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G E N E L     A Ç I K L A M A 

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin   
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali 
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

 

1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru 
kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki 
ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numara-
nızı ve salon numaranızı yazmayı unutmayınız. 

2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı 
vardır.  

3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

4. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır 
ve verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturul-
mayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konmayacak-
tır. 

 

 

 

6. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı 
vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlen-
mişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üze-
rinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmaya-
caktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görü-
nen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmama-
nız yararınıza olacaktır. 

8. Testi cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilir-
siniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o 
soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 

9. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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1. – 5. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Unter Narbe (Cicatrix) versteht man den Aushei-
lungszustand einer durch Verletzung, Krankheit oder 
Operation entstandenen Wunde an der Haut oder im 
Körperinneren. Während kleine Narben meist keine 
Beschwerden verursachen, bestehen im Bereich 
größerer Narben oft Berührungsempfindlichkeit, 
Gefühlverlust, Schwellung, Juckreiz und Schmerzen. 
Im Gesicht bedeuten entstellende Narben eine ernste 
psychische Belastung; durch Narben auf den Augen-
lidern kann der Lidschluß behindert sein. Derbe und 
ziehende Narben über Gelenken führen zu Funk-
tionsbehinderung oder sogar fixierter Fehlstellung. 

 

 

 

 

 

1. Parçanın birinci cümlesinde geçen “versteht” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Gözlemek 

B) Hareket etmek 

C) Anlaşılmak 

D) Söz etmek 

E) Sınırlamak 

 

 

 

 

2. Parçada büyük yara izleriyle ilgili belirtiler arasın-
da aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Kızarıklık 

B) His kaybı 

C) Şişme 

D) Kaşıntı 

E) Ağrı 

 

 

 

3. Parçada yüz bölgesindeki yara izleriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Doğumsal şekil bozukluklarının düzeltilmesinde 
göze alınmalıdır. 

B) Çoğunlukla plastik cerrahi yardımıyla giderilir. 

C) Genellikle trafik kazalarından veya yanıklardan 
kaynaklanmaktadır. 

D) Göz kapağındaki yara izleri gözlerin kapanma-
sını engelleyebilir. 

E) Yüz kaslarının fonksiyonunu engelleyebilir. 

 

 

 

 

4. Parçada yara izleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Küçük çaplı olanlar genellikle rahatsızlık ver-
mezler. 

B) Geniş çaplı yanık izleri plastik cerrahisiyle tedavi 
edilirler. 

C) Vücudun içinde de yer alabilirler. 

D) Eklemlerde bulunuyorlarsa eklemin işlevini 
engelleyebilirler. 

E) Eklemlerin hatalı duruşlarda kalmasına neden 
olabilirler. 

 

 

 

 

5. Parçanın son cümlesinde geçen “führen zu” ifade-
sinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yol açmak 

B) Belirti vermek 

C) Ortaya çıkmak 

D) İlerlemek 

E) Sonuç olarak 
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6. – 10. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Meerwasser, das als Getränk zubereitet wurde, hat 
sich in der Naturheilkunde zur zusätzlichen Behand-
lung von Magen- und Darmkrankheiten sowie von 
Leber- und Gallenblasenerkrankungen bewährt. 
Durch seinen Einfluss auf den Mineralhaushalt regt 
es die Funktionen der Drüsen und des Verdauungs-
kanals an. Bei Kindern hat Meerwasser eine appetit-
anregende Wirkung. Wegen des hohen Gehalts des 
Meerwassers an Bor und Magnesium wird aus schul-
medizinischer Sicht ein längerer Verbrauch von 
Meerwasser diskutiert. 

 

 

 

6. Parçanın birinci cümlesinde geçen “das als 
Getränk zubereitet wurde” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İçeceklere katkı olarak düşünülen 

B) İçecek olarak tüketildiğinde 

C) Hazırlanan içeceklere katılan 

D) İçeceklerle beraber tüketildiğinde 

E) İçecek olarak hazırlanmış olan 

 

 

 

 

 

7. Parçada deniz suyunun kullanıldığı durumlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Bağırsak hastalıkları 

B) Mide hastalıkları 

C) Böbrek hastalıkları 

D) Karaciğer hastalıkları 

E) Safra kesesi hastalıkları 

 

 

 

 

8. Parçada deniz suyu kullanımı tıbbi açıdan nasıl 
değerlendirilmektedir? 

A) Uzun süre devam etmesi konusu tartışmalıdır. 

B) Manganez, çinko ve bakır içerdiğinden yaşlılar 
için önerilebilir. 

C) Tuzluluk oranı insan kan serumundaki tuz 
oranına benzemektedir. 

D) Kemik iliği apselerinin tedavisinde tavsiye edilir. 

E) Çocuklarda ishale neden olabileceği düşünül-
mektedir. 

 

 

 

9. Parçada deniz suyu kullanımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Özellikle Kuzey Denizinden alınan su tavsiye 
edilmektedir. 

B) Enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada kulla-
nılır. 

C) Hareket terapisiyle beraber uygulandığında 
olumlu sonuçlar elde edilebilir. 

D) Salgı bezlerinin ve sindirim sisteminin fonksiyon-
ları üzerinde uyarıcı etkisi vardır. 

E) Vücudun tuz eksikliğini veya fazlalığını dengeler. 

 

 

 

10. Parçadaki üçüncü cümlenin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çocuklarda iştah açıcı olarak deniz suyu kulla-
nılabilir. 

B) Deniz suyu içen çocukların çoğunun iştahı 
açıldığı tespit edilmiştir. 

C) Deniz suyunun çocuklarda iştah açıcı etkisi 
vardır. 

D) İştahsız çocuklara deniz suyu verilirdi. 

E) Deniz suyunun iştah açıcı etkisi çocuklarda da 
gözlendi. 
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11. – 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Gegen zu niedrigen Blutdruck kann es helfen, mehr 
Salz zu sich zu nehmen, ausreichend Wasser zu 
trinken und den Kreislauf mit Massagen und Gym-
nastik in Schwung zu bringen. Der niedrige Blutdruck 
an sich ist eigentlich nicht gefährlich, er kann jedoch 
zu Beschwerden wie Schwindel, Müdigkeit, Kopf-
schmerzen und Lustlosigkeit führen. Der niedrige 
Blutdruck ist entweder konstitutionell oder durch 
äußere Einflüsse auf das vegetative System bedingt 
und tritt beispielsweise nach Infektionskrankheiten, 
nach Blutverlusten, bei organischen Herzkreislauf-
krankheiten und Störungen der Nebenniere auf. 

 

 

 

 

11. Parçanın birinci cümlesinde geçen “kann es hel-
fen” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yardımı olabilir 

B) Desteklidir 

C) Takip edilebilir 

D) Denemekte fayda olabilir 

E) Tavsiye edilir 

 

 

 

 

12. Parçada düşük kan basıncına karşı yapılabilenler 
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Masajlar 

B) Soğuk banyolar 

C) Jimnastik 

D) Tuz tüketmek 

E) Yeterince su içmek 

 

 

 

 

13. Parçada düşük kan basıncının nedenleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Addison hastalığı 

B) Adrenal medulla rahatsızlıkları 

C) Organik kalp-dolaşım hastalıkları 

D) Kan kaybı 

E) Enfeksiyon hastalıkları 

 

 

 

14. Parçada düşük kan basıncıyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Hastalarda uyku bozukluğu ve unutkanlık göz-
lenir. 

B) Hastalar genellikle hava değişimlerine karşı 
duyarlıdır. 

C) Baş ağrısı, baş dönmesi ve yorgunluğa neden 
olabilir. 

D) Çoğunlukla belirti vermeden seyreder. 

E) Hastalar belirli bir konuya yoğunlaşmakta sıkıntı 
çeker. 

 

 

 

15. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “Der niedrige 
Blutdruck an sich ist eigentlich nicht gefährlich” 
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Tehlikeli olmayan düşük kan basıncı da rahat-
sızlık verebilir 

B) Düşük kan basıncı tehlikeli bir rahatsızlık olmak-
tan uzaktır 

C) Tehlikeli olmasa da düşük kan basıncı dikkate 
alınmalıdır 

D) Düşük kan basıncı bazen tehlikeli bir rahatsız-
lığın belirtisi olabilir 

E) Aslında düşük kan basıncının kendisi tehlikeli 
değildir 
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16. – 20. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Der Nierenabszess bezeichnet eine Eiterhöhle im 
Nierengewebe oder im Gewebe um die Niere. Der 
Nierenabszess entsteht durch eitererregende 
Bakterien, die auf dem Blutweg oder aufsteigend von 
der Blase in eine bereits vorgeschädigte Niere 
gelangen. Er kann auch in die umliegenden Organe 
durchbrechen. Zu den Hauptsymptomen zählen 
Schmerzen in der Nierengegend. Eine Diagnose ist 
durch Ultraschall, Röntgenuntersuchungen, Uro-
gramm und Computertomogramm möglich. Eventuell 
muss die Niere entfernt werden. 

 

 

 

16. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “die” adılı 
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? 

A) Böbrek apsesi 

B) Bakteriler 

C) İltihap 

D) Böbrek dokusu 

E) Böbrek 

 

 

 

 

 

17. Parçada böbrek apsesinde görülen belirti olarak 
aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? 

A) Kanlı idrar 

B) Titremeyle yükselen ateş 

C) Yoğun bir hastalık hissi 

D) Yüksek kan basıncı 

E) Böbrek bölgesinde ağrı 

 

 

 

 

 

18. Parçada böbrek apsesinin teşhisinde kullanılan 
yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Ürogram 

B) Ultrasonografi 

C) Röntgen incelemesi 

D) Kan ve idrar tahlili 

E) Bilgisayarlı tomografi 

 

 

 

19. Parçada böbrek apsesiyle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Çevredeki organları da etkileyebilir. 

B) Apse, böbrek dokusunda veya böbreğin etra-
fında oluşabilir. 

C) Duruma göre böbreğin alınması gerekebilir. 

D) Ameliyatla dren yerleştirmek sıklıkla uygulanan 
bir tedavi yöntemidir. 

E) İltihaba yol açan bakteriler kan yoluyla böbreğe 
ulaşabilir. 

 

 

 

20. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “eine bereits 
vorgeschädigte Niere” ifadesiyle aşağıdakilerden 
hangisi anlatılmak istenmektedir? 

A) Böbrekteki zararı artıran etkenler 

B) Önceden zaten zarar görmüş olan bir böbrek 

C) Zarar görmüş olan böbrekten kaynaklanan 
belirtiler 

D) Bu şekilde zarar gören böbrek 

E) Böbrekteki zararı öncelikli duruma getiren 
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21. – 25. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Wer einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommt, ist 
vielleicht benommen oder für kurze Zeit bewusstlos. 
Eine solche Verletzung, Gehirnerschütterung 
genannt, hinterlässt in der Regel keine bleibenden 
Schäden. Bei stärkerer Gewalteinwirkung auf den 
Kopf können jedoch Symptome wie Schwellungen 
und starke Kopfschmerzen auftreten, zudem Schwin-
del, Lähmungen, Krampfanfälle oder eine vorüber-
gehende Störung des Sehvermögens, je nachdem, 
welcher Gehirnbereich betroffen ist.  

 

 

 

 

21. Parçanın birinci cümlesinde geçen “vielleicht” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Genellikle 

B) Ancak 

C) Belki 

D) Kısa süreli 

E) Hemen 

 

 

 

 

22. Parçada ağır kafa darbelerinin neden olduğu 
durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Baş ağrısı 

B) Baş dönmesi 

C) Felçler 

D) Kramplar 

E) Kanamalar 

 

 

 

 

23. Parçada beyin sarsıntısıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Kafadan alınan bir darbeden kaynaklanır. 

B) Ender de olsa hafif bir bulantı hissedilir. 

C) Kısa süreli bilinç kaybına neden olabilir. 

D) Genellikle kalıcı hasarlar bırakmaz. 

E) Geçici bir sersemlik yaşanmasına yol açabilir. 

 

 

 

24. Parçada aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Kafatası, beyni sarsıntılara karşı belirli bir ölçüde 
korur. 

B) Beyin sarsıntısı şüphesi bulunan kişiler bir süre 
izlenmelidir. 

C) Belirtiler, etkilenen beyin bölgesine göre farklılık 
gösterir. 

D) Özellikle kaza sonrası kafa travmalarında uzun 
süreli hafıza kaybı gözlenir. 

E) Çarpmadan kaynaklanan kafa yaralanmalarına 
öncelik tanınmalıdır. 

 

 

 

25. Parçanın son cümlesinde geçen “vorübergehende 
Störung des Sehvermögens” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Geçici de olsa görme yetisinde azalma 

B) Görme yetisindeki bozukluğun geçmesiyle 

C) Bozukluğun görme yetisini de geçici olarak 
etkilemesi 

D) Görme yetisinde oluşan bozukluk 

E) Görme yetisinin geçici olarak bozulması 
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26. – 30. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Eine der auffälligsten Veränderungen in den ersten 
Jahren des Wachstums ist die Größenzunahme von 
Rumpf und Gliedmaßen im Verhältnis zum Kopf. Sie 
ist darauf zurückzuführen, dass praktisch alle Hirn-
zellen bereits vor der Geburt entstehen. Aber auch 
die Gehirnzellen müssen eine Reifung durchmachen, 
und dazu sind sie auf Thyroxin angewiesen. Die 
Körpergröße nimmt etwa 15 Jahre lang zu, beson-
ders durch die Wirkung des Wachstumshormons. 
Wichtig ist dieses Hormon vor allem für das Wachs-
tum und das Aushärten der Knochen, das sich etwa 
bis zum 25. Lebensjahr fortsetzt. Neben dem Gehirn 
reifen auch viele andere Organe nach der Geburt, 
wie Leber, Herz, Lunge, Fortpflanzungsorgane und 
das Immunsystem.  

 

 

 

 

26. Parçanın birinci cümlesinde geçen “Eine der 
auffälligsten Veränderungen” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) En göze çarpan değişikliklerden biri 

B) Genellikle dikkat çeken farklılıklar arasında 

C) En sık tespit edilen gelişmeler 

D) Değişimleri daha belirgin hale getiren 

E) Gelişme kaydedenlerden biri olan 

 

 

 

27. Parçada doğum sonrasında olgunlaşan organlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Kalp 

B) Üreme organları 

C) Karaciğer 

D) Bağırsaklar 

E) Akciğer 

 

 

 

28. Parçada büyüme hormonuyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Kemiklerin uzamasını sağlar. 

B) Vücudun 15 yıl süresince büyümesini sağlayan 
etkenlerden biridir. 

C) Salgılanma bozuklukları aşırı vücut büyümesine 
neden olur. 

D) Kemiklerin sertleşmesinde önemli bir etkendir. 

E) Kemiklerin oluşmasını 25 yaşına kadar destek-
ler. 

 

 

 

29. Parçada büyümeyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) İlk yıllarda gövde ve ekstremiteler kafaya göre 
daha çok büyür. 

B) Neredeyse tüm beyin hücreleri doğum öncesi 
oluşur. 

C) Tiroksin, beyin hücrelerinin olgunlaşmasını 
sağlar. 

D) Kan yapıcı dokudaki hücreler yaşam boyu 
çoğalabilir. 

E) İmmün sistemi doğumdan sonra olgunlaşır. 

 

 

 

30. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “besonders 
durch die Wirkung des Wachstumshormons” ifade-
sinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özellikle büyüme hormonunun etkisiyle 

B) Büyüme hormonunun etkisinden yola çıkarak 

C) Her şeyden önce ihtiyaç duyulan büyüme 
hormonu 

D) Büyüme hormonunu önemli ölçüde etkileyen 

E) Etkisi görülen büyüme hormonunun özelliği 
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31. – 35. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Neuropathie ist ein übergeordneter, nicht wissen-
schaftlicher Ausdruck für “Nervenleiden”. Unterschie-
den wird zwischen einer psychischen Fehlhaltung mit 
Neigung zu vegetativen Regulationsstörungen und 
funktionellen wie organischen Erkrankungen des 
Nervensystems. Sie kann auch in der Form einer 
Polyneuropathie entzündlicher und degenerativer 
Ursache beispielsweise bei Durchblutungsstörungen 
auftreten. Die Krankheitszeichen einer Neuropathie 
sind Schmerzen, Schwäche, Sensibilitätsstörungen; 
die Reflexe können abgeschwächt sein. Die Behand-
lung richtet sich nach der jeweiligen Ursache.  

 

 

 

31. Parçanın birinci cümlesinde geçen “nicht wissen-
schaftlicher Ausdruck” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kullanılan ifadenin bilimselliği 

B) Bilimsel olmayan ifade 

C) İfadenin bilimsel anlamı 

D) Bilimsel olduğu tartışmalı olan 

E) Bilimsel olmadığı ifade edilen 

 

 

 

 

32. Parçada nöropatinin belirtileri arasında aşağıda-
kilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Ağrı 

B) Reflekslerde zayıflama 

C) Sensibilite bozuklukları 

D) Güçsüzlük 

E) Fobiler 

 

 

 

 

 

33. Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi polinöro-
patiye neden olabilir? 

A) Şeker hastalığı 

B) Dolaşım bozuklukları 

C) Alkolizm 

D) Tiroid bozuklukları 

E) Kanser 

 

 

 

34. Parçada nöropatilerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Çok az bedensel veya ruhsal zorlanmalarda 
ortaya çıkar. 

B) Temelinde psikolojik sorunlar yatabilir. 

C) Sinir sistemiyle ilgili fonksiyonel hastalıklardan 
kaynaklanabilir. 

D) Tedavisi nedenine göre yapılır. 

E) Nöropati, sinir rahatsızlıkları için kullanılan bir 
terimdir. 

 

 

 

35. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “auch in der 
Form einer Polyneuropathie” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şekil olarak polinöropatiyle örtüşen 

B) Polinöropatinin farklı şekilleri 

C) Bir polinöropati şeklinde de 

D) Polinöropatinin bir şekline benzeyen 

E) Bu şekilde polinöropatiye işaret eden 
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36. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Kranke Kinder bekommen nach Expertenansicht zu 
oft und zu viel Antibiotika verordnet. Bei Atemwegs-
infekten oder einer Mittelohrentzündung seien diese 
Mittel fehl angewendet. Vor allem Mittelohrentzün-
dungen heilten meist in Kürze spontan aus. Weitaus 
besser sei daher die Verordnung eines Schmerzmit-
tels. Bei Kindern mit Atemwegsinfekten oder einer 
Mittelohrentzündung werden in 80% der Fälle 
Antibiotika verordnet. Dies ist nach Expertenansicht 
nicht nur wegen häufig auftretender unerwünschter 
Wirkungen wie Übelkeit und Erbrechen fragwürdig. 
Die unnötigen Verschreibungen beschleunigen nach 
Expertenansicht die weltweit wachsende Antibiotika-
Resistenz.  

 

 

 

36. Parçanın altıncı cümlesinde geçen “wegen häufig 
auftretender unerwünschter Wirkungen” ifadesinin 
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İstenmeyen etkilerin birçoğunun tespit edilme-
siyle 

B) Yan etkileri çok olmasından kaynaklanan 

C) Neden olduğu etkilerin çoğunun henüz bilinme-
mesinden 

D) Etkileri beklenmedik bir şekilde azalttığı için 

E) Sıkça ortaya çıkan istenmeyen etkilerden dolayı 

 

 

 

37. Parçada aşırı antibiyotik kullanımının neden oldu-
ğu durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
verilmiştir? 

A) Kabızlık 

B) Böbrek bozuklukları 

C) Allerjik tepkiler 

D) Bulantı ve kusma 

E) Karaciğer bozuklukları  

 

 

 

38. Parçada orta kulak iltihabıyla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Çoğunlukla kısa sürede kendiliğinden iyileşir. 

B) Ağrı kesici verilmesi uygun olur. 

C) Yüksek ateş ve duyma bozukluklarına neden 
olur. 

D) Sıklıkla antibiyotikle tedavi edilmeye çalışılır. 

E) Solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi, 
antibiyotik vermek gereksizdir. 

 

 

 

39. Parçada antibiyotik kullanımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Çocuklarda geniş spektrumlu antibiyotikler daha 
çok kullanılır. 

B) Solunum yolu enfeksiyonlarının % 80’inde anti-
biyotikle tedavi yoluna gidilir. 

C) Uzmanlara göre çocuklara fazlasıyla sık ve fazla 
miktarda antibiyotik verilmektedir. 

D) Orta kulak enfeksiyonlarında antibiyotik tedavi-
sine ihtiyaç yoktur. 

E) Gereksiz alınmasından dolayı antibiyotik direnci 
artmaktadır. 

 

 

 

40. Parçanın son cümlesinde geçen “beschleunigen” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Neden olmak 

B) Yükseltmek 

C) Sorgulamak 

D) Hızlandırmak 

E) Kesinleştirmek 
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41. – 45. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Wie viele Krankheiten lassen sich auch Harnsteine 
mit einer ausgewogenen und ballaststoffreichen 
Ernährung verhindern. In den letzten 20 Jahren ist in 
Deutschland die Zahl der Harnsteine-Fälle auf das 
Dreifache gestiegen. Der Hauptgrund dafür ist das 
metabolische Syndrom, eine Verknüpfung von 
schlechten Lebensstilen wie ungesunde Ernährung, 
viel Stress sowie Nikotin- oder Alkoholkonsum. 
Dadurch verändert sich die Zusammensetzung des 
Urins, so dass sich einige Bestandteile ablagern und 
verklumpen, also Steine bilden. Diese können im 
gesamten Harntrakt vorkommen. Je nach Lage 
werden sie auch Nieren-, Harnleiter- oder Blasen-
steine genannt.  

 

 

 

 

41. Parçanın birinci cümlesinde geçen “Wie viele 
Krankheiten” ifadesi hangi anlamda kullanılmıştır? 

A) Çok hastalıklı olan 

B) Hastalıkların çeşitliliği 

C) Birçok hastalık gibi 

D) Hastalıklardaki artıştan dolayı 

E) Çoğu hastalığın öncesinde 

 

 

 

42. Parçada metabolik sendroma yol açabilen 
etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Stres 

B) Sigara içimi 

C) Alkol kullanımı 

D) Sağlıksız beslenme 

E) Aşırı kilo 

 

 

 

 

43. Parçada üreter taşı oluşumuyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Lifli besinler tüketmek rahatsızlığın ortaya çıkı-
şını önleyebilir. 

B) Bol sıvı alarak idrarın çoğalması sağlanabilir. 

C) 20 yaşın üzerindeki kişilerde giderek daha sık 
tespit edilmektedir. 

D) Kronik mesane boşaltım bozukluklarından dolayı 
ortaya çıkmaları mümkündür. 

E) Bazı metabolizma hastalıklarında görülebilirler. 

 

 

 

44. Parçada üreter taşlarıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Son 20 yılda Almanya’daki üreter taşı vakalarının 
sayısı üç kat artmıştır. 

B) İdrar yapısının değişmesiyle oluşmaktadırlar. 

C) Konumlarına göre böbrek taşı veya mesane taşı 
olarak da adlandırılabilirler. 

D) Mesane kaslarında kramplara ve şiddetli ağrılara 
yol açarlar. 

E) Üreter sistemin her bölümünde ortaya çıkabilir-
ler. 

 

 

 

45. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “einige 
Bestandteile ablagern und verklumpen” ifadesinin 
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çöken bileşenlerin zamanla topaklanması 

B) Bazı bileşenlerin çökmesi ve topaklanması 

C) Çökebilen ve topaklanabilen bileşenler 

D) Topaklanan bileşenlerin birikmesi 

E) Çöken ve biriken bileşenlerin topakları 
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46. – 50. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Menschen, die an einer so genannten Winterdepres-
sion leiden, fühlen sich oft müde und niedergeschla-
gen. Auslöser ist der Lichtmangel, durch den im 
Gehirn weniger von dem Stoff Serotonin produziert 
wird, der die Stimmung aufhellt. Die Winterdepres-
sion ist eine Unterform der akuten Depression. Im 
Unterschied zu anderen Depressionen geht die 
Winterdepression allerdings nicht mit Appetitlosigkeit 
und Schlafstörungen einher. Stattdessen haben die 
Betroffenen Heißhunger auf Süßigkeiten. Winter-
depressionen können mit Medikamenten behandelt 
werden. Außerdem können eine Lichttherapie, frische 
Luft und Spaziergänge nützlich sein. 

 

 

 

46. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “die Betroffe-
nen” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisine işaret 
edilmektedir? 

A) Hastalanan kişiler 

B) Kış depresyonu 

C) Depresyon çeşitleri 

D) Belirti tablosu 

E) Bastırılan istekler 

 

 

 

 

47. Parçada kış depresyonunun tedavisinde yer 
alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Işık terapisi 

B) İlaçlar 

C) Psikoterapi 

D) Temiz hava 

E) Yürüyüşler 

 

 

 

 

48. Parçada kış depresyonunun belirtisi olarak 
aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? 

A) Ağır vakalarda intihar eğilimi 

B) İleri derecede uyku bozukluğu 

C) İnzivaya kadar gidebilen yalnız kalma isteği 

D) Artan motivasyon eksikliği 

E) Tatlı yiyeceklere karşı aşırı iştah 

 

 

 

49. Parçada kış depresyonuyla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Kişiler kendilerini çoğunlukla yorgun ve üzgün 
hisseder. 

B) Daha çok sosyal ilişkileri zayıf olan kişilerde 
görülür. 

C) Diğer depresyon türlerinden farklı olarak iştah-
sızlık gözlenmez. 

D) Akut depresyonun bir alt türüdür. 

E) Beyinde serotonin maddesinin daha az salgı-
lanmasından kaynaklanır. 

 

 

 

50. Parçanın son cümlesinde geçen “nützlich sein” 
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Öncelikli olmak 

B) Gerçekleşmek 

C) Denemek 

D) Yararlı olmak 

E) Önermek 
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51. – 55. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Der Speichel ist nicht nur sehr reich an Proteinen, 
sondern es ist in ihm auch ein schmerzstillendes 
Opiorphin nachgewiesen worden, welches vermutlich 
den Abbau körpereigener Opiate hemmt, die an der 
Schmerzwahrnehmung beteiligt sind. Für Sprechen, 
Kauen der Nahrung, Gesunderhaltung der Mund-
schleimhaut und der Zähne ist eine ausreichende 
Speichelabsonderung notwendig. Ein Teil der Spei-
cheldrüsen befindet sich in der Mundschleimhaut. 
Abhängig von der aufgenommenen Nahrung beträgt 
die täglich abgesonderte Menge an Speichel beim 
Menschen 0,5-2 Liter. Medikamente wie Psycho-
pharmaka und Atropin in der prä- oder postoperati-
ven Phase mindern die Speichelabsonderung. 

 

 

 

51. Parçanın birinci cümlesinde geçen “die an der 
Schmerzwahrnehmung beteiligt sind” ifadesinin 
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Belirgin algılanan ağrıların 

B) Algılanan ağrıyı tanımlayanlar 

C) Ağrının algılanma şekline bağlı olanlar 

D) Ağrıların algılanmasını sağlayanlar 

E) Ağrı algılanmasına katılanlar 

 

 

 

 

52. Parçada tükürüğün içerdiği maddeler arasında 
aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? 

A) Klor tuzları 

B) Su 

C) Protein 

D) Kalsiyum bikarbonat 

E) Potasyum 

 

 

 

 

53. Parçada tükürüğün önemli olduğu durumlar 
arasında aşağıdakilerin hangisinden söz 
edilmemiştir? 

A) Besinlerin yutulması 

B) Konuşma 

C) Besinlerin çiğnenmesi 

D) Ağız mukozası sağlığı 

E) Diş sağlığı 

 

 

 

54. Parçada tükürükle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Ameliyat öncesi alınan atropin tükürük salgı-
lanmasını azaltır. 

B) Kişi her gün en az 0,5 litre tükürük salgılar. 

C) Aşırı tükürük eksikliği ağız mukozası enfeksi-
yonlarına neden olur. 

D) Tükürük bezlerinin bir bölümü ağız mukozasında 
bulunmaktadır. 

E) Tükürükte ağrı kesici etkisi olan bir opiorfin tespit 
edilmiştir. 

 

 

 

55. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “Abhängig 
von der aufgenommenen Nahrung” ifadesinin 
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Farklı besinlerin tüketilmesinde 

B) Tüketilen besinlerin içeriğinden 

C) Besinlerin niteliğinden yola çıkarak 

D) Alınan besinlerden elde edilen 

E) Alınan besinlere bağlı olarak 
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56. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Ein Hämatom ist ein Austritt von Blut in das Binde-
gewebe, Muskeln oder Gelenke. Es entsteht durch 
Gefäßzerreißung besonders der kleinen Haargefäße 
infolge äußerer Gewalteinwirkungen wie starke 
Schläge, durch Verrenkungen, Verstauchungen und 
Knochenbrüche. Es kann aber auch innere Ursachen 
haben, wie leichte Zerreißbarkeit der Gefäßwände. 
Das Hämatom wird allgemein je nach Größe in 1 bis 
3 Wochen vom Körper wieder aufgesaugt. Bei nicht 
klar erkennbaren Ursachen soll ein Arzt konsultiert 
werden, da auch ein Geschwulst vorliegen kann. 

 

 

 

 

 

56. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “Es” sözcüğü 
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? 

A) Morarma 

B) Sızıntı 

C) Bağ dokusu 

D) Hematom 

E) Kaslar ve eklemler 

 

 

 

 

57. Parçada hematoma neden olan durumlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Pıhtılaşma bozuklukları 

B) Kırıklar 

C) Şiddetli darbeler 

D) Burkulmalar 

E) Damar yırtılmaları 

 

 

 

 

58. Parçada hematomun oluşumuyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Bağ dokusuna, kaslara veya eklemlere kan 
sızmasıyla meydana gelir. 

B) Ağrılı bir şişliğe neden olabilir. 

C) Üzerinde bulunan deride renk değişimleri 
gözlemlenir. 

D) Damar duvarlarının aşırı geçirgenliğinden 
kaynaklanabilir. 

E) Ameliyatlardan sonra ortaya çıkabilir. 

 

 

 

59. Parçada hematomlarla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenmemiştir? 

A) Damar duvarlarının yırtılmasından kaynaklana-
bilir. 

B) Büyüklüklerine göre 1-3 hafta içinde vücut 
tarafından emilir. 

C) Belirli bir nedeni yoksa hekime danışılmalıdır. 

D) Soğuk kompreslerle hematomun yayılması 
engellenebilir. 

E) İncinmelerden sonra da görülebilir. 

 

 

 

60. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “allgemein” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Öncelikle 

B) Genellikle 

C) Ancak 

D) Zamanla 

E) Hemen hemen 
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61. – 65. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Etwa 50 bis 80 Haare verliert jeder Mensch pro Tag. 
Ein Büschel Haare, das auf dem Kopfkissen gefun-
den wird, kann jedoch auf Haarausfall hinweisen. 
Ursache kann beispielsweise Vitamin- oder Eisen-
mangel sein. Dieser kann mit Medikamenten be-
kämpft werden. Darüber hinaus kann er auch durch 
toxische Schäden wie durch Haarfärbemittel oder 
starke psychische Anspannung wie Stress verursacht 
werden. Nach Aussagen von Hautärzten tritt der 
toxische Effekt sofort ein, während der psychisch 
bedingte Haarausfall erst etwa drei Monate nach dem 
Stressereignis eintritt, da bei ihm die Haare im 
Wachstum geschädigt werden. Speziell bei Männern 
kann Haarausfall auch genetische Gründe haben. 

 

 

 

61. Parçanın ikinci cümlesinin Türkçe karşılığı aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Yastığında bir tutam saç bulanlarda saç dökül-
mesinden şüphelenilir. 

B) Ciddi saç dökülmesi, yastığın üzerinde bulunan 
tutam tutam saçlarla kendini gösterebilir. 

C) Genellikle saç dökülmesinin ilk işareti yastığın 
üzerine bulunan saç tutamlarıdır. 

D) Yine de yastığın üzerinde bulunan bir tutam saç, 
her zaman saç dökülmesi olarak algılanmamalı-
dır. 

E) Ancak yastığın üzerinde bulunan bir tutam saç, 
saç dökülmesine işaret edebilir. 

 

 

 

62. Parçada saç dökülmesinin nedenleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Kepek oluşumu 

B) Vitamin eksikliği 

C) Saç boyası 

D) Stres 

E) Genetik etkenler 

 

 

63. Parçada psikolojik nedenlerden kaynaklanan saç 
dökülmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenmiştir? 

A) Hassas kişilerde daha sık görülür. 

B) Nedenler ortadan kalktıktan sonra saçlar tekrar 
çıkmaya başlar. 

C) Neden olan olaydan üç ay sonra kendini gösterir. 

D) Saçların tutam tutam dökülmesiyle kendini 
gösterir. 

E) Özellikle şakaklardaki saçlar etkilenir. 

 

 

 

64. Parçada saç dökülmesiyle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Özellikle erkeklerde ortaya çıkan saç dökülmesi 
genetik nedenlerden kaynaklanabilir. 

B) Kişi günde yaklaşık 50-80 saç teli kaybeder. 

C) Toksik etkenler saçların hemen dökülmesine 
neden olur. 

D) Demir eksikliği, ilaçlarla giderilebilir. 

E) Nedenine bağlı olarak kısmi veya tam kelliğe yol 
açabilir. 

 

 

 

65. Parçanın altıncı cümlesinde geçen “Nach Aussa-
gen von Hautärzten” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cilt doktorlarının ifadelerine göre 

B) Cilt doktorlarının hemfikir olduğu 

C) Cilt doktorlarının deneyimlerinden yola çıkarak 

D) Cilt doktorlarının tahminlerine dayanarak 

E) Cilt doktorlarının emin olduğu 
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66. – 70. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Bei der progressiven Paralyse handelt es sich um die 
Spätform der Syphilis, bei welcher der Erreger in das 
Gehirn eindringt und in der Gehirnrinde sehr kenn-
zeichnende Veränderungen bewirkt. Etwa 5 % aller 
mit Syphilis Angesteckten bekommen nach einer 
beschwerdefreien Zwischenzeit von 8-15 Jahren eine 
Paralyse. Die ersten Anzeichen werden oft weniger 
vom Kranken selbst als von seinen Angehörigen 
bemerkt. Zu diesen gehören häufiges Versprechen 
und auffällig gehobene Stimmung. Unsinnige Ein-
käufe und Größenwahn sind bereits Zeichen fort-
geschrittener Paralyse. 

 

 

 

 

 

66. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “vom Kranken 
selbst” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hastanın tespit ettiği 

B) Hastanın ifadesinden yola çıkarak 

C) Hastanın kendisi tarafından 

D) Hastadan kaynaklanan 

E) Hastalığı fark eden hastanın 

 

 

 

67. Parçada ileri aşamadaki paralizin belirtileri arasın-
da aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? 

A) Göz bebeği hareketsizliği 

B) Unutkanlık 

C) Yazım yanlışları 

D) Saldırgan davranışlar 

E) Anlamsız alışverişler 

 

 

 

 

68. Parçada progresif paralizinin belirtileriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Sadece semptomatik bir tedavi mümkündür. 

B) İlk belirtiler daha çok hastanın yakınları tarafın-
dan fark edilir. 

C) İlk 8-15 yıl boyunca önemsiz bir kişilik bozukluğu 
olarak algılanabilir. 

D) Hastalık tedavi edilse de belirtiler tamamen 
kaybolmaz. 

E) İleri aşamalarda hastanın mimiklerinde ciddi bir 
azalma tespit edilir. 

 

 

 

69. Parçada progresif paralizle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Tanı, omurga sıvısının incelenmesiyle konabilir. 

B) Sifilizin geç ortaya çıkan bir şeklidir. 

C) Beyin kabuğunda değişikliklere neden olur. 

D) Sifiliz hastalarının % 5’inde gelişir. 

E) İleri aşamalarda hastalarda megalomani göz-
lenir. 

 

 

 

70. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “auffällig” 
sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? 

A) Bulunduğu ortama göre 

B) Belirli aralıklarla 

C) Giderek uzayan sürelerde 

D) Dikkat çekecek kadar 

E) Çevreye rahatsızlık vermeden 
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71. – 75. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Mit Organneurosen bezeichnet man Missempfindun-
gen oder auch Schmerzen an bestimmten Organen, 
die organische Erkrankungen vortäuschen und als 
Folge nicht bewältigter seelischer Konflikte auftreten. 
Diese organbezogenen und überwiegend funktionel-
len Störungen sind im Rahmen der psychosomati-
schen Medizin durch Psychotherapie zu beeinflus-
sen. Zum Krankheitsbild der Neurose besteht keine 
echte Verbindung. Vor der Diagnose einer Organ-
neurose müssen organische Ursachen ausge-
schlossen werden, z. B. am Herz ein krankhafter 
Kranzgefäßbefund, am Magen-Darm-Kanal ein 
Geschwürleiden, Schleimhautentzündungen oder 
Gallensteine, um nicht notwendige Behandlungs-
maßnahmen zu versäumen. 

 

 

 

71. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “im Rahmen” 
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Dolayısıyla 

B) Çerçevesinde 

C) İmkânlar dahilinde 

D) Durumların çoğunda 

E) Öncelikle 

 

 

 

 

72. Parçada organ nevrozu teşhisini koymadan ekar-
te edilmesi gereken organik rahatsızlıklar arasın-
da aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Safra kesesi taşları 

B) Koroner damar hastalıkları 

C) Mide-bağırsak kanalında ülserler 

D) Mukoza enfeksiyonları 

E) Sindirim kaslarında bozukluklar 

 

 

 

73. Parçada organ nevrozlarında görülen bozuk-
luklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenmemiştir? 

A) Çoğunlukla fonksiyonel bozukluklardır. 

B) Belirli organlarda, ağrı veya rahatsızlık verici 
olarak algılanırlar. 

C) Organlarda kalıcı fonksiyon bozukluklarına 
neden olurlar. 

D) Psikoterapiğe cevap verirler. 

E) Temelinde baş edilemeyen ruhsal çatışmalar 
yatar. 

 

 

 

74. Parçada organ nevrozuyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmiştir? 

A) Tıp dilinde artık pek kullanılmayan bir ifadedir. 

B) Çoğunlukla bağırsak florasında düzensizliklerle 
kendini gösterir. 

C) Nevrozlarla gerçek anlamda bir bağlantısı yoktur. 

D) Kadınlarda daha sık görülen bir rahatsızlıktır. 

E) İleri aşamalarında sinir sistemini de etkileyebilir. 

 

 

 

75. Parçanın son cümlesinde geçen “notwendige 
Behandlungsmaßnahmen” ifadesinin Türkçe kar-
şılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uygulanan tedavi şekilleri 

B) Gelişen tedavi olanakları 

C) Yararlanılan tedavi imkânları 

D) Gerekli tedavi önlemleri 

E) Seçilen tedavi yöntemleri 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Die praktische Orthopädie hat die Behandlung aller 
Erkrankungen der Gliedmaßen, der Wirbelsäule 
einschließlich des Brustkorbs und des Beckens zur 
Aufgabe. Schwerpunkte sind die Behandlung der 
Bandscheibenerkrankung, der Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises, die Korrekturen von 
Haltungsfehlern, ferner die Behandlung von Venen- 
und Fußkrankheiten. Zur Behandlung innerhalb der 
Orthopädie gehören Krankengymnastik und physika-
lische Therapie. Zwischen den Orthopäden und den 
Berufen der Orthopädiemechaniker, Bandagisten und 
Orthopädieschuhmacher besteht eine enge Zusam-
menarbeit. 

 

 

 

76. Parçanın birinci cümlesinde geçen “einschließlich” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ancak 

B) Dahil 

C) Yine de 

D) Öncelikle 

E) Tamamen 

 

 

 

77. Parçada ortopedinin görev alanında yer alanlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Omurga 

B) Ekstremiteler 

C) Omuzlar 

D) Leğen kemiği 

E) Göğüs kafesi 

 

 

 

 

 

78. Parçada ortopedinin ilgilendiği durumlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Disk rahatsızlıkları 

B) Romatizma hastalıkları 

C) Duruş bozuklukları 

D) Ayak ve ven hastalıkları 

E) Bağ dokusu hastalıkları 

 

 

 

79. Parçada ortopediyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmiştir? 

A) Tedavi yöntemlerinin arasında ameliyatlar da yer 
alır. 

B) Kaza yaralarının tedavisinde önemli bir rol oynar. 

C) Tedavide hasta jimnastiği de yer alır. 

D) Hastanın psikolojik durumu, uygulanan tedavinin 
başarısını etkileyebilir. 

E) Felç tedavisinde ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 

 

 

80. Parçanın son cümlesinde geçen “besteht eine 
enge Zusammenarbeit” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yakın bir işbirliği var 

B) Vazgeçilmez olan işbirliği 

C) İşbirliğinden kaynaklanan bağ 

D) Sağlanan işbirliği 

E) İşbirliği gerektiren durum 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Osteosynthese ist ein Verfahren der operativen 
Behandlung von Knochenverletzungen. Dabei 
werden die bei Knochenbruch getrennten Knochen-
teile durch Fixierung mit Metallplatten, Schrauben, 
Klammern und Drähten wieder in die entsprechende 
physiologische Stellung zurückgebracht. Das Material 
muss korrosionsfrei sein. Es kann außerdem auch 
durch besondere Bestandteile in seiner Legierung        
die Garantie bieten, dass das Metallteil nach seiner 
Verformung und anschließender Erwärmung die 
ursprüngliche Gestalt wieder annimmt und dadurch 
die erforderliche Druckspannung ausübt. Nach der 
Heilung werden die verwendeten Metallteile entfernt. 

 

 

 

81. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “die Ga-
rantie bieten” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Kendini korumak 

B) Takip etmek 

C) Devamını da sağlamak 

D) Geçişi kolaylaştırmak 

E) Güvence vermek 

 

 

 

 

 

82. Parçada osteosentezde kullanılan araçlar arasın-
da aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Teller 

B) Metal plakalar 

C) Vidalar 

D) Protezler 

E) Kıskaçlar 

 

 

 

83. Parçada osteosentezde kullanılan araçlarla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Soğuğa maruz kalan metal parçaları küçülür. 

B) Aşınmaya dayanıklı bir maddeden oluşmalıdırlar. 

C) Çok pahalıdırlar. 

D) Genellikle takıldıktan sonra bir daha çıkartılmaz. 

E) Zamanla rahatsızlıklara neden olurlar. 

 

 

 

84. Parçada osteosentezle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Takılan parçalar vücudun immün sistemine uyum 
sağlayabilmelidir. 

B) İyileşme gerçekleştikten sonra metal parçalar 
alınır. 

C) Kemik yaralanmalarında uygulanan cerrahi bir 
yöntemdir. 

D) Kırıklarda ayrılan kemiklerin uygun fizyolojik 
konuma getirilmesinde başvurulan işlemdir. 

E) Kullanılan metal parçalar özel maddeler içeren 
bir alaşımından oluşabilir. 

 

 

 

85. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “erforder-
liche” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Serbest kalan 

B) Beklenen 

C) Gerekli olan 

D) Genişleyen 

E) Tedavi edilen 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Die Tonsillitis ist eine meist akut einsetzende Hals-
entzündung mit Engegefühl bei entzündlicher 
Schwellung und Rötung des gesamten Mandel-
gewebes. Alle Erreger vom Virus bis zum Pilz kom-
men als Verursacher in Betracht. Diese vermehren 
sich bei Nachlassen des körpereigenen Abwehr-
systems. Auslösend dafür können Unterkühlung, 
Stress, Schlaflosigkeit und Aufregung sein. Daher ist 
eine Tonsillitis so gut wie nie von einem Menschen 
auf den anderen übertragbar. Bei der Tonsillitis 
schwellen die Lymphknoten des Halses schmerzhaft 
an. Es kommt zu Schluckbeschwerden, Frösteln und 
Fieber. Die Mandeln selbst weisen Rötung und 
Schwellung auf. 

 

 

 

 

86. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “Diese ver-
mehren sich” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Sayıları arttığında 

B) Bunlar çoğalır 

C) Bu artışın nedeni 

D) Önce büyüyen 

E) Daha da genişleyen 

 

 

 

 

87. Parçada tonsillitin belirtileri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Bademciklerin üzerinde beyaz bir tabaka 

B) Boğazdaki lenf düğümlerinin şişmesi 

C) Yutma zorlukları 

D) Ateş 

E) Bademciklerin kızarması ve şişmesi 

 

 

 

88. Parçada vücudun savunma sisteminin zayıflama-
sına yol açan durumlar arasında aşağıdakilerden 
hangisi sayılmamıştır? 

A) Heyecan 

B) Üşütme 

C) Stres 

D) Uykusuzluk 

E) Enfeksiyonlar 

 

 

 

 

89. Parçada tonsillitle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmiştir? 

A) Kronik tonsillit, yetişkinlerde diğer organlara 
yayılma gösterebileceğinden gözlenmelidir. 

B) Sık tekrarlandığı kişilerde her iki bademciğin 
alınması tavsiye edilir. 

C) Neredeyse hiçbir zaman insandan insana 
bulaşmaz. 

D) Böbreğin zarar görme ihtimali olduğundan idrar 
örnekleri alınmalıdır. 

E) Hastanın en az beş gün boyunca antibiyotik 
alması gerekir. 

 

 

 

 

90. Parçanın son cümlesinde geçen “selbst” sözcü-
ğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Kendileri 

B) Diğeri 

C) Etrafında 

D) Yeniden 

E) Ağırlıklı olarak 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Cor nervosum ist die ungenaue Bezeichnung für 
funktionelle Herzstörungen. Es ist durch subjektive 
Krankheitszeichen gekennzeichnet, ohne dass eine 
organisch nachweisbare Herzerkrankung vorliegt. In 
der Pubertät auftretende Erscheinungen des Cor 
nervosum werden als Pubertätsherz bezeichnet. In 
dieser Phase wirken das rasche Wachstum, die 
hormonale Entwicklung und die vielseitigen seeli-
schen Belastungen zusammen. Treten nach dem      
50. Lebensjahr vermehrte Zeichen einer vegetativ-
nervösen Erregbarkeitssteigerung am Herzen auf, 
sollte der Arzt befragt werden. Im Vordergrund der 
Behandlung stehen Maßnahmen wie körperliches 
Training, Bäder, klimatische Umstimmung und Mas-
sagen. 

 

 

 

91. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “vielseiti-
gen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Derinden etkileyen 

B) Aşamalı 

C) Heyecan verici 

D) Çok yönlü 

E) Abartılı 

 

 

 

92. Parçada ergen kalbi olarak adlandırılan durumla 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenmemiştir? 

A) Belirtileri ergenlik döneminde ortaya çıkar. 

B) Erkeklerde daha sık görülür. 

C) Kişinin hormonal gelişimiyle ilişkilidir. 

D) Ergenin karşılaştığı çeşitli psikolojik sorunların 
da bir yansımasıdır. 

E) Ergenlik dönemindeki hızlı büyümeden de 
kaynaklanabilir. 

 

 

 

93. Parçada kor nervozumun tedavisinde yer alanlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Beden hareketleri 

B) Banyolar 

C) İklim değişikliği 

D) Masajlar 

E) Sakinleştirici ilaçlar 

 

 

 

 

94. Parçada kor nervozumla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmiştir? 

A) Sadece subjektif belirtileri olan bir hastalıktır. 

B) 50 yaşın üstünde sık rastlanır. 

C) Hasta, psikosomatik alanda uzman bir hekime 
muayene edilmelidir. 

D) Hastaların kahve, sigara ve alkolden uzak 
durması gerekir. 

E) Eskiden kalp nevrozu olarak biliniyordu. 

 

 

 

 

95. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “sollte der 
Arzt befragt werden” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hekimin denetiminde olmalıdır 

B) Hekimin görüşü önemlidir 

C) Hekime danışılmalıdır 

D) Hekim uzman olmalıdır 

E) Hekime güvenmelidir 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Urticaria ist eine akute, teils chronische, auch zu 
Rückfällen neigende Hautkrankheit, bei der unregel-
mäßig begrenzte, stark juckende Anschwellungen 
der Haut von blasser oder rosa Farbe rasch am 
ganzen Körper aufschießen. Meist liegt ihr eine Aller-
gie zugrunde, die verschieden stark entwickelt sein 
kann, gegen Arzneimittel oder gegen Nahrungsmittel 
aber auch gegen unmittelbare Reize wie Insekten-
stiche und Meeresquallen, sowie physikalische 
Einwirkungen wie Wärme, Kälte, Licht oder Druck. 
Bei der Behandlung ist immer nach der Ursache zu 
fahnden, um diese auszuschalten. Der Juckreiz kann 
symptomatisch mit Antihistaminika, in schweren 
Fällen auch mit Cortison behandelt werden. 

 

 

 

96. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “ihr” sözcüğü 
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? 

A) Kaşıntı 

B) Allerji 

C) Tekrarlama 

D) Beden 

E) Cilt hastalığı 

 

 

 

 

97. Parçada ürtikeri tetikleyenler arasında aşağıdaki-
lerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Bazı bitkilerle temas 

B) İlaçlar 

C) Gıda maddeleri 

D) Böcek sokmaları 

E) Sıcak veya soğuk etkisi 

 

 

 

 

98. Parçada ürtikerin tedavisiyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Ürtikerin türüne göre birkaç günden birkaç aya 
kadar sürebilir. 

B) Üst solunum yolu etkilendiyse hemen müdahale 
edilmelidir. 

C) Hasta, tedavi amaçlı verilen ilaçlara allerjik tepki 
gösterebilir. 

D) Kaşıntıya karşı antihistaminik veya ağır vakalar-
da kortizon verilebilir. 

E) Gıda maddelerinden kaynaklandıysa müshil 
verilir. 

 

 

 

99. Parçada ürtikerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Tekrarlama eğilimi olan bir deri hastalığıdır. 

B) Mukozaları etkileyip ateşe de neden olabilir. 

C) Akut veya kronik seyredebilir. 

D) Hızla bütün vücudu kaplayan bir hastalıktır. 

E) Temelinde çoğunlukla bir allerji yatmaktadır. 

 

 

 

100. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “Bei der 
Behandlung ist immer nach der Ursache zu fahnden” 
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Nedenini bilmeden tedaviye başlanmamalıdır 

B) Tedavi temelde yatan nedene göre yapılır 

C) Tedavide her zaman nedeni aranmalıdır 

D) Tedavi, nedenin ortadan kaldırılmasıyla başlar 

E) Nedeni bilinmese de tedaviye hemen başlan-
malıdır 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

   
 

 

1. 2009-TUS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu 
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girileme-
yecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı 
iptal edilecektir. 

2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, 
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve 
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi 
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar 
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 120 da-
kikadır (2 saat). Sınavın ilk 60 ve son 15 dakikası 
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevapla-
mayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı 
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan 
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görev-
lileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde 
kalınız. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden 
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava 
alınmayacaktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor-
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke-
sinlikle yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin 
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağı-
lımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu ince-
lemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu 
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, 
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kıs-
mı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 
önemlidir. 

ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM 
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren 
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak 
ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 
 
 

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap 
kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bü-
tün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tü-
kenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanıl-
mayacaktır. 

Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gere-
kir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli de-
ğildir. 

9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası 
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulu-
nan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında 
basılı soru kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kon-
trol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanın-
dan yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığı-
nızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark eder-
seniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız tür-
den, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon 
Başkanına başvurunuz.  

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının 
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. 
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde 
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik 
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. 
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
caktır.  

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse siga-
ra, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 
yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim 
etmeyi unutmayınız.  
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