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G E N E L     A Ç I K L A M A 

Bu testin 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. 

Vor ungefähr 60 Jahren stand der Magenkrebs an 
der Spitze der krebsbedingten Todesfälle. Die 
Ursache ist nicht genau bekannt. Man nimmt an, 
dass Besonderheiten in der Ernährung oder auch 
Umwelteinflüsse ein Auslöser für den Magenkrebs 
sein können. Die ersten Erscheinungen sind 
meistens gering und uncharakteristisch; Völlegefühl, 
Appetitlosigkeit, Abmagerung und Widerwillen gegen 
Fleisch sind häufig zu beobachten. Zur Erkennung 
werden Magensaftprüfungen, Gastroendoskopie, 
Röntgenuntersuchungen und Sonographie verwen-
det. 

 

 

 

1. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “Umwelt-
einflüsse” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Ortamın yadırganması 

B) Çevresel etkenler 

C) Çevre koruması 

D) Çevre bilinci 

E) Kalıtsal etkenler 

 

 

 

 

2. Parçada mide kanserinin belirtileri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Ete karşı isteksizlik 

B) Kilo kaybı 

C) Şişkinlik hissi 

D) İştahsızlık 

E) Kusma 

 

 

 

 

 

3. Parçada mide kanserinin teşhisinde yer alan 
yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Gastroendoskopi 

B) Röntgen incelemesi 

C) Mide dokusu biyopsisi 

D) Sonografi 

E) Mide suyu incelemesi 

 

 

 

 

4. Parçada mide kanseriyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenmiştir? 

A) Sindirim sırasında ağrılı kasılmalar olur. 

B) Hastalarda kahve telvesi kıvamında balgama 
neden olur. 

C) Sebebi tam olarak bilinmemektedir. 

D) Zayıf hastalarda midedeki tümör elle hissedile-
bilir. 

E) Erkeklerde daha sık görülür. 

 

 

 

 

5. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “häufig zu 
beobachten” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Sıklıkla gözlenir 

B) Ender olarak hissedilir 

C) Bazen belirginleşir 

D) Daha da artar 

E) Şüphe uyandırır 
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6. – 10. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Eiter bildet sich im Laufe einer durch Bakterien 
ausgelösten Entzündung im Gewebe oder in den 
Höhlen des Körpers. Er enthält weiße Blutkörperchen 
und Gewebszellen. Als die üblichsten Eitererreger 
gelten Staphylokokken und Streptokokken. Die 
Ansammlung von Eiter im Gewebe nennt man 
Abszess, in vorgebildeten Körperhöhlen Empyem. In 
manchen Fällen kann Eiter erwünscht sein, da er den 
Heilungsvorgang der Entzündung beschleunigt. 
Wenn er jedoch entfernt werden muss, sollte dies 
vom Arzt mit geeigneten Methoden erfolgen. 

 

 

 

6. Parçanın beşinci cümlesinde geçen „In manchen 
Fällen“ ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sık olmasa da 

B) Müdahale edildiğinde 

C) Gerçek anlamda 

D) Bazı durumlarda 

E) Bunun sonucunda 

 

 

 

 

7. Parçada iltihapların alınmasıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Hekim tarafından yapılması gereken bir işlemdir. 

B) İltihap üst derideyse yarılır ve üzeri steril bezle 
örtülür. 

C) Hastaya antibiyotik verilir. 

D) İltihabın kana karışması tehlikesi varsa hemen 
uygulanmalıdır. 

E) Çevre dokuya mümkün olduğunca zarar 
vermeden yapılmalıdır. 

 

 

 

 

8. Parçada iltihaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmiştir? 

A) Zamanla kendiliğinden kuruyup kaybolur. 

B) Antiseptik ilaçlar kullanılmalıdır. 

C) Yaralanmalardan veya ameliyatlardan sonra 
ortaya çıkabilir. 

D) Eklem apseleşmeleri, eklemin sertleşmesine 
neden olabilir. 

E) Bazen enfeksiyonun iyileşme sürecini hızlan-
dırabilir. 

 

 

 

 

9. Parçada iltihaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Dokularda oluşan iltihaplara apse denir. 

B) Çoğunlukla stafilokok veya streptokoklardan 
kaynaklanırlar. 

C) Kana karışıp zehirlenmelere neden olabilirler. 

D) Vücut boşluklarına da yerleşebilirler. 

E) Akyuvar ve doku hücreleri içerirler. 

 

 

 

 

10. Parçanın son cümlesinde geçen „mit geeigneten 
Methoden“ ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Uygun yöntemlerle 

B) Bilinen tedavi şeklinde 

C) Uygulanacak yöntemin seçilmesi 

D) Tercih edilen yöntem 

E) Tedavi yöntemlerinden biri 
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11. – 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Beim exogenen Leberkoma gelangen die im Darm 
entstehenden ammoniakhaltigen und giftigen Stoffe, 
welche in der Leber nicht mehr entgiftet werden 
können, in den Hirnkreislauf und führen zur Reizung 
verschiedener Hirnzentren. Das exogene Leberkoma 
kann durch Blutungen in den Magendarmkanal aus-
gelöst werden. Bei der Behandlung wird die Eiweiß-
zufuhr vermieden und die bakterielle Eiweißzerset-
zung im Darm vermindert. 

 

 

 

 

 

11. Parçanın birinci cümlesinde geçen “gelangen” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Başarmak 

B) Direnmek 

C) Karşılık vermek 

D) Ulaşmak 

E) Engellemek 

 

 

 

 

 

 

12. Parçada ekzojen karaciğer komasının tedavisinde 
uygulananlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
verilmiştir? 

A) Karaciğer nakli yapılır. 

B) Solunum desteklenir. 

C) Antibiyotik tedavisi uygulanır. 

D) Suni beslenme yapılır. 

E) Protein alımı önlenir. 

 

 

13. Parçada ekzojen karaciğer komasının nedenleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? 

A) Mide-bağırsak kanamaları 

B) Akut hepatit 

C) Bağırsak parazitleri 

D) Enfeksiyon hastalıkları 

E) Karaciğer kistleri 

 

 

 

 

 

14. Parçada ekzojen karaciğer komasından dolayı 
karaciğerde etkisizleştirilemeyen zehirli madde-
lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenmiştir? 

A) Kanın pıhtılaşmasını engellerler. 

B) Çeşitli beyin merkezlerinin uyarılmasına neden 
olurlar. 

C) Karaciğerde birikirler. 

D) İdrarla vücuttan atılırlar. 

E) İmmün sistemin zayıflamasına neden olurlar. 

 

 

 

 

15. Parçanın son cümlesinde geçen “vermindert” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Azaltmak 

B) Daraltmak 

C) Genişletmek 

D) Sertleşmek 

E) Gevşetmek 
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16. – 20. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Wenn sich der Speichelfluss beispielsweise nach 
hohem Fieber vermindert, kommt es zur so genann-
ten Mundtrockenheit, in Fachkreisen Xerostomie 
genannt, die verschiedene Probleme zur Folge 
haben kann. Es bilden sich anfangs verstärkt Zahn-
fäule, Zahnfleischentzündungen und Mundgeruch, 
sowie Schluckbeschwerden, weil die Nahrung nicht 
mehr genug durchfeuchtet ist. Wenn die Trockenheit 
anhält, bilden sich schmerzhafte Stellen im Mund; 
Taubheitsgefühl und Zungenbrennen können auf-
treten. Im fortgeschrittenen Stadium der Mund-
trockenheit kann es zu Mundpilzen und kommen. 

 

 

 

16. Parçanın birinci cümlesinde geçen “die verschie-
dene Probleme zur Folge haben kann” ifadesinin 
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gittikçe artan sorunları çözebilen 

B) Sorunların artması anlamına gelen 

C) Birçok sorunu olanlar 

D) Çeşitli sorunlara yol açabilecek olan 

E) Farklı da olsa yine de sorun yaratan 

 

 

 

 

 

 

17. Parçada tükürük salgısının azalmasının nedeni 
olarak aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? 

A) Bazı ilaçlar 

B) Aşırı ishal 

C) Yüksek ateş 

D) Aşırı terleme 

E) Tükürük bezi iltihabı 

 

 

 

18. Parçada ağız kuruluğunun başlangıç aşamasında 
ortaya çıkan belirtiler arasında aşağıdakilerden 
hangisi sayılmamıştır? 

A) Diş çürümeleri 

B) Diş eti enfeksiyonu 

C) Ağız kokusu 

D) Yutma zorluğu 

E) Tat alma bozuklukları 

 

 

 

 

19. Parçada ağız kuruluğuyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Uzmanlarca kserostomi olarak adlandırılır. 

B) Ağız mukozasında kistik oluşumlar ortaya çıkar. 

C) İleri aşamalarda ağız içinde mantar oluşumuna 
yol açabilir. 

D) Giderilmezse ağız bölgesinde hissizleşme 
görülebilir. 

E) Alınan besinlere yeterince nem katılamamasına 
neden olur. 

 

 

 

 

20. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “Wenn die 
Trockenheit anhält” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kuruluk tespit edildiğinde 

B) Kuruluğa rağmen 

C) Kuruluk giderilmezse 

D) Kuruluk devam ederse 

E) Kuruluğun sonucunda 
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21. – 25. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Ein einzelnes Organ kann mehrere Typen adulter 
Stammzellen enthalten. Als adulte Stammzellen 
bezeichnet man Vorläuferzellen, deren Aufgabe die 
Reparatur und Regeneration von Organen ist. 
Forscher setzen große Hoffnungen in diese Zellen, 
um damit zahlreiche Krankheiten wie Diabetes oder 
Parkinson eines Tages heilen zu können. Im Unter-
schied zu den embryonalen Stammzellen gilt die 
adulte Variante als ethisch unbedenklich. Sie lässt 
sich aus normalem Gewebe erwachsener (adulter) 
Menschen entnehmen, es erfordert hierfür keine 
Embryonen. Zu finden sind die Zellen in nahezu allen 
Organen, wie in der Haut, in der Leber, im Gehirn 
und im Darm.  

 

 

21. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “Forscher 
setzen große Hoffnungen in diese Zellen” ifadesinin 
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Araştırmacılar bu hücrelere büyük umutlar 
bağlıyor 

B) Bu hücrelere bağlanan umutlar araştırmacıları 
kaygılandırıyor 

C) Umduğunu bulamayan araştırmacılar bu hücre-
lere yöneliyor 

D) Araştırmacılar bu hücreleri incelemek istiyorlar 

E) Araştırmacılar bu hücrelerden çok fazla şey 
bekliyor 

 

 

 

22. Parçada adult kök hücrelerinin bulunabileceği 
yerler arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Karaciğer 

B) Deri 

C) Beyin 

D) Bağırsak 

E) Böbrekler 

 

 

 

23. Parçada adult kök hücreleriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Bir organ, birçok tipte kök hücreler barındırabilir. 

B) Laboratuvar ortamında üretilebilir. 

C) İşlevleri arasında organların yenilenmesi de 
vardır. 

D) Elde edilişi etik açıdan sorunlara neden olmaz. 

E) Yetişkin insanların dokularında bulunur. 

 

 

 

24. Parçada adult kök hücre araştırmalarıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılabilmesi 
için çalışmalar sürdürülüyor. 

B) Bebeklerden alınan doku örneklerinden elde 
edilen kök hücrelerinin, yetişkin kişilere nakli söz 
konusudur. 

C) Yetişkin kişilerden alınan canlı dokulara ihtiyaç 
duyulduğundan organ bağışlarına gerek vardır. 

D) Yakın gelecekte anne karnındaki bebeğe adult 
kök hücre nakli yapılması hedefleniyor. 

E) Araştırmacılar ileride şeker hastalığı gibi hasta-
lıkları tedavi etmeyi amaçlıyor. 

 

 

 

25. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “es erfordert 
hierfür keine Embryonen” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bunun için embriyolara ihtiyaç yoktur 

B) Bu embriyolara ihtiyaç duyulmaktadır 

C) Embriyoların ihtiyacı karşılanmaktadır 

D) Bu artık embriyoların ihtiyaçlarından biri değildir 

E) Burada embriyolara ihtiyaç olduğu açıktır 
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26. – 30. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Das Risiko, an Alzheimer-Demenz zu erkranken, ist 
um 40% erhöht, wenn beide Elternteile daran 
erkrankt sind. Heutzutage leiden bereits annähernd 
13 % der Bevölkerung an Alzheimer. Obwohl es noch 
kein Heilmittel gibt, kann mit einer entsprechenden 
Behandlung der Krankheitsverlauf zumindest 
verzögert werden. Zu den Symptomen zählt eine 
drastisch zunehmende Vergesslichkeit, die über die 
typische Vergesslichkeit hinausgeht. Zusätzlich treten 
Teilnahmslosigkeit, Angst, Depressionen sowie 
Sprachstörungen auf. 

 

 

 

26. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “Obwohl es 
noch kein Heilmittel gibt” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kullanılan ilaçlar çok etkili olmasa da 

B) İlaçların etkisi zayıf da olsa 

C) Henüz bir ilacı olmamasına karşın 

D) İlaç henüz denenmediyse 

E) İlaç etkisinin sınırlı kalmasıyla 

 

 

 

27. Parçada Alzheimer hastalığıyla ilgili aşağıdaki 
istatistiksel verilerden hangisi verilmiştir? 

A) Alzheimer hastalarının yalnızca % 13’ünün 
ailesinde genetik bozukluklar vardır. 

B) Hastaların % 13’ünün hem annesi hem de 
babası Alzheimer hastalığının belirtilerini 
gösteriyordu. 

C) Nüfusun % 40’ının Alzheimer hastalığına genetik 
olarak yatkın olduğu varsayılıyor. 

D) Toplam nüfusun % 13’ünün annesi, babası ya da 
her ikisi Alzheimer hastasıdır. 

E) İki ebeveyn Alzheimer hastasıysa kişinin hasta-
lanma riski % 40 artmaktadır. 

 

 

 

28. Parçada Alzheimer hastalığının seyriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Son aşamada hasta tamamen bakıma muhtaç 
hale gelmektedir. 

B) Tedavi edilemezse de en azından ilerlemesi 
geciktirilebilir. 

C) Karaciğer bozuklukları, hastalığın ilerlemesini 
hızlandırır. 

D) Beynin zarar görmesinden dolayı ileri aşamada 
hafıza tamamen kaybolmaktadır. 

E) İlk belirtiler 50-60 yaş arasında görülmeye 
başlar. 

 

 

 

 

29. Parçada Alzheimer hastalığının belirtileri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Uyku bozukluğu 

B) İlgisizlik 

C) Korku 

D) Depresyonlar 

E) Konuşma bozuklukları 

 

 

 

 

30. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “die über 
die typische Vergesslichkeit hinausgeht” ifadesinin 
Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıkça unutulan tipi 

B) Unutkanlığının temelinde yatan 

C) Tipik olarak unutkanlıkla sonuçlanan 

D) Tipik unutkanlığı aşan 

E) Unutkanlık tipini belirlerken 
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31. – 35. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Eisenmangel kann auch erblich bedingt sein und 
durch ein verändertes Gen verursacht werden. 
Bislang wurden starke Blutungen als die am 
häufigsten auftretende Ursache betrachtet. Jetzt 
haben Wissenschaftler ein verändertes Leberprotein 
entdeckt, das in Zusammenhang mit Eisenmangel 
stehen könnte. Dies führt zur Produktion von großen 
Mengen des Hormons Hepcidin, welches die 
Eisenaufnahme aus dem Darm ins Blut hemmt. Die 
Entdeckung ermöglicht es, neue Behandlungs-
methoden zu entwickeln. Zu wenig Eisen kann unter 
anderem Schleimhautveränderungen in der Speise-
röhre, Haarausfall, brüchige Fingernägel, Konzen-
trationsschwäche und Müdigkeit als Folge haben. 

 

 

 

31. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “von 
großen Mengen” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Yüksek beklentiler 

B) Makul ölçüde 

C) Abartılı yorumlarda 

D) Geniş alanlarda 

E) Büyük miktarlarda 

 

 

 

32. Parçada bugüne kadar demir eksikliğinin en sık 
görülen nedeni olduğu sanılan durum aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Ağır ishal 

B) Ağır kanamalar 

C) Kronik enfeksiyonlar 

D) Kanserler 

E) Dengesiz beslenme 

 

 

 

 

33. Parçada demir eksikliği ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Hepsidin hormonu bağırsaktaki demirin kana 
geçmesini engeller. 

B) Araştırmacılar rahatsızlığın kalıtsal da olabile-
ceğini öne sürüyor. 

C) Teşhisi serum demir düzeyinin belirlenmesiyle 
konulmaktadır. 

D) Değişikliğe uğramış bir karaciğer proteiniyle 
bağlantılı olabileceği tespit edildi. 

E) Yemek borusunda mukozal değişikliklere yol 
açabilir. 

 

 

 

34. Parçada demir eksikliğinin belirtileri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Konsantrasyon zayıflığı 

B) Saç dökülmesi 

C) Yorgunluk 

D) Kırılgan tırnaklar 

E) Baş ağrısı 

 

 

 

35. Parçanın beşinci cümlesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeni bulunan bu tedavi yönteminin geliştirilmesi 
gerekecek. 

B) Bu sayede yeni geliştirilen tedavi yönteminin 
etkili olduğu kanıtlanacak. 

C) Bu şekilde geliştirilen tedavi yöntemleri daha 
etkili olacak. 

D) Bu keşif yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini 
mümkün kılıyor. 

E) Yeni uygulanmaya başlanan tedavi yöntemlerinin 
temelinde bu buluş yatmaktadır. 
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36. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Amnesie ist eine Form der Gedächtnisstörung, die 
durch Schock, Delirium, Bewusstlosigkeit oder 
Hirnerkrankungen ausgelöst werden kann. Reicht die 
Amnesie auf die Zeit vor Eintritt des Ereignisses 
zurück, spricht man von retrograder Amnesie. In der 
Psychologie wird unter psychogener Amnesie die 
unbewusste Verdrängung und Löschung unange-
nehmer Erinnerungen verstanden. Diese Form der 
Amnesie kann auf eine Psychopathie hinweisen. Bei 
Amnesien, die sich ohne diese Vorbedingungen nur 
auf ganz bestimmte Ereignisse erstrecken, besteht 
der Verdacht auf Simulation. 

 

 

 

 

36. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “unange-
nehmer Erinnerungen” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İz bırakan olaylar 

B) Rahatsızlık veren anılar 

C) Hafızadan silinmeyen anılar 

D) Unutulmak istenen durumlar 

E) Hatırlanması istenmeyenler 

 

 

 

 

37. Parçada amnezinin nedenleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Yüksek ateş 

B) Şok 

C) Bilinç kaybı 

D) Beyin hastalıkları 

E) Deliryum 

 

 

 

 

38. Parçada psikojenik amneziyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Çoğunlukla zayıf kişiliklerde görülen bir savunma 
tepkisidir. 

B) Genellikle konuşma terapisi uygulanır. 

C) Belirli anıların bilinçsiz olarak baskılanmasıyla 
gelişir. 

D) Tedavisi uzun sürebilir. 

E) Kişi içine kapanır ve hastalığı kabul etmeye 
yanaşmaz. 

 

 

 

 

39. Parçada amneziyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Amnezi bir hafıza bozukluğudur. 

B) Psikojenik amnezi bir psikopatiye işaret edebilir. 

C) Retrograt amnezi, neden olan olaydan önceki 
zamanı da kapsar. 

D) Retrograt amnezi tedavi edilmezse de kısmen 
kendiliğinden geriler. 

E) Bazı ön koşulların bulunmadığı ve sadece belirli 
bir olayı kapsayan amneziler gerçek olmayabilir. 

 

 

 

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

A) Şüphe 

B) Tepki 

C) Olgu 

D) Çıkar 

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

Unter Masern versteht man eine weltweit verbreitete, 
durch das Masernvirus hervorgerufene, fieberhafte, 
vor allem Kinder befallende Infektionskrankheit mit 
Schleimhautentzündung. Die Übertragung erfolgt 
durch Tröpfcheninfektion. Etwa 10 Tage nach der 
Ansteckung beginnt das Vorstadium mit Fieber, 
Schnupfen und Bindehautentzündung mit vermehr-
tem Tränenfluss sowie Lichtscheu, Unwohlsein, Kopf- 
und Gliederschmerzen. In der Mundhöhle treten auf 
der Mundschleimhaut kleine weiße Flecken auf. 

 

 

 

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

A) Var olmak 

B) Genellemek 

C) Tespit etmek 

D) Yaygın olmak 

E) Anlaşılmak 

 

 

 

 

 

42. Parçada kızamığın belirtileri arasında aşağıda-
kilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Baş ağrısı 

B) Ateş 

C) Eklem ağrıları 

D) Öksürük 

E) Bağ dokusu inflamasyonu 

 

 

 

 

43. Parçada kızamığın ağız bölgesinde neden olduğu 
durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
söylenmiştir? 

A) Tükürük salgısında azalma 

B) Boğazda beyaz lekeler 

C) Yanak bölgelerinde aftlar 

D) Ağız mukozasında beyaz lekeler 

E) Ağız kuruluğu 

 

 

 

 

44. Parçada kızamık hastalığıyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Deri döküntüsüne neden olur. 

B) İlk belirtiler, bulaşmasından on gün sonra 
görülür. 

C) Hastalar ışıktan kaçınır. 

D) Damlacık enfeksiyonuyla bulaşır. 

E) Özellikle çocuklarda görülür. 

 

 

 

 

45. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “beginnt” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Takip etmek 

B) Görülmek 

C) Başlamak 

D) Belirginleşmek 

E) Tutulmak 
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46. – 50. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Die akute diffuse Glomerulonephritis ist eine oft in 
wenigen Tagen zu einem schweren Krankheitsbild 
führende Erkrankung mit plötzlichem Beginn aus 
voller Gesundheit. Sie ist gekennzeichnet durch 
unbestimmte Allgemeinbeschwerden, Gliederschmer-
zen und Ödeme, nicht nur im Bereich der Fuß-
knöchel, sondern auch im Gesicht, das geschwollen 
und gedunsen aussieht, besonders im Bereich der 
Augenlider. Der Blutdruck ist überhöht und der Harn 
zeigt Eiweißausscheidung. Oft kommt es zu einer 
vorübergehenden deutlichen Verminderung der 
Harnmenge. Die Erkrankung kann sich an eine eitrige 
Halsentzündung anschließen. 

 

 

 

 

46. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “Sie” sözcüğü 
aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? 

A) Genel belirtiler 

B) Başlangıç 

C) Sağlık durumu 

D) Hastalık tablosu 

E) Hastalık 

 

 

 

 

 

47. Parçada akut diffüz glomerülonefritin belirtileri 
arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Sırt ağrısı 

B) İdrarda protein bulunması 

C) Eklem ağrıları 

D) Yüksek kan basıncı 

E) Belirsiz genel şikâyetler 

 

 

 

48. Parçada akut diffüz glomerülonefritin başlangı-
cıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylen-
miştir? 

A) Böbrek bölgesinde hafif bir ağrı hissedilir. 

B) Gıda zehirlenmesi sonucunda gelişebilir. 

C) Apseli bir boğaz enfeksiyonu sonrasında ortaya 
çıkabilir. 

D) Kahverengi-kırmızımsı idrar gözlenebilir. 

E) Bazı metabolizma hastalıklarıyla bağlı olarak 
görülebilir. 

 

 

49. Parçada akut diffüz glomerülonefritle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Ayaklarda ve yüz bölgesinde ödemlere neden 
olur. 

B) Birkaç gün içerisinde ağır bir hastalık tablosuna 
dönüşür. 

C) Tamamen sağlıklı kişilerde aniden ortaya çıkar. 

D) Geçici olarak idrar miktarında belirgin bir azalma 
görülebilir. 

E) Tek böbrekte veya iki böbrekte birden gelişebilir. 

 

 

 

50. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “besonders im 
Bereich der Augenlider” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genellikle göz kapaklarının etkisiyle 

B) Özellikle göz kapakları bölgesinde 

C) Göz kapaklarından başlayarak 

D) Ancak göz kapaklarında son bulan 

E) Göz kapaklarının özelliği ise 
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51. – 55. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Mit Endokrinopathie bezeichnet man die Erkrankung 
einer hormonproduzierenden Drüse mit kurzfristiger 
oder lang anhaltender, relativer oder absoluter Über- 
oder Unterfunktion. Endokrinopathie kann angeboren 
und schon beim Embryo vorhanden sein. Später 
erworbene Endokrinopathien können durch Entzün-
dung, Autoantikörperbildung, Verletzungen und 
Blutungen entstehen. Die akuten hormonellen Über- 
oder Unterfunktionszustände können lebensgefähr-
liche Stoffwechselstörungen verursachen. Die unter 
dem Einfluss einer Endokrinopathie ablaufenden 
Krankheiten werden als Endokrinosen bezeichnet. 

 

 

 

 

51. Parçanın birinci cümlesinde geçen “kurzfristiger” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kısıtlanan 

B) Sınırlar içinde 

C) En az 

D) Hemen son veren 

E) Kısa süreli 

 

 

 

52. Parçada endokrinopatilerde görülen hormonal 
bozukluklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenmiştir? 

A) Embriyolarda organların gelişmesini yavaş-
latırlar. 

B) Akut durumlarda hayati tehlike oluşturan 
metabolizma bozukluklarına neden olurlar. 

C) Genellikle insülin metabolizmasıyla ilgili olduk-
larından diyabet hastalığına yol açarlar. 

D) Zamanında müdahale edilmediğinde damarları 
ve sinirleri etkileyebilirler. 

E) Teşhis, kan ve idrar tahlilleriyle konulur. 

 

 

53. Parçada sonradan edinilmiş endokrinopatilere 
neden olan etkenler arasında aşağıdakilerden 
hangisi sayılmamıştır? 

A) Otoantikor yapımı 

B) Kanamalar 

C) Enfeksiyonlar 

D) Zehirlenmeler 

E) Yaralanmalar 

 

 

 

 

54. Parçada endokrinopatilerle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Genellikle ağır biyokimyasal bozukluklara neden 
olabilen bir durumdur. 

B) Embriyoda ortaya çıkabilir. 

C) Hormon üreten bir salgı bezinin aşırı çalışma-
sından kaynaklanabilir. 

D) Hormon üreten bir salgı bezinin uzun süre gerek-
tiği kadar çalışmamasından kaynaklanabilir. 

E) Endokrinopatiden dolayı oluşan hastalıklar 
endokrinoz olarak adlandırılır. 

 

 

 

55. Parçanın son cümlesinde geçen “unter dem 
Einfluss einer Endokrinopathie” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Endokrinopatiyi tetikleyen 

B) Endokrinopatinin etkisi altında 

C) Endokrinopatiyle açığa çıkan 

D) Endokrinopatinin temelinde yatan 

E) Endokrinopatiden kaynaklanan 
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56. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Sarkome sind eine Form von Krebsgeschwülsten, die 
auf das menschliche Stütz- und Bindegewebe 
begrenzt sind. Sie werden entsprechend ihrer 
Herkunft z.B. aus Knochen-, Knorpel-, Binde- oder 
Fettgewebe oder faserbildendem Gewebe in Osteo-, 
Chondro-, Lipo- oder Fibrosarkome unterteilt. Auch 
Zellen, die in keinem Gewebsverband zusammen-
hängen, können zu Krebsgeschwülste-Zellen 
entarten und betreffen als Hämoblastosen oder 
Retikulosen das blutbildende oder lymphatisch-
retikuläre System. Mischgeschwülste sind aus ver-
schiedenen Gewebstypen aufgebaut. Eine weitere 
Einteilung richtet sich nach befallenen Organen wie 
Brust-, Haut-, Leber-, Lungen- und Zungenkrebs. 

 

 

 

 

56. Parçanın birinci cümlesinde geçen “begrenzt” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Derin 

B) Yaygın 

C) Büyük 

D) Sınırlı 

E) Bilinen 

 

 

 

 

57. Parçada sarkomların oluştuğu dokular arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Kemik dokusu 

B) Kas dokusu 

C) Kıkırdak dokusu 

D) Bağ dokusu 

E) Yağ dokusu 

 

 

 

58. Parçada aşağıdaki organların hangisinde sarkom 
görüldüğü söylenmemiştir? 

A) Akciğer 

B) Deri 

C) Karaciğer 

D) Dil 

E) Mide 

 

 

 

 

59. Parçada sarkomlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Herhangi bir doku grubundan olmayan hücreler 
de kanserli hücrelere dönüşebilir. 

B) İnsanda yalnızca destek ve bağ dokusunda 
bulunurlar. 

C) Genel olarak kötü huylu oluşumlardır. 

D) Hemoblastozlar veya retikülozlar kan yapıcı veya 
lenfatik retiküler sistemle ilgilidir. 

E) Karma tümörler farklı doku tiplerinden oluşmak-
tadır. 

 

 

 

 

 

60. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “zusammen-
hängen” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Birbirine bağlı olmak 

B) Azami etkiyi sağlamak 

C) Önkoşul olarak bulunmak 

D) Aynı şekilde gelişmek 

E) Sıklıkla ortaya çıkmak 
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61. – 65. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Eklampsie ist eine meist in den letzten drei Monaten 
einer Schwangerschaft, während der Geburt oder im 
Wochenbett auftretende, für Mutter und Kind sehr 
gefährliche Erkrankung mit starken Kopfschmerzen, 
Augenflimmern, erhöhtem Blutdruck, starken 
Ansammlungen von Gewebswasser und Krämpfen. 
Ihre Ursache ist noch nicht restlos geklärt. Man weiß 
lediglich, dass eine vermehrte Wandspannung der 
Gebärmutter ihren Ausbruch fördert. Gemeinsam mit 
ihren Vorstufen wird sie den schwangerschaftsspezi-
fischen Erkrankungen zugerechnet. Die Einhaltung 
der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen während 
einer Schwangerschaft kann das Auftreten der 
Eklampsie verhüten. 

 

 

 

 

61. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “Gemein-
sam mit ihren Vorstufen” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ön aşamalarıyla birlikte 

B) Tüm aşamalar dikkate alınarak 

C) Gözlenen ön aşamalar 

D) Ön aşamasından sonra 

E) Ağır seyreden ön aşaması 

 

 

 

62. Parçada eklampsinin belirtileri arasında aşağıda-
kilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Şiddetli baş ağrısı 

B) Bilinç kaybı 

C) Yüksek kan basıncı 

D) Dokularda su toplanması 

E) Kramplar 

 

 

 

 

63. Parçaya göre eklampsi hangi hastalık türüne 
dahil edilmektedir? 

A) Dolaşım hastalıkları 

B) Metabolizma hastalıkları 

C) Doku hastalıkları 

D) Hormonal hastalıklar 

E) Hamileliğe özgü hastalıklar 

 

 

 

 

64. Parçada eklampsiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Anne ve çocuk için tehlike oluşturmaktadır. 

B) Hamileliğin son üç ayında, doğum sırasında ve 
loğusalıkta görülebilir. 

C) Damarlardan yeterince kan aktarılmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

D) Uterus duvarının aşırı gerilmesiyle ilgilidir. 

E) Asıl nedeni henüz tamamen açıklığa kavuşturul-
muş değildir. 

 

 

 

 

 

65. Parçanın son cümlesinde geçen “regelmäßigen” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Düzenli 

B) Şart koşulan 

C) Önemli 

D) Gecikmeden 

E) İhmal etmeden 
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66. – 70. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Morphin ist das Hauptalkaloid des Opiums. In der 
Heilkunde wird meist das wasserlösliche, salzsaure 
Salz, das Morphinii chloridum, verwendet. Morphin ist 
ein starkes, schmerzstillendes Mittel, das in thera-
peutischen Dosen auch quälende Empfindungen wie 
Hunger- und Durstgefühl und das bei der Angina 
pectoris auftretende Todesangstgefühl mindert bis 
aufhebt und Schlaflosigkeit zur Folge hat. Morphin 
wirkt hustenreizstillend. Es setzt die Tätigkeit der 
Speichel-, Schweiß-, Magen- und Darmdrüsen sowie 
die Darmperistaltik herab und verzögert die Blasen-
entleerung. Erhöhte Dosen von Morphin wirken 
toxisch und lähmen das Atemzentrum.  

 

 

 

 

66. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “verwendet” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Elde etmek 

B) Kullanmak 

C) Damıtmak 

D) Artırmak 

E) Sözünü etmek 

 

 

 

 

67. Parçada morfinin etkilediği salgı bezleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Gözyaşı bezi 

B) Tükürük bezi 

C) Ter bezi 

D) Mide salgı bezi 

E) Bağırsak salgı bezi  

 

 

 

68. Parçada morfinin etkileri arasında aşağıdakiler-
den hangisi sayılmamıştır? 

A) Uykusuzluğa neden olur. 

B) Ağrı kesici etkisi vardır. 

C) Açlık hissini ortadan kaldırır. 

D) Tepki sürecini geciktirir. 

E) Angina pektoriste görülen ölüm korkusu duygu-
sunu azaltır. 

 

 

 

 

69. Parçada morfinle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmemiştir? 

A) Yüksek dozda alındığında solunum merkezinde 
felce neden olur. 

B) Merkezi sinir sistemini uyarır. 

C) Mesanenin boşalmasını geciktirir. 

D) Suda eriyen bir alkaloittir. 

E) Bağırsak peristaltizmini yavaşlatır. 

 

 

 

 

 

70. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “wirkt” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İçermek 

B) Hissettirmek 

C) Tatmak 

D) İlerlemek 

E) Etki etmek 
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71. – 75. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie behandelt 
Tumorerkrankungen, Erkrankungen der Kiefer- und 
Gesichtsnerven. Sie umfasst Diagnostik und Thera-
pie von Entzündungskrankheiten, Funktionsstörun-
gen und Schmerzsyndromen, wie auch plastisch-
ästhetische Operationen zur Behandlung von 
Unfallverletzungen. Die Kieferorthopädie befasst sich 
mit der Erkennung und Behandlung von Fehlstel-
lungen der Kiefer und der Zähne. Die Psychosomatik 
erklärt die Zusammenhänge und die gegenseitige 
Beeinflussung von Seele und Körper des Menschen. 
Allgemeine psychische Anspannung kann sich bei-
spielsweise in nächtlichem Zähneknirschen äußern, 
was die Funktionalität von Zähnen und Kiefergelenk 
beeinflussen kann. 

 

 

 

71. Parçanın üçüncü cümlesinde geçen “befasst” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Adlandırmak 

B) Şekil vermek 

C) İlgilenmek 

D) Tutunmak 

E) Sınırlamak 

 

 

 

72. Parçada ağız, çene ve yüz cerrahisinin ilgilendiği 
konular arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Fonksiyon bozuklukları 

B) Enfeksiyon hastalıkları 

C) Ağrı sendromları 

D) Yüz sinirleriyle ilgili hastalıklar 

E) Duyma bozuklukları 

 

 

 

 

73. Parçada plastik-estetik ameliyatların amacı olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Yanıklardan kaynaklan nedbe izlerini örtmek için 
deri naklini mümkün kılar. 

B) Genellikle kozmetik amaçlardan dolayı uygulan-
maktadır. 

C) Ameliyat veya yara izlerinin daha az belirgin hale 
gelmesinde kullanılır. 

D) Kazalarda oluşan yaraların tedavisinde uygu-
lanır. 

E) Hastanın toplumun dışına itilmesine neden olan 
yapısal bozuklukları düzeltmeye çalışır. 

 

 

 

74. Parçada aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Diş hekimi fobisi olan hastalarda iştahsızlık ve 
uyku bozuklukları görülebilir. 

B) Psikosomatik, insan psikolojisiyle vücut arasın-
daki ilişkiyi inceler. 

C) Çene ortopedisinde çene ve dişlerdeki yapı 
bozuklukları tedavi edilir. 

D) Ağız, çene ve yüz cerrahisi tümör hastalıklarının 
tedavisini de kapsar. 

E) Geceleri diş gıcırdatma, diş ve çene fonksiyon-
larını etkileyebilir. 

 

 

 

75. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “die gegen-
seitige Beeinflussung” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sorgulanan ilişki 

B) Karşılıklı etkileşim 

C) Tartışmalı sonuçlar 

D) Genel ilgi 

E) Bağlantılı olgular 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Das Erbrechen bezeichnet die ruckweise Entleerung 
von Mageninhalt nach oben durch Speiseröhre, 
Schlund und Mundöffnung. Es wird durch Speichel-
absonderung, Schweißausbruch, Schwächegefühl 
sowie auch unter Verlangsamung des Pulses 
eingeleitet. Dann ziehen sich Bauchmuskeln und 
Zwerchfell stark zusammen, und der Magen entleert 
seinen Inhalt. Erbrechen kann durch Verschluss von 
Magenausgang und Darm, Bauchfellentzündung und 
Gallensteinkolik ausgelöst werden. Anhaltendes 
Erbrechen kann erhebliche Mineral- und Flüssigkeits-
verluste zur Folge haben, die ihrerseits Ursache 
unstillbaren Erbrechens werden, wenn nicht mit 
Kochsalzinfusionen rechtzeitig eingegriffen wird. 

 

 

 

 

76. Paçanın birinci cümlesinde geçen “nach oben” 
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yukarıdan aşağıya 

B) Genişleyerek 

C) Gittikçe yoğunlaşarak 

D) Yukarıya doğru 

E) Yüksek seviyede 

 

 

 

77. Parçada kusmayı başlatan etkenler arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Kısa süreli bulantı 

B) Tükürük salgılanması 

C) Güçsüzlük hissi 

D) Nabzın yavaşlaması 

E) Ter basması 

 

 

 

 

78. Parçada kusmaya neden olan durumlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Bağırsak tıkanıklığı 

B) Böbrek koliği 

C) Karın zarı iltihabı 

D) Safra taşı koliği 

E) Mide çıkışında tıkanıklık 

 

 

 

79. Parçada kusma ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmiştir? 

A) Sürekli kusma önemli ölçüde mineral ve sıvı 
kaybına neden olur. 

B) Mide çıkışının açık kaldığı durumlarda ince 
bağırsak ve safra salgıları da kusulabilir. 

C) Bazı durumlarda vejetatif sinir merkezi tarafından 
tetiklenir. 

D) Kusan kişiyi yemek yemeğe zorlamak yanlıştır. 

E) Çocuklarda sıklıkla ateşli hastalıkların başlangıç 
aşamasında ortaya çıkar. 

 

 

 

80. Parçanın son cümlesinde geçen “wenn nicht mit 
Kochsalzinfusionen rechtzeitig eingegriffen wird” 
ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Aynı zamanda tuz infüzyonuyla yapılan müda-
halede 

B) Hemen müdahale edilerek tuz infüzyonu veril-
diğinde 

C) Tuz infüzyonuyla zamanında müdahale edilme-
diğinde 

D) Tam zamanında yapılan müdahalede tuz infüz-
yonun önemi 

E) Gecikmeden verilen tuz infüzyonu müdahaleyi 
kolaylaştırdığından 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Die Entzugskur ist eine meist stationär durchgeführte 
Behandlung Suchtkranker zur Entwöhnung von 
Suchtmitteln. Ein Mensch, der einer Sucht verfallen 
ist, kann nur dadurch von ihr befreit werden, dass 
ihm das Gift entzogen wird. Die dabei auftretenden 
Entzugserscheinungen wie Erregungs- und Angst-
zustände, Schlaflosigkeit oder Dauerschlaf und 
depressive Verstimmungen müssen symptomatisch 
behandelt werden. Wichtig für den Erfolg einer 
Entzugskur ist neben den körperlichen Maßnahmen 
eine begleitende Psychotherapie des Kranken, um 
die seelischen Ursachen der Sucht anzugehen. Die 
Zugehörigkeit zu einer Selbsthilfegruppe ist in jedem 
Fall zu empfehlen.  

 

 

 

 

81. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “Wichtig für 
den Erfolg” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) En başarılı yöntem 

B) Başarı sağlandıktan sonra da 

C) Başarılı olanlar için 

D) Önemli olan başarıdır 

E) Başarı için önemli olan 

 

 

 

82. Parçada yoksunluk sendromunun tedavisi sıra-
sında görülen belirtiler arasında aşağıdakilerden 
hangisi sayılmamıştır? 

A) Uykusuzluk 

B) Sayıklama 

C) Depresif durumlar 

D) Korku hali 

E) Sinirlilik  

 

 

 

83. Parçada hastaya uygulanan psikoterapinin amacı 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Bağımlılığın ruhsal nedenlerini tespit etmek 

B) Bağımlı olduğu maddeyi elde etmek için suç 
işleyip işlemediğini öğrenmek 

C) Bağımlılığın hastada meydana getirdiği psikolojik 
bozuklukları tedavi etmek 

D) Hastanın iyileşmeyi gerçekten isteyip istemedi-
ğini öğrenmek 

E) Hastaya bağımlılığın sonuçlarını göstermek 

 

 

 

84. Parçada yoksunluk sendromunun tedavisiyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmemiştir? 

A) Belirtiler için semptomatik tedavi uygulanır. 

B) Hastalar ancak bağımlı oldukları maddeden uzak 
tutularak tedavi edilebilir. 

C) Hastalar çoğunlukla yatarak tedavi edilir. 

D) Hastaların çoğunun cezai ehliyeti yoktur. 

E) Tedavi hem fiziksel hem de ruhsal olarak 
sürdürülür. 

 

 

 

 

 

85. Parçanın son cümlesinde geçen “empfehlen” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Belirleyici olmak 

B) Öncelik vermek 

C) Zorlamak 

D) Değerlendirmek 

E) Tavsiye etmek 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Bei der Niereninsuffizienz führt eine unzureichende 
Ausscheidungstätigkeit der Nieren bis zum völligen 
Nierenversagen. Ursachen sind unter anderem nicht 
ausheilende Nierenkrankheiten. Der Gehalt des 
Blutserums an Stoffen wie Harnstoff und Harnsäure 
ist erhöht. Es besteht Isosthenurie; im späteren 
Stadien der Niereninsuffizienz kommt es zur Oligurie, 
bei akuten Vergiftungen zu Anurie. Die Behandlung 
besteht in der Beseitigung der Kreislaufstörungen 
beim Vorliegen einer Herzinsuffizienz sowie Dialyse. 
Darüber hinaus sollte in geeigneten Fällen eine 
Nierentransplantation angestrebt werden. Unerläss-
lich sind außerdem diätetische Maßnahmen, beson-
ders in den Fällen, in denen eine Dialysebedürftigkeit 
noch nicht besteht. 

 

 

 

86. Parçanın altıncı cümlesinde geçen “Darüber 
hinaus” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) En azından 

B) Yine de 

C) Bunların dışında 

D) Buna rağmen 

E) Zamanında 

 

 

 

 

87. Parçada böbrek yetmezliğinin tedavisinde uygu-
lananlar arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılmamıştır? 

A) Bol sıvı verilerek idrar miktarı artırılmalıdır. 

B) Kalp yetmezliği varsa dolaşım bozukluğu 
giderilmelidir. 

C) Diyaliz uygulanabilir. 

D) Uygun durumlarda böbrek nakli yapılmalıdır. 

E) Diyet uygulanmalıdır. 

 

 

88. Parçada böbrek yetmezliğinin nedeni olarak 
aşağıdakilerden hangisi verilmiştir? 

A) Yüksek kan basıncı 

B) İyileşmeyen böbrek hastalıkları 

C) İlerleyen damar kireçlenmesi 

D) Yaralanmalar 

E) Böbrek kanallarında fistüller 

 

 

 

89. Parçada böbrek yetmezliğiyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Neden olduğu aşırı sıvı birikimi kalp durmasına 
yol açabilir. 

B) Kan serumunda yüksek düzeyde kreatinin tespit 
edilir. 

C) Uzun süren enfeksiyonlar sonucu görülebilir. 

D) Akut zehirlenme durumlarında anüri gelişir. 

E) İlaç zehirlenmelerinden sonra meydana gele-
bilir. 

 

 

 

 

90. Parçanın son cümlesinde geçen “besonders in den 
Fällen, in denen eine Dialysebedürftigkeit noch nicht 
besteht” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Özellikle henüz diyaliz ihtiyacı olmayan vaka-
larda 

B) Yine de bazı vakalarda diyaliz bağımlılığı hemen 
gelişir 

C) Diyalize ihtiyaç duyan vakaların her zaman 
önceliği vardır 

D) Genellikle diyalize ihtiyaç olmayan durumlarda 
ortaya çıkar 

E) Diyaliz bağımlılığı oluşacak olan durumlarda 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Zu viel Obst kann bei empfindlichen Menschen 
Juckreiz, Blähungen, Bauchkrämpfe und Durchfall 
verursachen. Ursache ist in der Regel eine 
Fruchtzucker-Unverträglichkeit. Schon der Körper 
eines gesunden Erwachsenen kann meist nicht mehr 
als  25 g Fruchtzucker pro Tag vertragen. Bei Frucht-
zucker-Allergien reduziert sich diese Menge noch: 
Der Darm hat bei ihnen grundsätzlich Probleme, 
Fruktose aufzunehmen und zu transportieren. Frucht-
zucker oder auch Fruktose ist eine Zuckerart, die 
neben Traubenzucker im Saft süßer Früchte und im 
Honig regelmäßig vorkommt. 

 

 

 

 

91. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “reduziert 
sich diese Menge noch” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Miktarın aşıldığı durumlar 

B) Bu miktar dengelenir 

C) Miktarda değişiklik olur 

D) Miktarın ölçülmesi gerekir 

E) Bu miktar daha azalır 

 

 

 

 

92. Parçada fazla miktarda alınan meyvenin hassas 
kişilerde yol açtığı belirtiler arasında aşağıdaki-
lerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Şişkinlik 

B) Kaşıntı 

C) Deride kızarıklıklar 

D) Mide krampları 

E) İshal 

 

 

 

93. Parçada meyve şekerinin dokunduğu kişilerle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Bazıları sadece balda bulunan meyve şekerine 
tepki verirler. 

B) Günde 25 gramın üzerinde meyve şekeri tükete-
bilirler. 

C) Özellikle sentetik meyve şekeri türlerine karşı 
allerjiktirler. 

D) Fazla meyve yediklerinde bazı belirtiler ortaya 
çıkar. 

E) Bağırsak işlevini destekleyici önlemlerle allerjik 
tepkiler hafifletilebilir. 

 

 

 

94. Parçada aşağıdakilerden hangisi söylenmiştir? 

A) Meyve şekeri tatlı meyvelerde, fruktoz ise sade-
ce balda bulunan bir şeker türüdür. 

B) Meyve şekeri allerjisi olan kişilerin bağırsağında 
fruktoz emilimi sorunludur. 

C) Tatlı meyveler sağlıklı kişilerde meyve allerjisini 
tetikleyebilir. 

D) Meyve allerjisi olan kişiler diğer şeker türlerine 
karşı da allerjik tepkiler geliştirebilir. 

E) Meyve şekeri allerjisi bazı meyvelerle sınırlı 
kalabilir. 

 

 

 

 

95. Parçanın beşinci cümlesinde geçen “grundsätz-
lich” sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hemen hemen 

B) Sıradan 

C) Bazı durumlarda 

D) Zamanla 

E) Temel olarak 
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96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Mit Neuritis bezeichnet man krankhafte Vorgänge an 
den peripheren Nerven, die unter anderem durch 
Entzündungen hervorgerufen werden. Neuritis in 
fortgeschrittenen Stadien bösartiger Krankheiten wie 
Krebs jedoch muss auf andere Weise beurteilt 
werden als die Neuritis, die zum Formenkreis 
rheumatischer Erkrankungen gehören. Eine Neuritis 
beginnt entweder mit Empfindungsstörungen wie 
Kribbeln, Parästesie, Schmerzen oder mit Schwäche. 
Wenn die Neuritis fortschreitet, so tritt ausgeprägte 
Empfindungslosigkeit im Gebiet der betroffenen 
Nerven auf. Die Neuritis kann entweder nur einen 
oder viele Nerven befallen.  

 

 

 

 

96. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “muss auf 
andere Weise beurteilt werden” ifadesinin Türkçe 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başka şekilde değerlendirilmelidir 

B) Değerlendirme şekli değiştirildiğinde 

C) Farklı şekilde değerlendirme yapılamadığından 

D) Bu şekilde değerlendirmek doğru olmaz 

E) Değerlendirme yapılmadığında 

 

 

 

 

97. Parçada nevritin nedeni olarak aşağıdakilerden 
hangisi verilmiştir? 

A) Zehirlenmeler 

B) Şok 

C) Kan kaybı 

D) Enfeksiyonlar 

E) Yaralanmalar 

 

 

 

98. Parçada nevritin başlangıç belirtileri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? 

A) Ağrı 

B) Parestezi 

C) Soğukluk hissi 

D) Güçsüzlük 

E) Karıncalanma 

 

 

 

 

 

99. Parçada nevritle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenmiştir? 

A) Hayati sinirler tutulduğunda ciddi komplikasyon-
lar ortaya çıkabilir. 

B) Başlangıç aşamasında hasta bazı hareketleri 
yaparken zorlanmaktadır. 

C) Hastalığın nedenine bağlı olarak çeşitli tedavi 
yöntemleri vardır. 

D) Ağır durumlarda yatak istirahatı verilir. 

E) Bir veya birçok sinirde ortaya çıkabilir. 

 

 

 

 

100. Parçanın dördüncü cümlesinde geçen “Wenn die 
Neuritis fortschreitet” ifadesinin Türkçe karşılığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nevritin bu aşamasında 

B) Nevrit ilerlediğinde 

C) Nevritten dolayı gelişen 

D) Nevrite eşlik ettiğinde 

E) Nevrit tedavi edilmezse 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 
 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

   
 

 

1. 2009-TUS İlkbahar 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. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep 
bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan 
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz-
larla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, 
defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik ay-
gıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla 
sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağı-
na yazılacak, bu adayların sınavları 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. 

Sınav görevlileri 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. 

9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması 
gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. 

10. 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 derhal 
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 halinde 
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru ki-
tapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C. 
Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını 
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap 
kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelene-
cektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik 
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

12. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müs-
vedde için kullanabilirsiniz. 

13. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse 
sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir. 

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

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