ilk yılında daha şiddetlidir. (IV) Yaşlılarda, dejeneratif 
kalp veya akciğer süreçleri, zatürreyi daha sık ve ciddi 
bir komplikasyon haline getirir ve aynı durum kronik 
kalp hastalığı veya kronik bronşitten muzdarip olan 
her yaştaki hasta için geçerlidir. (V) Yani, viral solunum 
yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğu sıklıkla 
rahatsız edici olsalar da hafif durumlardır, ancak bazen 
hastalık şiddetlidir ve yaşam için bir tehdit oluşturur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Soğuk algınlıklarının çoğu rinovirüslerden 
kaynaklansa da, soğuk algınlıklarına 100'den fazla 
farklı virüs neden olur. (II) Kışın soğuk almanız 
daha muhtemel olmasına rağmen, soğuk, dış 
hava maruziyeti, hasta olma riskinizi arttırmaz. (III) 
Solunum semptomlarına sahip küçük çocuklar sıklıkla 
rinovirüs yayarlar. (IV) Soğuk algınlığını, hastalıklı bir 
kişiye (örneğin el sıkıştığınızda) dokunup ardından 
burnunuza veya gözlerinize dokunarak veya soğuk 
algınlığı olan bir kişinin dokunduğu bir yüzeye (telefon 
veya tuş takımı) dokunarak kapabilirsiniz. (V) Soğuk 
algınlıkları, soğuk algınlığı olan bir kişi öksürdüğü 
veya hapşırdığında hava yoluyla da bulaşır.

Tüm seçenekler soğuk algınlığının nasıl bulaştığı ile 
ilgili anlamca olumsuzdur, ancak (II).cümle anlamca 
olumludur. 

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

İnsanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak için 
tasarlanan birçok tedavi arasında en son terapi, rağbet 
görmesi ve etkisi konusunda hızlı bir şekilde arayı kapatı-
yor gibi gözüküyor. Lazer tedavisi çok yönlü, finanse edilmiş 
ve özel tıp kurumlarında kolayca bulunabilir. Bazı sigara 
bağımlıları terapi için kaydolmuştur. Lazer tedavisi, Ameri-
ka Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş 
olan Yiyecek ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yetkilendiri-
lir ve düşük kuvvetli lazer terapisinin kullanılmasını içerir. 
Bu yöntemle sigarayı bırakmak, güvenli ve etkilidir. Tedavi 
edilmiş bazı bağımlılar buna şahittir. FDA terapide kullanılan 
biyolojik uyarma lazerlerini ve tedaviyi sürekli olarak değer-
lendirir. Cihazlar, yoksunluk sırasında ağrının geçici olarak 
azalmasına yardımcı olmak ve sonunda bağımlılığı ortadan 
kaldırmak için kullanılır. Buna eşlik eden danışma toplan-
tıları ve vitamin alımı nedeniyle tıp dernekleri içinde kabul 
görmektedir.

66. Sigarayı bırakmak için lazer tedavisi ----.
C) is checked and controlled by a legal body regularly 

 yasal bir kurum tarafından düzenli olarak control 
edilmektedir.

…FDA terapide kullanılan biyolojik uyarma lazerlerini 
ve tedaviyi sürekli olarak değerlendirir

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR

67. Paragrafa göre sigarayı bırakmak için yeni terapi 
----.
C) has already yielded positive results for many people

 pek çok insan açısından olumlu sonoçlar vermiştir.

….birçok tedavi arasında en son terapi, rağbet 
görmesi ve etkisi konusunda hızlı bir şekilde arayı 
kapatıyor gibi gözüküyor….

… Bu yöntemle sigarayı bırakmak, güvenli ve etkilidir. 
Tedavi edilmiş bazı bağımlılar buna şahittir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR

68. Sigarayı bırakmak için lazer terapisine dönük 
yazarın tutumu ----.
A) negative: olumsuz

B) approving: onaylayıcı,lehte

C) critical: eleştirel

D) pessimistic: kötümser

E) ironic: alaycı

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sağlık Bilimleri

Çözüm - 6
Hakkı Kurban - Celil Ural

69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Zayıf ve sıska denmesinden bıkkın kişilerin karşısına, kas 
geliştirme ve kilo almayı vaat eden tabletler çıkar. Bu hapla-
rın alınmasının etkileri hakkında gazetelerde, internette ve 
televizyonda görülen reklamlar, bunların iştah arttırıcı olarak 
iş gördüğünü söylüyor. Zayıf kişilerin daha az iştahının oldu-
ğu ve aslında gerektiğinden daha az yeme eğilimleri olduğu 
gözlemlendi. Bu hapların yardımı ile bir kişinin iştahı artar 
ve bu da onun daha fazla yemesine neden olur. Ayrıca, bu 
haplar bir insanda daha fazla gıda tüketmeye sebep oldu-
ğundan açlık duygusunu arttırır, böylece daha fazla kilo alır. 
Çoğu sıska insan yüksek metabolizma hızına sahiptir, bu 
nedenle kilo alamazlar. Ancak, hap yutmanın metabolizma-
yı düşürdüğüne ve daha fazla gıda tüketimine yol açtığına 
inanılıyor. Ancak imalatçıların, bu hapların yardımıyla kilo 
almanın mümkün olduğunu ve zaten bazı olumlu sonuçların 
olduğunu iddia etmesine rağmen, hepsine tam olarak ina-
nabilmek mümkün değil.

69. Paragrafa göre, bir şeyler yiyecek yeterli iştaha 
sahip olmamak ----.
A) is not the sole reason for being skinny

 zayıf olmanın tek sebebi değildir.

…Çoğu sıska insan yüksek metabolizma hızına 
sahiptir, bu nedenle kilo alamazlar.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR

70. Parçada sözü edilen yeni haplar. ----.
E) can reduce metabolism besides increasing one’s 

appetite

 kişinin iştahını arttırmanın yanı sıra 
metebolizmasını yavaşlatır.

Ancak, hap yutmanın metabolizmayı düşürdüğüne ve 
daha fazla gıda tüketimine yol açtığına inanılıyor.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR

71. Yazarın yeni haplara yönelik tutumu ----.
A) completely favorable: tam destekliyor

B) approving and encouraging: onaylayıcı ve teşvik 
edici

C) negative and worried: olumsuz ve endişeli

D) positive but cautious: olumlu fakat tedbirli

E) totally optimistic: tamamen iyimser

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR
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72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Birçok kişi için, yoga stres yok etme ile eş anlamlı hale geldi. 
Yoga, metabolizmayı güçlendirmekte, ki bu da enerji sevi-
yelerini arttırmaktadır. Bu, kişinin daha fazla çalışmasına ve 
böylelikle vücudun işleyişine bütüncül bir değişiklik getirme-
ye yardımcı olur. ‘Tantrik yoga’, ‘hatha yoga’ ve ‘kundalini 
yoga’ gibi birçok yoga tekniği sağlığa faydaları olduğu için 
yeniden keşfediliyor ve uygulanıyor. Yoga ‘Bir Olanla bütün-
leşme’ anlamına gelir. Bu geleneksel Hindistan egzersizi, 
dünyaya manevi bir uyanış kazandırdı. Yoga hareketleri 
veya oturuş biçimleri fiziksel duruşlardır. Yoga, dik durmaya 
ulaşmayı ve bu duruşta istikrarlı olmayı amaçlıyor. Bu sanat 
sadece bu duruşlara ulaşmak değil bunları dakikalarca sür-
dürmektir. Ancak bu duruşlar sürdürüldüğünde, yoga, zihin 
ve bedenin güçlendirilmesine yardım ederek ikisinin birleş-
mesini sağlıyor. Surya Namaskar, Ashtanga Yoga ve Pra-
nayama, vücudun ve ruhun uyumuna ulaşmada ünlü yoga 
pozisyonlarından bazılarıdır.

72. According to the passage, yoga ----.
A) cannot contribute to mind and body unless yoga 

postures are maintained for some time

 yoga duruşları belli bir süre sürdürülmezse zihin ve 
bedene katkı sunamaz.

Ancak bu duruşlar sürdürüldüğünde, yoga, zihin ve 
bedenin güçlendirilmesine yardım ederek ikisinin 
birleşmesini sağlıyor.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR

73. parçadan açıktır ki ----.
D) yoga has both psychological and physiological 

benefits to the body

 yoganın hem pisikolojik hem de fizyolojik faydaları 
vardır.

…, yoga, zihin ve bedenin güçlendirilmesine yardım 
ederek…

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR

74. Parçadan anlaşılabilir ki insanlar yoga terimini 
duyduklarında ----.
B) they automatically think of relief from stress

 otomatik olarak stresten kurtulmayı düşünüyorlar.

… Birçok kişi için, yoga stres yok etme ile eş anlamlı 
hale geldi.

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

Sarımsağın çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmada yeni 
kanser önleyici olduğu görülüyor çünkü pek çok çalışma 
düzenli tüketiminin çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmada 
yararlı olabileceğini gün yüzüne çıkarmıştır. Doğal bir anti-
biyotik olması dışında, sarımsak antiviral özelliklere sahiptir 
ve bağırsak solucanlarını ve parazitleri yok etmeye de yar-
dımcı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, günlük 
bir diş taze sarımsak tüketmenin insan vücuduna birden 
fazla iyiliği vardır. Gıdaya eşsiz bir aroma katan lezzetli bir 
bitki olması dışında, kanserin önlenmesinde faydalı olduğu 
bulunmuştur. Çin’de Hastalık Kontrolü ve Korunma Jiang-
su Eyalet Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen ve 
kanser önleme araştırması dergisinde yayınlanan yeni bir 
araştırma, çiğ sarımsağın akciğer kanseri riskini azaltmada 
rol oynadığını doğruluyor.

75. Parçada sözü edilen çalışma----.
A) only considered the role of garlic in preventing lung 

cancer

 sarımsağın sadece akciğer kanserini önlemede ki 
rolünü değerlendirmiştir.

yayınlanan yeni bir araştırma, çiğ sarımsağın akciğer 
kanseri riskini azaltmada rol oynadığını doğruluyor.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR

76. Paragrafa göre, sarımsak ----.
E) has various benefits for the body

 vücut için çeşitli faydaları vardır.

….Sarımsağın çeşitli kanser türlerinin riskini azaltmada 
yeni kanser önleyici olduğu görülüyor…

…. Doğal bir antibiyotik olması dışında, sarımsak 
antiviral özelliklere sahiptir ve bağırsak solucanlarını 
ve parazitleri yok etmeye de yardımcı olabilir…..

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR

77. Parça temelde ---- hakkındadır.
C) the benefits of garlic for the body

 vücut için sarımsağın faydaları hakkındadır

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

HIV veya bağışıklık yetmezliği virüsünün, kazanılmış ba-
ğışıklık yetmezliği sendromuna neden olduğu ve vücudun 
savunma mekanizmasında hayati bir rol oynayan beyaz kan 
hücrelerine zarar verdiği biliniyor. Erkeklerdeki HIV enfeksi-
yonlarının erken evrede ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, deri 
döküntüsü ve şişmiş lenf nodları gibi bazı spesifik olmayan 
semptomlara yol açtığı gözlenmiştir. HIV veya bağışıklık 
yetmezliği virüsü, retrovirüs ailesinin üyesi bir lentivirüstür. 
Bu virüsün kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromuna 
yani AIDS’e sebep olduğu bilinir ki burada bağışıklık siste-
mi öylesine zayıflar ki bazı ciddi fırsatçı enfeksiyonlara ve 
kanserin birçok türüne yakalanma riski artar. Bağışıklık yet-
mezliği virüsü, kanserle mücadeleyle ilgili belirli beyaz kan 
hücrelerine ve vücuda giren maddelere saldırır ve onları yok 
eder. Bu hücreler yok edildiğinde bağışıklık sistemi, hasta-
lıkları ve enfeksiyonları önleyemez. Ancak, ilk HIV enfeksi-
yonunun AIDS’e dönüşmesi ve zayıflatıcı sağlık sorunları-
nın ortaya çıkması birkaç yıl alabilir.

78. Parçaya göre, HIV ----.
D) doesn’t kill people directly, but through a series of 

stages
 insanları doğrudan öldürmez fakat bir dizi 

aşamadan geçerek buna yol açar
Bağışıklık yetmezliği virüsü, kanserle mücadeleyle 
ilgili belirli beyaz kan hücrelerine ve vücuda giren 
maddelere saldırır ve onları yok eder. Bu hücreler 
yok edildiğinde bağışıklık sistemi, hastalıkları ve 
enfeksiyonları önleyemez.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR

79. Parçadan açıktır ki, HIV ----.
E) may not destroy the body’s health immediately 

after it infects the body
 vücuda girdikten hemen sonra beden sağlığını 

bozmayabilir.
AIDS’e dönüşmesi ve zayıflatıcı sağlık sorunlarının 
ortaya çıkması birkaç yıl alabilir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR

80. Parçadan çıkarılabilir ki ----.
A) HIV itself is not a disease, but leads to diseases 

that can lead to death
 HIV'in kendisi hastalık değildir,ancak ölüme yol 

açabilen hastalıklara sebebiyet verebilir.
HIV veya bağışıklık yetmezliği virüsü, retrovirüs 
ailesinin üyesi bir lentivirüstür.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR


