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1. – 20. sorularda, cümlede boş bırakılan 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 
bulunuz.

1.  Obesity is a major public health problem in many 
nations that has ------- worsened over the past 
four decades.

A)  carefully B) ideally
C)  correctly D) significantly

E)  hopefully

2.  Clinical surveys suggest that unfortunately, up 
to 30% of patients are ------- for malaria without 
even being infected by it.

A)  informed B) argued
C)  treated D) raised

E)  deleted

3.  Smoking and aging are major risk factors for ----
--- diabetes ------- cardiovascular diseases.

A)  both / and B) either / nor
C)  so / as D) but / also

E)  rather / than

4.  Some 400 years after Hippocrates -------, 
Claudius Galenus of Pergamum ------- the most 
influential physician of his time.

A)  was dying / will have become
B)  will die / had become
C)  dies / would become
D)  had died / has become
E)  died / became

5.  Because individual genes are ------- small ------- 
be seen microscopically, standard chromosome 
analysis generally is not helpful.  

A)  so / that B) too / to
C)  as well / as D) such / as

E)  less / than

6.  Plant proteins are very beneficial ------- they are 
rich in dietary fibre and contain no cholesterol.

A)  similarly B)  despite
C)  because D)  just as

E)  although
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7.  Today, many neonatal care units ------- massage 
therapy with premature infants, as the gentle 
touch of the massage therapist ------- to calm 
and relax these babies.

A)  will use / had seemed
B)  used / will have seemed
C)  were using / will seem
D)  had used / has seemed
E)  use / seems

8.  There are many negative effects of sleep 
deprivation ------- workers; for example, it could 
affect a person’s ability to work and deal ------- 
emergencies.

A)  on / with B) at / for
C)  of / by D) for / about

E)  in / to

9.  Genetic tests for certain types of cancer ------- a 
long way since they ------- clinics in 1995. 9.

A)  will come / have entered
B)  came / might enter
C)  have come / entered
D)  come / had entered
E)  will be coming / were entering

10.  A recent analysis of blood tests ------- that 
HIV (Human Immunodeficiency Virus) was 
widespread in the 1970s. 

A)  will reveal
B)  has been revealed
C)  is revealed
D)  has revealed
E)  was revealed

11.  The radioactive iodine acts as a form of 
hemotherapy and invades thyroid cells no matter 
------- they are located in the body.

A)  whose B) what
C)  that D) who

E)  where

12.  ------- the beginning of the 21st century, 
researchers at Yale University have published 
a number of studies on patients with a low 
carbohydrate diet.

A)  During B) Since
C)  Before D) Until

E)  When

13.  A number of clinical trials for Alzheimer’s are 
being conducted, ------- unfortunately, no drug in 
development has yet shown a clear-cut benefit.

A)  as soon as B) otherwise
C)  once D) unless

E)  but

14.  In order to increase bone density, the doctor 
may prescribe a number of medications -----
-- lifestyle measures such as healthy diet and 
exercise.

A)  unlike B) so that
C)  as well as D) for example

E)  because of
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15.  Colour deficiency occurs when the cones that 
perceive one of the three ------- colours do not 
function properly.

A)  tidy B) practical
C)  domestic D) successful

E)  primary

16.  Bandages are required to apply pressure on a 
wound to stop bleeding, to provide support and 
prevent -------.

A)  difference B) prescription
C)  diagnosis D) movement

E)  rejection

17.  Lactose intolerance does not affect an individual’s 
general health ------- the person gets necessary 
nutrients through alternative foods.

A)  as long as B) in case
C)  unless D) as well as

E)  although

18.  ------- testosterone has long been thought to be 
directly related to physical aggression, recent 
studies show that the relation between this 
hormone and physical fighting is complex and 
indirect.

A)  Since B) In case
C)  When D) Although

E)  Because

19.  Any infection can potentially become a huge 
problem ------- poor sanitation and malnutrition.

A)  in spite of B) rather than
C)  due to D) instead of

E)  although

20.  It has been known for many years that bacterial 
infection or exposure to certain toxins can ------- 
pathological bone disorders.

A)  carry out B) give off
C)  put away D) lead to

E)  rely on
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21.- 25. Sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük 
ya da ifadeyi bulunuz.

Studies conducted in Spain have revealed that 
pancreatitis is a growing health ---21--- in child-
ren. It is a/an ---22--- uncommon painful conditi-
on but with a significant health impact. Unfortu-
nately, very few studies are ---23--- on children 
with pancreatitis. The latest research suggests 
that the population in the north of the country 
has a higher prevalence of biliary pancreatitis 
compared with those in the South. Over the last 
decade, the incidence of acute pancreatitis ---
24---. Incidence estimates ---25--- to best pre-
dict the adverse effects of the disease because 
acute pancreatitis is not a chronic condition.

21. 

A)  association B) concern
C)  benefit D) realm

E)  cure

22. 

A)  relatively B) annually
C)  doubtfully D) commonly

E)  properly

23. 

A)  rough B) individual
C)  demanding D) necessary

E)  available

24. 

A)  is able to increase
B)  has been increasing
C)  will increase
D)  would increase
E)  might increase

25. 

A)  should be made
B)  will have made
C)  would have made
D)  used to be made
E)  had been made
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26. – 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük 
ya da ifadeyi bulunuz.

The headache is ---26--- of all human maladies. 
For most of us, it is a minor inconvenience but 
for a substantial minority, ---27--- headache 
(migrain is a serious disability and handi-
cap, with significant consequences for the wider 
community ---28--- terms of time lost from work 
and treatment costs. Migraine is not a disease 
but a pathophysiological process. Anyone can ex-
perience the symptoms of migraine if they have a 
history of migraine within the family. ---29---, we 
can predict that these people will sooner or later 
experience some manifestation of this process, 
although ---30--- of us may not understand the 
origin of the symptoms.

26. 

A)  as common as
B)  more common
C)  the most common
D)  much more common
E)  so common as

27. 

A)  excellent B) crowded
C)  valuable D) persistent

E)  sensible

28. 

A)  in B) for
C)  by D) on

E)  from

29. 

A)  Unless B) In other words
C)  Even if D) However

E)  Otherwise

30. 

A)  any B) none
C)  many D) both

E)  much
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31.- 41. sorularda, verilen cümleyi uygun 
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

31.  Anyone with a physical disability should visit a 
doctor -------.

A)  though chronic conditions may limit physical 
abilities 

B)  on condition that fitness facilities have 
special programs

C)  although certain activities may cause 
disabilities

D)   while endurance is an important element of 
overall physical fitness 

E)  before beginning a new physical activity or 
exercise plan

32.  One of the biggest challenges facing cancer 
therapy is -------.

A)  whether these measures may help solve 
other health problems as well 

B)  to reveal that non-cancerous cells are safe 
from the wasp toxin’s attention 

C)  how to ensure that drugs target only 
cancerous cells and not healthy ones 

D)  in order to change the structures of fatty 
molecules on the outside of cancer cells 

E)  to understand that of all the venomous bites, 
stings are the most common E)

33.  -------; however, a shortage of donors still limits 
the availability of kidney transplantation in some 
places.

A)  It might be true that brain surgeons earn 
more than transplantation surgeons 

B)  A number of kidney transplant recipients 
experience episodes of organ rejection 

C)  The risks of transplantation surgery include 
bleeding during or after the operation 

D)  Transplant surgeons in the US perform as 
many as 15,000 kidney transplant operations 
each year 

E)  The first successful kidney transplantation 
took place between twin brothers

34.  Surgery is a safe and effective treatment for 
many health conditions -------.

A)  as the risks and complications related to it 
have declined dramatically in the last few 
decades 

B)  unless an objective evaluation of the 
complications of an operation are made in 
detail 

C)  although the benefits of surgery are 
numerous and mostly specific to the planned 
operation 

D)  rather than being the only therapeutic 
option for a particular condition or health 
circumstance 

E)  because it is important to discuss with 
the surgeon the anticipated risks of any 
operation 

35.  Dermatologists do not know exactly what causes 
vitiligo to start, -------.

A) because gene mutation can be an underlying 
cause 

B) for example, limiting the sun exposure slows 
the progression 

C) as a result, it is more common in people with 
darker skin 

D) so there are very few known preventive 
measures 

E) consequently, a sunburn that peels can trigger 
vitiligo

36.  Although researchers think that it is more 
common in older women, -------.

A)  there is no risk for younger women suffering 
from ovarian cancer 

B)  ovarian cancer may affect women of all 
ages, even in their 20s 

C)  a single case of ovarian cancer does not 
exist in younger women 

D)  they cannot overcome ovarian 
E)  cancer easily younger women do not take 

ovarian cancer seriously
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37.  Cramps may be a symptom of an underlying 
problem -------.

A)  unless it is related to pre-existing conditions 
B)  when they are generally harmless for the 

person
C)  if they persist for more than fifteen minutes 
D)  though they can be divided into two basic 

categories
E)  which is one of the major problems of the 

current health care system

38.  Because individual health affects the health of 
others, -------.

A)  the principle that respects individuals’ 
control over their actions should not be 
encouraged 

B)  the spread of this type of disease cannot be 
limited without any ethical issues arising 

C)  because of being an inconvenience to one’s 
physical as well as mental health 

D)  public health measures regulate individual 
behaviour in order to achieve population 
health goals 

E)  no authority has the right to restrict the 
activities of people who have not been 
exposed to infection

39.  When the body is not given enough essential 
nutrients over a period of time, -------.

A)  digestion begins in the mouth by the action 
of chewing 

B)  it can also result from such problems as 
eating disorders 

C)  foods like fruits and vegetables are sources 
of water, too 

D)  water has no caloric value and is not an 
energy source 

E)  it becomes weak and less able to fight 
infection

40. The exposure to childhood trauma should be 
routinely assessed in first-episode psychosis ---
----.

A)  as a result of a relation with a lower risk that 
has been hospitalized 

B)  although it was once considered to cause an 
epidemic disease 

C)  because it appears to be related to an 
increased risk of developing a more severe 
illness 

D)  however, they are connected to an increased 
risk of developing diabetes 

E)  despite the significant risk of development of 
mental illnesses

41. Achondroplasia (dwarfism) is obvious at birth ---
----.

A)  because infants born with the disorder have 
distinctive physical features 

B)  as a result, it is a controversial topic among 
medical experts around the world 

C)  because of the benefits of bone lengthening 
operations 

D)  unless the key risk factor for these babies is 
their family history 

E)  yet it can always occur as a dominant 
inherited genetic disorder
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42. – 47. sorularda, verilen Türkçe cümleye 
anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

42.  When the power in electronic pacemakers runs 
out, batteries must either be recharged or 
changed.

A)  Elektronik kalp pillerindeki güç tükendiği 
zaman, piller ya yeniden şarj edilmeli ya da 
değiştirilmelidir. 

B)  Kalp pillerinin gücü azalırsa, sorunu çözmenin 
en iyi yolu pilleri şarj etmek ya da yenisiyle 
değiştirmektir. 

C)  Elektronik kalp pillerindeki güç bittiği zaman 
şarj edilmelidir; bu işe yaramıyorsa, piller 
değiştirilmelidir. 

D)  Elektronik kalp pillerinin gücü giderek 
azalıyorsa, piller ya derhâl şarj edilmeli ya da 
değiştirilmelidir. 

E)  Kalp pilleri düzenli olarak şarj edilmeli ya da 
içindeki güç tamamen tükendiğinde yenisiyle 
değiştirilmelidir. 

43.  Toxicity caused by metals such as lead, mercury, 
copper, and iron can have serious and even lethal 
consequences, particularly for children.

A)  Kurşun, cıva, bakır ve demir gibi metaller 
zehirlenmeye yol açtıkları için, küçük 
çocuklar için ciddi ve ölümcül birer tehdit 
olabilirler. 

B)  Kurşun, cıva, bakır ve demir gibi metallerden 
kaynaklanan çoğu zehirlenme türünün, 
çocuklar için çok ciddi ve ölümcül sonuçları 
vardır. 

C)  Özellikle çocuklar için oldukça ciddi hatta 
ölümcül sonuçları olan kurşun, cıva ve demir 
gibi metaller zehirlenmeye yol açabilirler. 

D)  Kurşun, cıva, bakır ve demir gibi metallerden 
kaynaklanan zehirlenmenin, özellikle çocuklar 
için ciddi ve hatta ölümcül sonuçları olabilir. 

E)  Zehirlenme kurşun, cıva, bakır ve demir 
gibi metallerden kaynaklanabilir ve bunun 
çocuklar için ciddi ve hatta ölümcül sonuçları 
vardır. 

44.  Since AIDS can be transmitted from an infected 
mother to the child during pregnancy, infants of 
HIV-positive mothers are in a high-risk group.

A)  HIV taşıyan anneler hastalıklarını bebeklerine 
geçirebildikleri için, bu annelerin bebekleri 
yüksek risk grubu olarak sınıflandırılırlar. 

B)  AIDS, hamilelik sırasında, hastalığa 
yakalanmış anneden çocuğa geçebildiği için, 
HIV taşıyan annelerin bebekleri yüksek risk 
grubundadır. 

C)  AIDS, hastalığa yakalanmış anneden 
çocuğa her koşulda geçtiği için, HIV taşıyan 
annelerin bebekleri yüksek risk grubunda 
değerlendirilir. 

D)  HIV taşıyan anneler, doğacak bebekler için 
büyük bir risk taşır; bu yüzden hamilelikten 
önce bununla ilgili önlemler alınmalıdır. 

E)  AIDS, hamilelik sırasında, hastalığa 
yakalanmış anneden çocuğa geçer; bu 
yüzden, HIV taşıyan annelerin bebeklerine 
yüksek dozda ilaç verilir. 



9

TH
E 

EN
GL

IS
H 

CE
NT

RA
L

Diğer sayfaya geçiniz.

45.  The kidneys maintain the purity and chemical 
balance of the blood and the other extracellular 
body fluids.

A)  Böbreklerin önemli görevlerinden biri, kanın 
saflığını ve kimyasal dengesini sağlamaktır. 

B)  Böbrekler, kanın saflığını sağlar ve diğer 
hücre dışı vücut sıvılarının dışarı atılmasına 
yardım eder. 

C)  Kanın ve çoğu hücre dışı vücut sıvılarının 
kimyasal dengesini sağlamak böbreklerin 
görevidir. 

D)  Böbrekler, kanın saflığını ve kimyasal 
dengesini sağlar ve hücre dışı vücut sıvılarını 
ayrıştırır. 

E)  Böbrekler, kanın ve diğer hücre dışı vücut 
sıvılarının saflığını ve kimyasal dengesini 
sağlar.

46.  Researchers are looking for ways to use 
endoscopy to screen for various cancer types 
that go undetected until their advanced stages.

A)  Endoskopinin, farklı kanser türlerinin 
ilerlemeden önce görüntülenmesi için 
kullanılıp kullanılamayacağı araştırmacılar 
tarafından inceleniyor. 

B)  Araştırmacılar, ilerlemiş kanser türlerinin 
tedavisinde endoskopinin görüntüleme 
amaçlı nasıl kullanılabileceğinin yollarını 
araştırıyorlar. 

C)  Araştırmacılar, endoskopi gibi ileri 
tanı tekniklerini çeşitli kanser türlerini 
görüntülemede kullanmanın yollarını 
bulmaya çalışıyorlar. 

D)  Fark edildiğinde çok ilerlemiş olan bazı 
kanser türlerinin görüntülenmesinde 
endoskopinin kullanımı, araştırmacılar 
tarafından yıllardır inceleniyor. 

E)  Araştırmacılar, ileri aşamalarına kadar 
fark edilmeyen çeşitli kanser türlerini 
görüntülemek için endoskopiyi kullanmanın 
yollarını araştırıyorlar.

47.   Our ability to modify our behavior based on 
our experiences is a reflection of the brain’s 
willingness to learn.

A)  Tecrübelere dayanarak davranışlarımızı 
değiştirmek, sürekli öğrenme isteğimizin en 
iyi göstergesidir. 

B)  Edindiğimiz tecrübelerle davranışlarımızı 
değiştirebilir ve beynimizin öğrenme isteğini 
kontrol edebiliriz. 

C)  Beynin öğrenme isteği sayesinde, çoğu 
davranışımızı hayattaki tecrübelerimiz yoluyla 
değiştirebiliriz. 

D)  Tecrübelerimize dayanarak davranışımızı 
değiştirme kabiliyetimiz, beynin öğrenme 
arzusunun bir yansımasıdır. 

E)  Tecrübelerimizden yola çıkarak 
davranışlarımızı düzeltmemizi sağlayan şey, 
bunu yapmayı istememizdir.
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48. – 53. sorularda, verilen İngilizce cümleye 
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

48.  Her yıl bir milyondan fazla yeni vaka ile 
kadınlardaki en yaygın kanser türü olan meme 
kanseri, erken aşamalarda tedavi edilebilir.
A)  It is possible to cure breast cancer at an 

early stage even though it is one of the most 
common cancer types in women. 

B)  With more than one million new cases every 
year, breast cancer, the most common 
cancer type in women, can be cured in the 
early stages. 

C)  With one million new cases every year, 
breast cancer is considered to be the most 
common cancer type, but it is curable in its 
early stages. 

D)  Breast cancer, which is a common type of 
cancer among women, with almost one 
million new cases every year, can be cured 
easily. 

E)  One out of one million women suffers from 
breast cancer, but it is a curable disease, 
especially when detected in the early stages. 

49.  Doğru yemek pişirmek, etteki ve kümes 
hayvanlarındaki bakterileri öldürür; ancak 
çiğ sebze ve meyveler bakteri taşıyabilir ve 
yiyenlerde hastalığa sebep olabilir.
A)  Proper cooking kills the bacteria in the meat 

or poultry, but raw vegetables and fruits can 
carry bacteria and cause illness in those who 
eat them. 

B)  The bacteria residing in the meat or poultry 
must be killed through proper cooking, but 
raw vegetables and fruits can still carry 
bacteria and cause illness. 

C)  If people cook the meat and poultry properly, 
bacteria die; however, bacteria can survive 
in raw vegetables and fruit and cause illness 
for those who eat them. 

D)  Proper cooking kills most bacteria in the 
meat or poultry, but raw vegetables and 
fruits carry bacteria and cause illness for 
those who consume them. 

E)  While proper cooking kills the bacteria in 
the meat or poultry, vegetables can carry 
bacteria and cause illness for those who eat 
them even when cooked. 

50.  Otizmin en erken belirtilerinden biri çocukların 
diğer insanların dikkatini çekmek için çaba 
göstermemesidir.

A)  The earliest sign of autism is that children 
avoid attracting the attention of other 
people.

B)  In the early stages of autism, children do not 
try to attract the attention of other children. 

C)  One of the earliest signs of autism is that 
children do not try to attract the attention of 
other people. 

D)  Children do not try to attract the attention of 
other people in the early stages of autism. 

E)  Unlike their peers, children with autism do 
not try to attract the attention of other 
people. 
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51.  Doktorlar, sık baş ağrısı olan hastalara 
şikâyetlerinin belirtilerini detaylı olarak 
tanımlayan bir günlük tutmalarını önerirler.

A)  Keeping a journal which describes the 
symptoms of their complaints is important to 
patients with frequent headaches.

B)  Doctors advise patients with frequent 
headaches to keep a journal that describes 
the symptoms of their complaints in detail. 

C)  Doctors preferably keep a journal about their 
patients with frequent headaches and record 
symptoms of their complaints in detail. 

D)  The symptoms of the frequent headaches 
should be recorded in a journal by patients 
to follow the course of the disease in detail. 

E)  Patients with frequent headaches are 
recommended to keep a daily journal to 
record symptoms of their complaints.

52.  Beynin uzantısı olan göz, fotoreseptör olarak 
bilinen ışığa duyarlı yaklaşık 125 milyon sinir 
hücresi içerir.

A)  125 million light-sensitive nerve cells, called 
photoreceptors, exist in the human eye to 
detect the lights it sees. 

B)  It is known that the eye is an extension of 
the brain containing 125 million light-sensitive 
photoreceptors. 

C)  Being an extension of the brain, each human 
eye contains 125 million cells, which are 
called photoreceptors. 

D)  The eye, which is an extension of the brain, 
contains nearly 125 million light-sensitive 
nerve cells, known as photoreceptors. 

E)  The eye is an extension of the brain and 
contains photoreceptors made up of 125 
million light-sensitive nerves.

53.  İnsan vücudunda en büyük organlardan biri olan 
karaciğer, pek çok metabolik görevi yerine getirir 
ve vücudun filtresi olarak çalışır.

A)  The liver, which is one of the largest organs 
in the human body, performs numerous 
metabolic functions and works as the body’s 
filter. 

B)  Being one of the largest organs of the body, 
the liver performs certain functions and 
cleans the whole body properly as a filter. 

C)  Because it is the largest organ and the 
only filter in the human body, numerous 
metabolic functions are performed by the 
liver. 

D)  Although it is one of the largest organs in the 
human body, the liver only performs a couple 
of metabolic functions. 

E)  The liver is the largest organ in the human 
body and it can perform a few metabolic 
functions, such as filtering the body.

9
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54. – 59. sorularda, boş bırakılan yere, 
parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için 
getirilebilecek cümleyi bulunuz.

54.  -------. The food we ingest activates these 
bacteria in different locations in the gut. Complex 
carbohydrates that are fermented by these 
bacteria produce short chain fatty acids that we 
use as a source of energy. Some of the main by-
products of this process are certain gases and 
vapours of volatile organic compounds. The main 
fermentation gas is carbon dioxide. Hydrogen 
producing bacteria in both the small and large 
intestines generates hydrogen (H2), while 
methanogens found mainly in the large intestine 
produce methane (CH4).

A)  Gases and volatile vapours are directly 
associated with the state of our health 

B)  Our gut houses a large number of bacteria 
that colonise various parts of it 

C)  Our human gas capsule can give information 
about the most suitable diet for us 

D)  The overuse of antibiotics may cause some 
serious health problems 

E)  Kidney diseases can cause diarrhoea and 
other gastrointestinal symptoms

55.  Some simple measures can eliminate the risk of 
food poisoning. Hands should always be washed 
before food is touched. Fresh fruit and vegetables 
should be washed in clean water. Cutting boards 
and implements that have been used for raw 
meat should be washed with hot water before 
being used for other foods. Meat, poultry, and 
eggs must be cooked sufficiently. -------.

A)  Raw and cooked foods should be stored 
separately in the refrigerator 

B)  The beginning of symptoms depends on the 
cause of poisoning 

C)  The protozoan parasite affects farm animals 
as well as humans 

D)  Unfortunately, people in certain rural areas 
do not have refrigerators in their houses 

E)  Mild cases can be dealt with at home by 
consuming extra fluids

56.  Persistent vegetative state is the extended 
state of unconsciousness in which higher brain 
activity (cerebral cortex function) is negligible or 
lost though the brainstem continues to operate 
to sustain the vital functions of living such as 
breathing, heart rate, and blood pressures. Basic 
motor functions may also occur as the brainstem 
is responsible for some motor functions. -------. 
However, there is no recognition of or purpose 
to these actions, and the person cannot follow 
instructions to move in certain ways and does 
not speak, drink, or eat. 
A)  Persistent vegetative state raises many 

medical, legal, and ethical concerns 
B)  The longer a person remains in a vegetative 

state the less likely it is that he or she will 
recover 

C)  The person may also make sounds, move the 
eyes, and move the mouth 

D)  A person may remain in a persistent 
vegetative state for months 

E)  The likelihood of recovery depends on the 
extent and nature of damage
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Diğer sayfaya geçiniz.

57.  Though physicians attempted blood transfusions 
as early as the 17th century, many hazards and 
failures accompanied the procedure until the 
mid 20th century. -------. Doctors then were able 
to routinely match the blood type of donors to 
recipients and blood transfusions became a 
standard element of medical care. Without this 
crucial development, transfusion of whole blood 
products, such as red blood cells would not be 
possible.
A)  Techniques to allow the consistent detection 

of blood type finally became available in the 
1950s 

B)  Many hospitals use procedures to collect, 
cleanse, and return blood to the patient 
during an operation 

C)  Blood banks cannot use blood intended for 
self-transfusion for patients other than the 
donor 

D)  Blood stem cells are undifferentiated, which 
means they have the ability to become any 
type of blood cell 

E)  The total blood donation process takes about 
45 minutes, about 20 minutes of which is the 
actual blood withdrawal

58.  A typical healthy adult has a respiration rate of 
15 to 20 per minute, measured by counting each 
inhalation or each exhalation- a respiratory 
cycle is one of each. Respiration rate normally is 
lower at rest and during sleep. -------. The rate 
also increases with health circumstances such 
as infection, fever, trauma, pain, and strong 
emotions such as fear. The brainstem regulates 
it in intimate coordination with other vital 
functions such as heart rate and blood pressure. 
The respiration rate remains at roughly a ratio of 
1 to 4 with the heart rate.

A)  Therefore, treatment of acute respiratory 
failure requires resuscitative breathing 

B)  However, it accelerates as well as intensifies 
with physical activity and exercise 

C)  Also, heart rate is assessed by listening with 
a stethoscope to the new-born’s heart 

D)  Respiratory failure may arise from extensive 
trauma or a severe cardiovascular disease 

E)  The brainstem, an elongated, bulbous 
structure, maintains the functions of survival

59.  More than 30 years after scientists identified 
HIV as the cause of AIDS, we still have not 
managed to devise an effective vaccine against 
the virus. Without treatment, HIV infection 
usually runs silently and progresses to severe 
immunodeficiency (AIDS) and death over the 
course of several years. It has evolved many 
defences against the human immune system. ---
----. However, an efficient vaccine that prevents 
infection in the first place would be the best 
weapon - particularly in the developing world, 
where the costs of drugs and other factors can 
put effective therapy beyond the reach of many.

A)  For example, for any antiviral vaccine to work 
properly, it has to block infection 

B)  Scientists strongly believe that one drug 
might put an end to all these painful phases 
of many diseases 

C)  Certain drugs can usually keep the infection 
under control for decades 

D)  Researchers are cautiously optimistic that it 
would work on the bacteria within the organ 

E)  The same approach works well for vaccines 
against other viruses

9
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Diğer sayfaya geçiniz.

60. – 65. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi bulunuz.

60.  (I) The global community has made tremendous 
progress toward health equity over the past 25 
years. (II) However, these advances have not 
reached the world’s most remote communities. 
(III) Deep in the rainforest, where people are cut 
off from transportation and cellular networks, 
mortality is the highest, access to health care is 
the most limited and quality of care is the worst. 
(IV) The World Health Organization estimates that 
one billion people spend their entire lives without 
seeing a health worker because of distance. (V) 
As a result, they enjoy advanced health care 
services in every corner of their countries.

A) I B) II C) III D) IV E) V

61.  (I) The diagnosis of genetic disorders is based 
on taking an accurate history and performing 
a clinical examination. (II) The history and 
examination will focus on aspects relevant to the 
presenting complaint. (III) When a child presents 
with birth defects, for example, information needs 
to be gathered concerning parental age, maternal 
health, pregnancy complications, exposure 
to potential teratogens, etc. (IV) Information 
regarding similar or associated abnormalities 
present in other family members should also 
be sought. (V) Such a therapy becomes highly 
crucial in overcoming the disease.

A) I B) II C) III D) IV E) V

62.  (I) Brain cells require a constant supply of 
oxygen to meet their energy needs. (II) Factors 
such as exposure to heat, light, moisture, and 
air may hasten deterioration, causing a drug 
to become less effective. (III) Deprivation of 
oxygen for as little as 30 seconds causes them 
to begin shutting down. (IV) Lack of oxygen for 
two to three minutes causes brain cells to begin 
dying, which might cause permanent loss of 
function in the affected area. (V) This loss may 
involve cognitive function, memory, speech and 
language processing. 

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Diğer sayfaya geçiniz.

63.  (I) Packed tightly in nearly every one of your body’s 
cells except the red blood cells is a complete 
copy of your genome - the genetic instructions 
that direct all of your cellular activities. (II) 
Written in the language of DNA, these consist 
of genes parcelled into 46 chromosomes that 
code for proteins. (III) In 1990, a consortium of 
scientists from around the world set out to 
crack the genetic code and read the human 
genome, our “book of life.” (IV) This monumental 
task, called the Human Genome Project, was 
completed in 2003 and succeeded in mapping the 
entire human genome- 3 billion DNA base pairs 
arranged into about 30,000 genes. (V) However, 
using computers, the scientists put all of the 
sequences from the fragments back together to 
get the entire human genome.

A) I B) II C) III D) IV E) V

64.  (I) Many energy and sports drink products 
contain high amounts of sugar, which can 
deliver an energy boost in the form of simple 
carbohydrates. (II) Some products also contain 
caffeine or herbal stimulants such as ginseng. 
(III) Sports and nutrition bars may be primarily 
carbohydrates as well, though some products 
contain a mix of carbohydrates, proteins, and 
fats. (IV) Though many people use traditional 
medicines, most do not need or derive much 
benefit from them. (V) Therefore, it is important 
to read their product labels carefully because 
they deliver significant calories.

A) I B) II C) III D) IV E) V

65.  (I) Nowadays many women prefer giving birth 
in their 30s. (II) This may be due to changes in 
social and economic structure of societies. (III) A 
report from the Centers for Disease Control and 
Prevention reveals that for the first time women 
in their 30s are giving birth at a higher rate than 
women in their 20s. (IV) Taking care of more than 
one child is getting harder and harder every day. 
(V) The statistics in this study also shows that the 
birth rate among women ages 30-34 increased 
from 101,5 per 1,000 in 2016 to 102,6 births per 
1,000 in 2017.

A) I B) II C) III D) IV E) V

9
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Diğer sayfaya geçiniz.

66.– 68. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

As long as the diagnosis of autism is based on be-
haviour, a definitive pronouncement can only be 
made with observation. Perhaps, once a biologi-
cal test is available, the diagnosis can be made 
before birth, but such a test still seems far in 
the future. Having to rely on behavioural criteria 
means having to live with ambiguity. And because 
the range of differences between all children is 
so large, even experienced clinicians can make 
misjudgements when pressed for a categorical 
pronouncement too early. What happens when 
parents seek professional help, when the social 
and emotional development of their child seems 
to deteriorate or simply not move on? Ideally, an 
experienced clinician will interview the parents 
about their child’s development in detail, and will 
also test and observe the child. Then provision 
can be made for a programme of special edu-
cation to start right away. For this reason, it is 
important that this diagnosis be done as early as 
possible.

66.  It is clear from the text that -------.

A)  the detailed information parents provide 
about their child’s development is adequate 
enough for clinicians to accurately diagnose 
autism 

B)  there are some children who receive a 
special education programme before being 
diagnosed with autism just as a precaution 

C)  there is not much prospect for a biological 
test for the diagnosis of autism before birth 
in the near future 

D)  autistic children exhibit such behavioural 
similarities with each other that the 
vagueness of clinical diagnosis disappears 

E)  thanks to biological tests, clinicians have 
long been diagnosing autism accurately even 
before birth

67.  It can be inferred from the text that autism ------
-.

A)  is usually diagnosed correctly thanks to 
certain biological tests 

B)  may lead to a weakening in the social and 
emotional development of a child 

C)  is similar to other common genetic disorders
D)  is a disorder of the brain which results in 

physical disabilities 
E)  cannot be handled better even after an early 

diagnosis

68.  It can be understood from the text that -------.

A)  behavioural clues to autism may be too 
vague to make a precise diagnosis 

B)  all autistic children take a diagnostic 
test before starting a special education 
programme 

C)  there is no way to cure an autistic child 
unless an early diagnosis is made before 
birth 

D)  the misjudgements of the clinicians are 
because of lack of experience and enough 
data 

E)  there is a little pressure on clinicians to 
diagnose autism as soon as possible E)
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Denemeniz bitmiştir.

69.– 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Oral hygiene is a self-care method for maintai-
ning the health of the teeth, gums, and mouth. 
Oral healthcare providers recommend brushing 
the teeth at least twice daily and flossing or using 
an interdental device to clean between the te-
eth once daily. People who snack throughout the 
day should brush more frequently to clear away 
food debris and bacteria that accumulate after 
eating. Appropriate oral hygiene helps maintain 
the health of the teeth, gums, and other struc-
tures of the mouth and also reduces the risk of 
infection in people who have tongue, lip, or other 
oral piercings. Tooth decay and gum disease de-
velop more rapidly in people who have diminished 
saliva production, have diabetes, or who smoke. 
Further preventive care measures include regu-
lar visits to the dentist and dental hygienist for 
cleaning and examination to detect oral health 
problems such as gingivitis, periodontal disease, 
and oral cancer.

69.  The text is mainly about -------.

A)  why people tend to neglect keeping their 
teeth clean 

B)  the relationship between eating snacks and 
oral hygiene 

C)  the methods used by dentists to ensure oral 
hygiene 

D)  the harmful effects of snacking throughout 
the day 

E)  things that we should do to ensure oral 
hygiene

70.  We understand from the text that -------.

A)  periodontal diseases are more common in 
children than adults 

B)  people with the habit of snacking have 
higher risk of tooth decay 

C)  snacks must never be consumed in order to 
have a clean mouth 

D)  diabetes can surprisingly help people 
maintain oral hygiene 

E)  gum disease develops more rapidly in people 
with diabetes than in those who smoke

71.  It can be understood from the text that -------.

A)  oral healthcare products usually fail to 
remove food debris 

B)  eating snacks throughout the day is worse 
than smoking 

C)  the level of saliva production is related to 
oral health 

D)  people with tongue, lip or oral piercings will 
be infected at some point 

E)  bacteria that accumulate after eating cause 
diabetes and other risks

9
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Diğer sayfaya geçiniz.

72.– 74. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız.

In 1818, Mary Shelley published a novel that sho-
cked a society in the midst of the Industrial Re-
volution. In Shelley’s story, Dr. Frankenstein dis-
covers how to use electricity to reanimate dead 
creatures. Almost 200 years later, biologists Cra-
ig Venter and Hamilton Smith also gave new life 
to an ‘empty shell’. In this case, the ‘shell’ was a 
cell of the tiny bacterium Mycoplasma discoides, 
in which the DNA had been destroyed. Without 
DNA to direct the synthesis of its proteins, the 
cell would die. The scientists used a computer 
to design an artificial DNA sequence that had all 
the genes necessary for bacterial life. Then they 
made the DNA from individual nucleotides and 
inserted this synthetic genome into the bacte-
rium, where it replaced the bacterium’s normal 
DNA. The new DNA directed the cell to perform all 
the biochemical characteristics of life, including 
cell reproduction. After several cell divisions, the 
cells of the new organism, whose ‘parent’ was a 
computer, no longer had any of the original cell’s 
proteins or small molecules.

72.  It is clear from the text that -------.

A)  Shelley was deeply interested in natural 
sciences for a long time 

B)  Shelley’s readers were shocked that a 
women could publish her work in a male-
dominated society 

C)  Shelley’s novel is based on a true story and 
the characters are real people 

D)  biologists Mr. Venter and Mr. Smith, two 
characters from Shelley’s novel, used dead 
animals in their research 

E)  Shelley’s novel contained certain elements 
that the general public was not ready for

73.  According to the text, the cell of Mycoplasma 
discoides used in the experiment -------.

A)  did not contain healthy and functioning DNA  
B)  was not going to live because of a tiny 

bacterium 
C)  was produced by a computer to examine 

bacterial life 
D)  was first mentioned in Shelley’s novel
E)  was a computer designed by scientists for 

DNA research

74.  We understand from the text that -------.

A)  according to Shelley, a bacterium’s DNA is 
not an essential element in cell reproduction 

B)  modern science aims to create artificial 
bacterial life by using current technology 

C)  many novelists foresaw that a cell would 
have the ability to continue living even 
without its DNA 

D)  in Shelley’s story, Dr. Frankenstein replaces a 
DNA sequence with an artificial one 

E)  the aim of the study is to understand the 
capabilities of a bacterium
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Diğer sayfaya geçiniz.

75.– 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Our immune system is a wonderfully complicated 
collection of cells and organs that helps prote-
ct us against any foreign bodies that invade and 
cause disease. Intruders, such as viruses or har-
mful bacteria, are attacked by highly specialized 
cells. Each of us has the physiological ability to 
recognize that our body and its organs are ‘ours’ 
and that invading objects are not. So while the 
white blood cells and other components of our 
immune system attack foreign biological objects 
inside us, they do not attack us. The advantage 
of this is obvious: disease-causing organisms 
can be attacked and destroyed without the body 
turning against itself. However, there is a serious 
downside when it comes to transplantation. The 
immune system can recognize the transplanted 
organ as foreign and attack it. To prevent this, 
patients receiving human-to-human transplants 
generally have to be given large doses of immune 
suppressants to damp down the immune system 
and prevent it from attacking the transplanted 
organ. Unfortunately, patients with suppressed 
immune systems are less able to fight off germs, 
so they are more likely to catch infections. 

75.  It is clear from the text that -------.

A)  after a transplantation operation, patients 
become more prone to infections 

B)  immune system must be supressed long 
before the organ is transplanted 

C)  after a transplantation operation, our 
immune system stops forever 

D)  white blood cells in our body do not attack 
foreign objects 

E)  no bacteria can be destroyed by our immune 
system itself 

76.  According to the text, the immune system 
attacks transplanted organs because -------.

A)  it cannot work properly once the surgery is 
complete 

B)  the patient is given doses of immune 
suppressants 

C)  they cause many people to catch severe 
infections 

D)  it sees them as foreign and tries to destroy 
them 

E)  they do not contain any white blood cells at 
all 

77.  We understand from the text that -------. 

A)  patients with transplanted organs are able to 
fight off germs better 

B)  the immune system works perfectly well 
under any circumstances 

C)  drugs should not be given to patients with 
transplanted organs 

D)  the importance of the immune system has 
largely been underestimated 

E)  the immune system plays an important role 
in our defense against diseases

9
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78.– 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Being overweight or obese can place extra pres-
sure on joints and cartilage, causing them to 
wear away, according to the National Institutes 
of Health. In addition, people with more body fat 
may have higher levels of substances in the blood 
that cause inflammation in the joints, raising the 
risk of osteoarthritis. During research conducted 
by experts at Florida University, patients were ca-
tegorized into three groups: those who lost more 
than 10 percent of their body weight, those who 
lost 5 to 10 percent of their body weight and a 
control group whose weight remained stable. The 
results showed that patients with 5 percent wei-
ght loss had lower rates of cartilage degenerati-
on than stable weight participants. In those with 
10 percent weight loss, cartilage degeneration 
slowed even more. Not only did the researchers 
find that weight loss slowed articular cartilage 
degeneration, they also saw improvement in the 
menisci - crescent-shaped fibrocartilage pads 
that protect and cushion the joint. The study em-
phasizes the importance of individualized therapy 
strategies and lifestyle interventions in order to 
prevent structural joint degeneration as early as 
possible in obese patients. 

78. It is clear from the text that -------.

A)  obesity does more harm to joints and 
cartilage than high levels of substances that 
cause inflammation in the blood 

B)  specialists used a comparative method to 
obtain solid results from the research 

C)  structural joint degeneration in obese people 
cannot be prevented by personal therapy 

D)  the study conducted by Florida University is 
the first one in this specific field 

E)  there is only one potential hazard to the 
joints and cartilage caused by being 
overweight 

79.  According to the text, the outcomes of the study 
indicate that -------.

A)  the menisci get stronger than they were 
originally if the patient loses weight quickly 

B)  the obese are supposed to change their 
treatment methods at regular intervals 

C)  ways to keep joints from deteriorating in 
obese patients must be tailored for the 
individual patient 

D)  losing weight completely eliminates articular 
cartilage degeneration in obese patients 

E)  gaining weight during treatment causes 
irreversible damage to the cartilage 

80.  It is clearly stated in the text that -------. 

A)  patients with stable weight do not 
experience joint degeneration

B)  extra pressure on cartilage leads to weight 
gain in the obese 

C)  degeneration of the joints is the worst 
condition the obese can suffer 

D)  there is a link between osteoarthritis and 
inflammation in the joints 

E)  the menisci that protect the joint are not 
affected by weight gain 

Denemeniz bitmiştir.
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1.  
Carefully : Dikkatli bir şekilde
Ideally : İdeal olarak
Correctly : Doğru bir şekilde                                           
Significantly : Önemli bir şekilde/ önemli ölçüde
Hopefully : Umut dolu bir şekilde
Cümle “Obezite, geçtiğimiz son 40 yılda önemli 
ölçüde kötüleşen bir çok ülkede büyük bir halk 
sağlık problemidir.” şeklinde çevrilebilir. Doğru 
cevap “D” şıkkıdır.

2.  
Inform : Bilgilendirmek
Argue : Tartışmak
Treat : Tedavi etmek
Raise : Artmak
Delete : Silmek
Cümle “Klinik araştırmalar hastaların yaklaşık 
%30’unun malesef bulaşmış olduğunu bile fark 
etmeden sıtma hastalığı için tedavi gördüğünü 
önermektedir/söylemektedir.” şeklinde 
çevrilebilir. Doğru cevap “C” şıkkıdır.

3.  
Cümle “Sigara ve yaşlanma hem diyabet için 
hem de kardiyovasküler hastalıklar için büyük 
risk faktörleridir.” şeklinde çevrilebilir. Burada 
yaşlanma ve sigaranın etkilerinden bahsedildiği 
için “both-and” bağlacının kullanılması en uygun 
kullanım olacaktır. Doğru cevap “A” şıkkıdır. 

4.  
Cümle en uygun “Hipokrat öldükten 400 yıl kadar 
sonra Bergamalı Claudşus Galenus zamanının en 
etkili fizikçisi oldu.” şeklinde çevrilebilir. Cümlede 
kullanılan “after” bağlacından dolayı iki boşlukta 
da zaman uyumu aramak gerekmektedir. 
Cümlenin iki tarafının da geçmiş zaman olması 
gerektiğinden doğru cevap E şıkkıdır. 

5.  
Cümle en uygun “Bireysel genler mikroskopla 
görülemeyecek kadar küçük olduğu için standart 
kromozom analizi genellikle faydalı olmaz.” 
şeklinde çevrilebilir. Cümlede “so-that” yapısının 
kullanılabilmesi için araya sıfat alması ve ikinci 
kısmının cümle olması gerekmektedir. “As well” 
yapısının kullanıldığı yerlerde fiil kullanılması 
gereklidir. Bu yüzden doğru cevap olamaz. “Less-
than” yapısının iki tarafında da isim bulunması 
gerektiğinden doğru cevap E şıkkı olamaz. Bütün 
bu sebeplerden dolayı doğru cevap B şıkkıdır. 

6.  
Cümle en uygun “Bitki proteinleri çok faydalıdır 
çünkü diyet lifi açısından zengindir ve hiç 
kolesterol içermez.” şeklinde çevrilebilir. Cümle bir 
sebep sonuç cümlesi olduğu için doğru cevap C 
şıkkıdır.

7.  
Cümle en uygun “Günümüzde, yeni doğan bakım 
üniteleri erken doğan bebekler için masaj 
terapisi kullanmaktadır çünkü masaj terapistinin 
nazik dokunuşu bu bebekleri sakinleştiriyor 
ve rahatlatıyor gibi görünmektedir.” şeklinde 
çevrilebilir. Cümlede kullanılan “as” bağlacından 
dolayı iki boşluğa gelecek olan cümlelerin zaman 
uyumuna bakmak gereklidir. Ayrıca cümlenin 
başında kullanılan “today” zaman zarfı cümlenin 
geniş zaman olması gerektiğine işaret etmektedir. 
Bu yüzden doğru cevaplar B,C,D olamaz. A şıkkında 
zaman uyumu olmadığı için doğru cevap olamaz. 
Doğru cevap E şıkkıdır. 

8.  
Cümle en uygun « İşçilerin uyku eksikliğinin birçok 
olumsuz etkileri vardır; örneğin kişinin çalışma ve 
acil durumlarla baş etme becerilerini etkileyebilir.” 
şeklinde çevrilebilir. “Effect” kelimesi “etki” 
anlamına gelmektedir ve çoğunlukla “on” edatı ile 
kullanılır. Cümlenin ikinci kısmında kullanılan “deal” 
fiilinin ise “with” edatı ile kullanılması uygundur. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

9
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9.  
Cümle en uygun “Belli kanser türleri için genetik 
testler 1995’te kliniklere girdiklerinden beri uzun 
bir yol katetmiştir.” şeklinde çevrilebilir. Cümlede 
“since” bağlacı “-den beri” anlamında kullanıldığı 
için bağlaçlı kısmın Past Tense yani geçmiş zaman, 
diğer kısmın ise Present Perfect Tense olması 
gerekmektedir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

10.  
Cümle “Kan testlerinin son analizi, HIV’in 1970lerde 
çok yaygın olduğunu ortaya koymaktadır.” şeklinde 
çevrildiğinden doğru cevap D şıkkıdır.

11.  
Cümle en uygun “Radyoaktif iyodin kemoterapinin 
bir türüymüş gibi davranır ve vücudun neresinde 
yer alırsa alsınlar tiroid hücrelerine saldırırlar.» 
şeklinde çevrilebilir. Cümlede kullanılan «located” 
kelimesi “no matter”dan sonra yer belirten bir 
kelimenin kullanılması gerektiğini göstermektedir. 
Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

12.  
Cümle en uygun “21. yüzyılın başlangıcından 
beri Yale Üniversitesindeki araştırmacılar düşük 
karbonhidrat diyeti olan hastalar üzerinde 
yaptıkları çok sayıda çalışma yayınladılar.” şeklinde 
çevrilebilir. Cümlenin ikinci kısmında kullanılan 
Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) bize 
ilk kısmın geçmiş zaman olması ve “since” bağlacı 
kullanılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu 
yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

13.  
Cümle en uygun “Alzheimer için çok sayıda klinik 
test yapılmaktadır/yürütülmektedir, ancak 
malesef gelişim aşamasında olan hiç bir ilaç 
açık ve net bir fayda göstermemiştir.” şeklinde 
çevrilebilir. Cümlede kullanılan “unfortunately” 
kelimesi bize iki cümlenin zıt cümleler olduğunu 
söylemektedir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

14.  
Cümle en uygun “Kemik yoğunluğunu arttırmak 
için doktor, sağlıklı diyet ve egzersiz gibi yaşam 
tarzıyla ilgili önlemlerin yanı sıra çok sayıda ilaç 
yazabilir.” şeklinde çevrilebilir. Cümlede boşluktan 
sonraki kısımda ilave bilgi verilmektedir. Bu 
yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

15.  
Tidy : Düzenli
Practical : Pratik, kullanışlı
Domestic : Evcil, ev içi
Successful : Başarılı
Primary : Temel, ilk
Cümle en uygun  “3 ana renkten birini algılayan 
gözdeki konlar düzgün çalışmadığında renk 
eksikliği meydana gelir.» şeklinde çevrilebilir. Bu 
yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

16.  
Difference : Farklılık
Prescription : Reçete
Diagnosis : Teşhis, tanı
Movement : Hareket
Rejection : Reddetme
Cümle en uygun “Kanamayı durdurma amacıyla 
yaranın üzerine baskı uygulamak için, destek 
sağlamak ve hareketi engellemek için bandajlar 
gerekmektedir.” şeklinde çevrilebilir. Cümlenin 
akışına bakıldığında «prevent” yani engellemek, 
önlemek kelimesi ile birlikte kullanılabilecek en 
uygun kelime “movement” yani hareket kelimesidir. 
Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

17.  
Cümle en uygun “Kişi alternatif yiyecekler 
aracılığıyla gerekli gıdaları aldığı sürece, laktoz 
intoleransı bir bireyin genel sağlığını etkilemez.” 
şeklinde çevrilebilir. Bu bağlamda bakıldığında 
“-dığı sürece» anlamında bir bağlaç kullanılması 
gerekmektedir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.
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18.  
Cümlenin ilk kısmı “Testesteronun uzun 
zamandır fiziksel gerginlikle direk ilgili olduğu 
düşünülmektedir.” şeklinde, ikinci kısmı ise “son 
zamanlardaki çalışmalar bu hormon ve fiziksel 
savaş arasındaki ilişkinin karmaşık ve dolaylı 
olduğunu göstermektedir.” şeklinde çevrilebilir. 
İki cümleye de bakıldığında cümlelerin birbirine 
zıt olduğu görülmektedir. Bu nedenle cümlenin 
başında bir zıtlık bağlacı kullanılması uygun 
olacaktır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. 

19. 
Cümle en uygun “Herhangi bir enfeksiyon temizlik 
eksikliği ve yetersiz beslenmeden dolayı potansiyel 
olarak büyük bi problem haline gelebilir.” 
şeklinde çevrilebilir. Cümlede bir hastalığın olası 
sebeplerinden bahsedildiği için bir sebep bağlacı 
aramak uygun olacaktır. Bu yüzden doğru cevap 
C şıkkıdır.

20.  
Carry out : Yapmak, yerine getirmek 
Give off : Salmak, yaymak
Put away : Atmak, kaldırmak
Lead to : Sebep olmak, -e yol açmak
Rely on : -e güvenmek, -e dayanmak                             
Cümle en uygun “Uzun yıllardır bilinmektedir 
ki bazı zehirlere karşı bakteriyel enfeksiyon 
geliştirme ya da maruz  kalma patolojik kemik 
bozukluklarına yol açabilir.” şeklinde çevrilebilir. 
Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

21.  
“Studies conducted in Spain have revealed that 
pancreatitis is a growing health.... in childre.” 
cümlesinde İspanya’da yürütülen bir çalışmanın 
pankreasın çocuklarda gittikçe büyüyen bir sağlık 
problemi/meselesi olduğundan bahsedilmektedir. 
Boşluğa gelecek kelime problem/mesele 
anlamında bir kelime olmalıdır. Bu yüzden doğru 
cevap B şıkkıdır.

22.  
“It is a/an .....uncommon painful condition but 
with a significant health impact.” cümlesinde 
yaygın olmayan acılı bir durum olduğundan 
fakat önemli bir sağlık etkisi olduğundan 
bahsedilmektedir. Boşluğa gelecek zarfın 
“uncommon painful” sözcük öbeğiyle uygun bir 
şekilde birleşmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
bakıldığında “diğerlerine nazaran daha az yaygın 
olduğu” anlaşılmaktadır. Doğru cevap A şıkkıdır.

23.  
Rough : sert, pürüzlü
Individual : Bİreysel
Demanding : Talepkar, ısrarcı
Necessary : Gerekli
Available : Mevcut, bulunan
Cümle en uygun “Malesef ki pankreas hastlığı 
olan çocuklar üzerinde mevcut olan çok az sayıda 
çalışma vardır.” şeklinde çevrilebilir. Bu yüzden 
doğru cevap E şıkkıdır.

24.  
Cümlede kullanılan “over the last decade” zaman 
zarfı bize Yakın Geçmiş Zaman (Present Perfect 
Tense) kullanılması gerektiğini göstermektedir. 
Cümle “Son 10 yıldır, akut pankreas vakası 
artmaktadır.” şeklinde çevrilebilir. Bu yüzden 
doğru cevap B şıkkıdır.      

25.  
Cümle en uygun “Bu hastalığın yan etkilerini en iyi 
şekilde öngörmek için vaka tahminleri yapılmalıdır 
çünkü akut pankreas kronik bir durum değildir.» 
şeklinde çevrilebilir. Bu cümleden de anlaşıldığı 
gibi hastalığı önlemek için yapılması gereken 
şeylerden bahsedilmektedir. Bunun için de tavsiye 
yapılarından «should” kullanmak uygun olacaktır. 
Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

26.  
Cümle en uygun “Bağ ağrısı tüm insan 
hastalıklarının içinde en yaygın olanıdır.” şeklinde 
çevrilebilir. Cümlede kullanılan “of all” yapısı 
“superlative” yani üstünlük yapısı kullanılması 
gerektiğini göstermektedir. Bu yüzden doğru 
cevap C şıkkıdır. 
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27.  
Excellent : harika, mükemmel
Crowded : Kalabalık
Valuable : Kıymetli, değerli
Persistent : Devamlı, sürekli
Sensible : Duyarlı, hassas
Cümle en uygun “ Çoğumuz için, baş ağrısı küçük / 
önemsiz bir durumdur fakat önemli bir azınlık için 
sürekli bağ ağrısı ciddi bir rahatsızlık ve engeldir.” 
şeklinde çevrilebilir. Bu cümleden de görüldüğü 
gibi baş ağrısının sürekli olmasının bir rahatsızlık 
durumu olduğundan bahsedilmektedir. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkıdır.

28.  
Cümlede “...terms of” yapısı kullanışmıştır ve bu 
yapının “in” edatı ile birlikte kullanılması uygundur. 
Cümle “ Çoğumuz için, baş ağrısı küçük / önemsiz 
bir durumdur fakat önemli bir azınlık için sürekli 
bağ ağrısı iş zamanından kayıp ve tedavi maliyeti 
gibi konular açısından daha geniş topluluklar 
için önemli sonuçları olan ciddi bir rahatsızlık 
ve engeldir.” şeklinde çevrilebilir. Doğru cevap A 
şıkkıdır. 

29.  
Parçada “Aynone” ile başlayan cümlede kişinin 
ilesinde migren geçmişi varsa o kişinin de 
migrenin belirtilerini yaşama ihtimali olduğundan 
bahsedilmektedir. Bu cümlenin devamında ise bu 
insanların er ya da geç bu sürecin bazı belirtilerini 
deneyimleyeceklerini tahmin edebildiklerinden 
bahsetmektedir. Bu cümle bundan önceki 
cümleyle benzer bir anlam taşımaktadır ve “bir 
diğer deyişle” bağlacının kullanımı uygun olacaktır. 
Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

30.  
Cümle “Çoğumuz belirtilerin kökenlerini 
bilmememize rağmen bu insanların er ya da geç 
bu sürecin bazı belirtilerini yaşayacağını tahmin 
edebiliriz.” şeklinde çavrilebilir. Cümlede iki 
şeyden bahsedilmediği için D şıkkı doğru cevap 
olamaz. E şıkkındaki “much” kelimesi sayılamayan 
kelimelerle kullanıldığı için doğru cevap olamaz. 
A ve B şıklarında da olumsuz anlam taşıyan iki 
kelime kullanıldığı için doğru cevap olamazlar. Bu 
yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

31.  
Cümlenin ilk kısmı “Fiziksel engeli olan bir kişi bir 
doktora görünmelidir.” şeklinde çevrilebilir. Bu 
cümleyi tamamlayan en uygun cümle “Yeni bir 
fiziksel aktivite ya da egzersiz planına başlamadan 
önce” olacaktır. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

32.  
Cümlenin ilk kısmı “Kanser terapisinin karşılaştığı 
en büyük zorluklardan biri de .....” şeklinde 
çevrilebilir. Cümleyi en uygun tamamlayacak 
cümle “ilaçların sağlıklı olanları değil de sadece 
kanserli hücreleri hedef aldığından emin olmak” 
olacaktır. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

33.  
Cümlede kullanılan “however” bağlacı iki cümlenin 
birbirine zıt olması gerektiğini göstermektedir. 
Boşuktan sonraki kısım “ Ancak, donör eksikliği 
hala/ yine de bazı yerlerde böbrek naklinin 
varlığını sınırlamaktadır.” şeklinde çevrilebilir. 
Cümlenin ilk kısmına ise bununla zıt olacak şekilde 
bir ifade kullanmak uygun olacaktır. “Amerikadaki 
nakil cerrahları her yıl 15.000 kadar böbrek nakli 
gerçekleştirmektedir ancak ...” şeklinde devam 
etmesi en uygun kullanımdır. Bu yüzden doğru 
cevap D şıkkıdır.

34.  
Cümle en uygun “Ameliyat birçok sağlık durumu 
için güvenli ve etkili bir yöntemdir” şeklinde 
çevrilebilir. Bu cümleyi sebep-sonuç bağlacıyla 
en uygun şekilde tamamlanabilir. “Ameliyata bağlı 
riskler ve komplikasyonlar son yirmi otuz yılda 
önemli ölçüde azalmıştır” şeklinde bir cümle ile 
tamamlanması uygundur. Diğer seçenekler anlam 
bakımından uygun olmamaktadır. Bu yüzden 
doğru cevap A şıkkıdır.

35.  
Cümlenin ilk kısmı “Cildiyeciler ala hastalığının 
başlamasına tam olarak neyin sebep olduğunu 
bilmemektedirler” şeklinde çevrilebilir. D şıkkında 
bu durumu bir sonuca bağlamıştır. D şıkkındaki 
cümle “Bu yüzden çok az sayıda önleyici tedbir 
vardır.” şeklinde çevrilebilir ve ilk cümleyle 
kullanılabilecek en uygun cümle budur. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkıdır.
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36.  
Cümlenin bağlaçlı kısmı “Araştırmacılar yaşlı 
kadınlarda daha yaygın olduğunu düşünmesine 
rağmen..... “ şeklinde çevrilebilir. Burada kullanılan 
“although” bağlacı bir zıtlık bağlacıdır ve iki 
cümlenin birbirine zıt olmasını gerektirmektedir. 
Ayrıca cümlede kullanılan “it” kelimesinin 
neye gönderme yaptığını da şıklarda aramak 
gerekmektedir. Cümlenin devamı en uygun “ 
Yumurtalık kanseri tüm yaşlardan bayanları hatta 
20li yaşlardaki bayanları bile etkileyebilir.” şeklinde 
tamamlanır. Böyle tamamlanırsa zıtlık bağlacı için 
gereken zıt ifadeler de doğru kullanılmış olur. Bu 
yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

37.  
Boşluktan önceki cümle “Kramplar altında yatan 
bir problemin belirtisi olabilir” şeklinde çevrilebilir. 
A, B, D ve E şıkları anlam olarak uygun bir şekilde 
cümleyi tamamlamamaktadır. C şıkkındaki cümle 
“eğer belirtiler 15 dakikadan daha uzun sürerse “ 
şeklinde çevrilebilir ve en uygun kullanım bu olur. 
Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

38.  
Bağlaçlı olan cümle “bireysel sağlık diğerlerinin 
sağlığını etkilediği için” şeklinde çevrilebilir. 
Cümlede kullanılan “because” bağlacı sebep-sonuç 
mantığının kurulması gerektiğini göstermektedir. 
Bu cümleyi en doğru şekilde tamamlayan cümle 
A, B, C ve E şıklarında bulunmamaktadır. D 
şıkkındaki cümle “Halk sağlığı önlemleri nüfus 
sağlığı hedeflerine ulaşmak için bireysel davranışı 
düzenlemektedir.” şeklinde çevrilebilir ve cümleyi 
uygun bir şekilde tamamlar. Bu yüzden doğru 
cevap D şıkkıdır.

39.  
 “When” bağlacı ile yapılan cümle “Vücuda belli bir 
süre gerekli ve yeterli besleyiciler verilmezse/
verilmediğinde” şeklinde çevrilebilir. Devamında 
kullanılacak cümle bu durumun bir sonucu 
olacak bir şekilde kullanılırsa en uygun kullanım 
olacaktır. A, B, C ve D şıkları anlam olarak uygun 
olmamaktadır. E şıkkındaki cümle “daha zayıf ve 
enfeksiyonla savaşmak için daha yeteneksiz hale 
gelir.” şeklinde çevrilebilir ve bağlaçlı cümleyi en 
uygun tamamlayan cümle bu olur. Bu yüzden 
doğru cevap E şıkkıdır.

40.  
Soruda verilen cümle en uygun “Çocukluk 
travmasına maruz kalma rutin olarak ilk çıldırma 
anında değerlendirilmelidir” şeklinde çevrilebilir. 
A, B, D ve E şıkkındaki cümleler ilk kısımla 
uyuşmamaktadır. C şıkkındaki cümle “Çünkü daha 
ciddi bir hastalık geliştirme konusunda artan 
riskle ilgili olabilir gibi görünmektedir.” şeklinde 
çevrilebilir ve en uygun kullanım olacaktır. Bu 
yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

41.  
Cümle “Cücelik doğumda bellidir/barizdir” şeklinde 
çevrilebilir. Cümlenin devamında bir sebep sonuç 
ilişkisi ya da zıtlık kurulabilir. B, C, D ve E şıklarındaki 
cümleler anlam olarak uygun olmamaktadır. A 
şıkkındaki cümle “Çünkü bozukluklarla doğan 
bebeklerin ayırt edici fiziksel özellikleri vardır.” 
şekline çevrilebilir ve cümleyi anlam olarak en 
uygun tamamlayan cümle bu olur. Bu yüzden 
doğru cevap A şıkkıdır.

42.  
Cümlede “when” bağlacı kullanıldığından şıklarda 
“-diğinde, dığında” ya da “-diği zaman, -dığı zaman” 
gibi kelimeler aramamız gerekmektedir. E, D ve B 
şıkları doğru cevap olamaz.. C şıkkında aradığımız 
anlamı veren kelimeler bulunmamaktadır. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

43.  
İlk cümlede kullanılan “caused by” yapısı bize 
burada kısaltma yapıldığını göstermektedir. 
“Kurşun, cıva, bakır ve demir gibi metallerin sebep 
olduğu zehirlenme” şeklinde cümleye başlamak en 
doğru kullanım olacaktır. Bu açıdan bakıldığında 
A, C ve E şıkları doğru cevap olamaz. B şıkkındaki 
“tür” kelimesinin cümlede herhangi bir karşılığı 
olmadığından doğru cevap olamaz. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkıdır.
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44.  
Cümlede kullanılan “since” bağlacından dolayı 
çeviride “için” anlamı veren kelimeler aramamız 
gerekmektedir. D ve E şıkları doğru cevap olamaz. 
Cümlenin ikinci kısmında HIV pozitifli annelerin 
bebeklerinin yüksek risk grubunda olduğundan 
bahsedilmektedir. A şıkkında kullanılan 
“sınıflandırılır” kelimesini karşılayan herhangi bir 
kelime bulunmamaktadır. C şıkkında kullanılan 
“değerlendirilir” kelimesi cümlenin İngilizcesinde 
bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap B 
şıkkıdır.

45.  
Cümlenin öznesi “kidneys” yani “böbrekler” ve 
yüklemi “maintain” yani “sağlamak, sürdürmek”tir. 
A şıkkında kullanılan “önemli görevlerinden biri” 
sözcük öbeğini İngilizce çevirisinde karşılayan 
herhangi bir kelime bulunmamaktadır. B 
şıkkında kullanılan “yardım eder” kelimesi 
İngilizce çevirisinde kullanılmamıştır. D şıkkında 
kullanılan “ayrıştırır” kelimesi İngilizce kısmında 
bulunmamaktadır. C şıkkında kullanılan “görevidir” 
kelimesini cümlede karşılayan herhangi bir 
İngilizce kelime yoktur. Bu yüzden doğru cevap E 
şıkkıdır. 

46.  
Cümlenin öznesi “araştırmacılar” ve yüklemi 
“yollarını araştırıyorlar”dır. Bu açıdan bakıldığında 
A ve D şıkları doğru cevap olamaz. B ve C şıklarında 
«..go undetected until their advanced stages” 
cümlesindeki “undetected” yani “fark edilmeyen” 
kelimesini karşılayan bir kelime bulunmadığı için 
doğru cevap olamaz. Bu yüzden doğru cevap E 
şıkkıdır. 

47.  
Cümlenin öznesi “Bizim deneyimlerimize dayanarak 
davranışlarımızı değiştirme yeteneğimiz” ve 
yüklemi “bir yansımadır/göstergedir” olmalıdır. A 
şıkkında kullanılan “sürekli” kelimesini karşılayan 
bir kelime olmadığı için doğru cevap olamaz. 
B şıkkında kullanılan “ve” bağlacını karşılayan 
herhangi bir bağlaç cümlenin İngilizce çevirisinde 
kullanılmamıştır. C şıkkında kullanılan “sayesinde” 
kelimesini karşılayan bir kelime bulunmamaktadır. 
E şıkkında kullanılan “yola çıkarak” kelimesini 
karşılan bir kelime bulunmamaktadır. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkıdır.

48.  
Cümlenin öznesi “meme kanseri” ve yüklemi 
ise “tedavi edilebilir” olmalıdır. C ve E şıklarında 
kullanılan “but” yani fakat bağlacına yönelik herhangi 
bir kelime Türkçe çevirisinde bulunmamaktadır. 
Bu yüzden doğru cevap olamaz. A şıkkında 
kullanılan “it is possible” yapısı “tedavi edilebilir” 
yüklemini tam olarak karşılayamamaktadır. 
Bu yüzden doğru cevap olamaz. Cümlede 
kullanılan “bir milyondan fazla” sözcük öbeğini 
D şıkkındaki cümle karşılamamaktadır. Ayrıca D 
şıkkında cümlenin Türkçesinde kullanılan “erken 
aşamalarda” kelimesini karşılayan herhangi bir 
kelime bulunmamaktadır. Bu yüzden doğru cevap 
D şıkkı olamaz. Doğru cevap B şıkkıdır.

49.  
Cümlede kullanılan «ancak» bağlacına dikkat 
edilerek soruya bakılmalıdır. Buna göre 
bakıldığında E şıkkında kullanılan «while” bağlacı 
aranılan anlamı vermemektedir. B şıkkında 
kullanılan “must be killed” yapısını karşılayan 
bir cümle Türkçe çevirisinde bulunmamaktadır. 
Bu yüzden dorğu cevap olamaz. C şıkkında 
kullanılan “if” bağlacı cümlenin Türkçe karşılığıyla 
ilgili olmadığı için doğru cevap C şıkkı olamaz. D 
şıkkında kullanılan “most” kelimesi için Türkçe 
çevirisinde uygun bir kelime bulunmamaktadır. 
Doğru cevap D seçeneği de olamaz. Bu yüzden 
doğru cevap A şıkkıdır.

50.  
Cümlenin öznesi “otizmin en erken belirtilerinden 
biri” ve yüklemi “çaba göstermemesidir” olarak 
düşünülmelidir. Buna göre bakıldığında B ve 
D şıklarında kullanılan “otizmin ilk evrelerinde” 
sözcük öbeğini karşılayan bir kelime Türkçe 
çeviride bulunmamaktadır. Doğru cevap B ve 
D şıkları olamaz. A şıkkında kullanılan “avoid” 
yani “kaçınmak, sakınmak” kelimesinin karşılığı 
Türkçesinde bulunmadığı için doğru cevap olamaz. 
E şıkkında kullanılan “unlike their peers” yani 
“akranlarının aksine” sözcük öbeğine dair bir ifade 
Türkçe çevirisinde bulunmadığı için doğru cevap 
E şıkkı olamaz. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.
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51.  
Cümlenin öznesi «doktorlar» ve yüklemi 
«önerirler»dir. Buna göre bakıldığında A, D ve E 
şıkları doğru cevap olamaz. C şıkkında kullanılan 
“preferably” yani “tercihen” kelimesini karşılayan 
bir kelime Türkçe çevirisinde bulunmadığı için 
doğru cevap olamaz. Bu yüzden doğru cevap B 
şıkkıdır. 

52.  
Cümlenin öznesi “beynin uzantısı olan göz” ve 
yüklemi “içerir” dir. Buna göre bakıldığında A 
şıkkında “içerir” kelimesini karşılayan bir kelime 
bulunmamaktadır. B şıkkında yüklem olarak 
kullanılan “it is known that” yapısı “bilinir ki” şeklinde 
çevrilebilir ve bunu cümlede karşılayan bir sözcük 
öbeği bulunmamaktadır. Doğru cevap B şıkkı 
olamaz. E şıkkında özne olarak kullanılan “eye” yani 
“göz” kelimesi Türkçesinde verilen “beynin uzantısı 
olan göz” sözcük öbeğini karşılamamaktadır. 
Doğru cevap E şıkkı olamaz. C şıkkında kullanılan 
“each human” kelimesini karşılayan bir sözcük 
öbeği Türkçesinde kullanılmadığı için doğru cevap 
olamaz. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. 

53.  
Cümlenin öznesi “İnsan vücudunda en büyük 
organlardan biri olan karaciğer” ve yüklemi 
“yerine getirir” ve “çalışır” dır. D şıkkında kullanılan 
“although” bağlacını karşılayan herhangi bir kelime 
cümlenin Türkçe çevirisinde bulunmamaktadır. C 
şıkkında kullanılan “because” bağlacının karşılığı 
cümlenin Türkçe çevirisinde bulunmamaktadır. 
Doğru cevap C şıkkı olamaz. B şıkkında kullanılan 
“cleans” fiili cümlenin Türkçesinde bulunmadığı 
için doğru cevap B şıkkı olamaz. E şıkkında 
kullanılan “such as” yapısı örnekleme için kullanılır; 
fakat cümlenin Türkçesinde böyle bir yapı 
kullanılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap E şıkkı 
olamaz. Doğru cevap A şıkkıdır. 

54.  
Boşluktan sonraki cümlede sindirdiğimiz 
yiyeceğin bağırsakta farklı yerlerde bu bakterileri 
aktive ettiğinden/harekete geçirdiğinden 
bahsedilmektedir. Cümlenin başındaki boşlukta 
“bu bakteriler” dediği bakterilerle ilgili bilgi 
verilmesi gerekmektedir. A, C, D ve E şıklarında 
herhangi bir bakteriden söz edilmemektedir. 
Doğru cevap A, C, D ve E şıklarından biri olamaz. 
B şıkkındaki cümle en uygun “ Bağırsaklarımız, 
çeşitli kısımlarını kolonize eden çok sayıda bakteri 
barındırır.” şeklinde çevrilebilir. Bu yüzden doğru 
cevap B şıkkıdır.

55.  
Cümlenin boşluktan önceki kısmında bazı önlemlerin 
besin zehirlenmesi riskini azaltabileceğinden, 
ellerin yiyeceğe dokunmadan önce her zaman 
yıkanması gerektiğinden, taze sebze ve meyvenin 
temiz suda yıkanması gerektiğinden, et, kümes 
hayvanları ürünlerinin ve yumurtaların yeterince 
pişirilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. 
Cümlenin devamında bunlarla bağlantılı bir cümle 
olması gerekmektedir. Bu bağlamda bakıldığında 
B şıkkındaki cümle zehirlenme belirtilerinden 
bahsettiği için cümlenin akışına uymamaktadır. C 
şıkkında protozoa parazitinin insanlar kadar çiftlik 
hayvanlarını da etkilediğinden bahsedilmektedir. 
Cümlenin akışına uymadığı için doğru cevap C 
şıkkı olamaz. D şıkkında kırsal bölgelerde yaşayan 
insanların evlerinde buzdolabı olmadığından 
bahsedilmektedir ki bu da paragrafı anlamlı bir 
şekilde tamamlamamaktadır.  E şıkkında ekstra 
sıvı tüketiminden bahsedilmektedir ki bu da 
parçanın geneline uymamaktadır. Bu yüzden 
doğru cevap A şıkkıdır.

56.  
Parçanın genelinde kalıcı bitkisel hayatın ne 
olduğundan, bazı temel motor becerilerin, beyin 
sapı bazı motor becerilerden sorumlu olduğu için 
meydana gelebileceğinden bahsedilmektedir. 
Boşluktan sonraki kısımda ise bu hareketlere 
yönelik herhangi bir tanıma ya da amaç 
olmadığından ve kişinin talimatları takip 
edemediğinden, yiyip içmek gibi motor becerileri 
yerine getiremediğinden bahsedilmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında boşluğa gelecek cümlede 
“these actions” yani “bu hareketler”i açıklayan bir 
ifade bulunması gerekmektedir. C şıkkındaki cümle 
“Kişi sesler çıkarabilir, gözlerini hareket ettirebilir 
ve ağzını hareket ettirebilir.” şeklinde çevrilebilir. 
Bu şekilde çevrildikten sonra kendisinden 
sonraki cümlede kullanılan “these actions” yani 
“bu hareketler”in ses çıkarma, ağzını ve gözlerini 
hareket ettirme olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
yüzden doğru cevap C şıkkıdır.
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57.  
Boşluktan önceki kısımda fizikçilerin 17. yüzyılda 
kan naklini denemelerine rağmen, 20. yüzyıla kadar 
birçok tehlike ve başarısızlığın bu prosedüre eşlik 
ettiğinden bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki 
kısımda ise doktorların rutin olarak donörlerin 
kan türlerini alıcılarla eşleştirdiğinden ve kan 
nakillerinin medikal bakımda standart bir element 
olduğundan, bu hayati gelişme olmadan tüm kan 
ürünleri nakillerinin mümkün olmayacağından 
bahsedilmektedir. Parçanın genelinde kan 
nakillerinin ortaya çıkışı ve gelişiminden 
bahsedilmektedir. Buna göre bakıldığında boşluğa 
gelecek cümle yine parçanın akışını bozmayan bir 
cümle olmalıdır. A şıkkındaki cümle “Kan türünün 
tutarlı bir şekilde tespit edilmesine olanak 
sağlayan teknikler sonunda 1950lerde mevcut 
hale geldi.” şeklinde çevrilebilir. Bu cümle yine kan 
naklinin tarihsel gelişiminden bahsettiği ve akışı 
bozmadığı için kullanılabilecek en uygun cümle 
olur. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

58.  
Parçanın boşluktan önceki kısmında tipik 
sağlıklı bir bireyin dakikadaki solunum oranının 
15-20 olduğundan, solunumun dinlenme ve 
uyku sırasında düşük düzeyde olduğundan 
bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki kısımda ise 
bu oranın enfeksiyon, ateş, travma, acı ve korku 
gibi güçlü duygular gibi sağlık durumlarında 
yükseldiğinden, beyin sapının/kökünün 
bunu nasıl düzelttiğinden/düzenlediğinden 
bahsedilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
parçanın hem boşluktan önceki kısmıyla hem 
de boşluktan sonraki kısmıyla uyumlu olan bir 
cümle kullanılması gerekmektedir. A şıkkında 
akut solunum rahatsızlığından bahsedilmektedir 
ki bunun parçayla ilgisi yoktur. C şıkkında 
kalp atışının steteskopla dinlenebileceğinden 
bahsedilmektedir. Bu da doğru cevap olamaz. 
D şıkkında solunum sıkıntısının aşırı travma 
ya da ciddi bir kalp rahatsızlığından kaynaklı 
olabileceğinden bahsedilmektedir ki cümlenin 
devamıyla uyumlu olmamaktadır. Bu yüzden 
doğru cevap B şıkkıdır.

59.  
Parçanın boşluktan önceki kısmında bilim 
adamlarının AIDS’in sebebi olarak HIV’i bulduğu 
zamandan sonraki 30 yıldan beri bu virüse karşı 
etkili bir aşı bulunmadığından, tedavi olmadan HIV 
enfeksiyonunun genellikle sessizce yayıldığından 
ve ciddi bağışıklık yetersizliğine ve ölümlere 
sebep olduğundan, insan bağışıklık sistemine 
karşı savunma geliştirdiğinden bahsedilmektedir. 
Parçanın boşluktan sonraki kısmında her şeyden 
önce enfeksiyonu engelleyecek etkili bir aşının 
en iyi silah olabileceğinden bahsedilmektedir. 
Boşluktan sonraki kısımda kullanılan “however” 
zıtlık bağlacı kendisinden önce yani boşluğa 
gelecek olan cümlenin zıt bir cümle olması 
gerektiğini göstermektedir. C şıkkındaki cümlede 
belli ilaçların on yıllar boyunca enfeksiyonu kontrol 
altında tutabileceğinden bahsedilmektedir. 
Devamında “however” ile başlayan cümlede de 
anında müdahale edebilmek için bir aşı geliştirmek 
gerektiğinden bahsedilmektedir ki en uygun 
kullanım bu cümledir. Bu yüzden doğru cevap C 
şıkkıdır.

60.  
I. cümlede küresel toplumun geçtiğimiz 25 yıl 
içerisinde sağlık eşitliğine karşı büyük bir gelişme 
gösterdiğinden,, II. cümlede ancak bu gelişmelerin 
dünyanın en uzak noktasındaki topluluklara 
ulaşmadığından, III. cümlede insanların ulaşım 
ve hücresel ağlardan uzak kaldığı yağmur 
ormanlarının derinliklerinde ölüm oranının en 
yüksek olduğundan, sağlık hizmetlerine ulaşımın 
en sınırlı yer olduğundan ve hizmetin kalitesinin 
en kötü yer olduğundan, IV. cümlede Dünya Sağlık 
Örgütünün mesafeden dolayı bir sağlık çalışanını 
görmeden hayatını geçiren insan sayısının 1 
milyar olduğunu tahmin ettiğinden, V. cümlede 
sonuç olarak ülkelerinin her köşesinde onların 
gelişmiş sağlık hizmetlerinden yararlandığından 
bahsedilmektedir. Genele bakıldığında sağlık 
hizmetlerinin ulaşamadığı noktalardan 
bahsedilmektedir ancak V. cümlede onların 
ülkelerinin her köşesinde sağlık hizmetlerinden 
çok iyi bir şekilde yararlandığından bahsedildiği 
için parçanın akışını bozmaktadır. Bu yüzden 
doğru cevap E şıkkıdır.
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61.  
I. cümlede genetik bozukluğun teşhisinin doğru bir 
geçmiş almaya ve klinik bir muayene yapmaya dayalı 
olduğundan, II. cümlede tarih ve muayene mevcut 
şikayetlerle ilgili olan yönlere odaklanacağından, 
III. cümlede örnek olarak doğum kusurları olan 
bir bebek olduğunda, ebeveynin yaşı, anne sağlığı, 
doğum kompliksayonları, potansiyel teratojenlere 
maruz kalma gibi konularla ilgili bilgi toplamanın 
gerekli olduğundan, IV. cümlede ailenin diğer 
üyelerindeki anormalliklerle ilgili bilginin de 
araştırılması gerektiğinden, V. cümlede böyle 
bir terapinin hastalığı yenmede oldukça hayati 
önem taşıyacağından bahsedilmektedir. Parçanın 
geneline bakıldığında bütünlüğü bozan cümlenin 
E şıkkında bulunduğu görülmektedir çünkü E 
şıkkındaki cümlede kullanılan “böyle bir terapi”den 
daha önce hiç bahsedilmemiştir. Bu yüzden doğru 
cevap E şıkkıdır.

62.  
I. cümlede beyin hücrelerinin enerji ihtiyaçlarını 
karşılamak için düzenli olarak bir miktar oksijene 
gereksinim duyduğundan, II. cümlede ısıya, ışığa, 
neme ve havaya maruz kalma gibi faktörlerin 
kötüleşmeyi hızlandıracağından ve bir ilacın 
daha az etkili hale gelmesine sebep olacağından, 
III. cümlede 30 saniyelik oksijen eksikliğinin 
onların kendini kapatmaya başlamasına sebep 
olduğundan, IV. cümlede 2-3 dakikalık oksijen 
eksikliğinin beyin hücrelerinin ölmeye başlamasına 
sebep olduğundan ve bunun da etkilenen bölgede 
kalıcı kayıplara yol açabileceğinden, V. cümlede 
bu kaybın bilişsel fonksiyon, hafıza, konuşma ve 
dil sürecini içerebileceğinden bahsedilmektedir. 
Bu cümlelere bakıldığında parçanın genelinde 
oksijen eksikliğinin nelere sebep olabileceğinden 
bahsederken, B şıkkında diğer faktörlerden 
bahsedildiği görülmektedir. Bu yüzden doğru 
cevap B şıkkıdır.

63.  
I. cümlede genomun ne olduğundan, II. cümlede 
bunların protein için kodlanmış 46 kromozoma 
ayrılan genlerden oluştuğundan, III. cümlede 
1990 yılında tüm dünyadan bilim adamlarının 
katıldığı toplantıda bilim adamlarının genetik 
kodları kırmaya ve insan genomunu yani “yaşam 
kitabı”mızı okuduklarından, IV. cümlede İnsan 
Genom Projesi olarak adlandırılan bu muazzam 
projenin 2003 yılında tamamlandığından 
ve tüm insan genomunu haritalamada/
görüntülemede başarılı olduğundan, V. cümlede 
ancak bilgisayar kullanarak bilim adamlarının  
bilim insanı, tüm insan genomunu elde etmek için 
fragmanların tüm dizilerini tekrar birleştirdiğinden 
bahsedilmektedir. Parçanın genelinde genomlarla 
ilgili bilgi verirken V. cümlede bilim adamlarının 
yaptıkları çalışmalara tekrar dönmüş ve parçanın 
akışı bozulmuştur. Bu yüzden doğru cevap E 
şıkkıdır.

64.  
I. cümlede birçok enerji ve spor içeceği 
ürünlerinin yüksek miktarda şeker içerdiğinden, 
ki bunun da basit karbonhidrat formatında bir 
enerji patlaması sağlayabildiğinden, II. cümlede 
bazı ürünlerin hatta kafein ya da ginseng bitkisel 
uyaranlar içerdiğinden, III. cümlede bazı ürünlerin 
karbonhidrat, protein ve yağın bir karışımını 
içermesine rağmen spor ve beslenme barlarının 
da temelde karbonhidrat olabileceğinden, IV. 
cümlede bir çok insanın geleneksel ilaçları 
kullanmasına rağmen, çoğunun bunlardan çok 
fayda görmediğinden, V. cümlede bu yüzden 
ürün etiketlerini dikkatlice okumanın önemli 
olduğundan çünkü önemli kaloriler taşıdıklarından 
bahsedilmektedir. Bütün cümlelere bakıldığında D 
şıkkında geleneksel ilaçlardan bahsederek akışı 
bozmaktadır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.
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65.  
I. cümlede günümüzde bir çok kadının 30larında 
doğum yapmayı tercih ettiğinden, II. cümlede 
bunun toplumların sosyal ve ekonomik yapılarından 
kaynaklanıyor olabileceğinden, III. cümlede bir 
kurumun verdiği rapordan ve bu raporun ilk 
doğumunu 30larında yapan kadınların oranının 
20lerinde doğum yapan kadınlardan daha yüksek 
olduğundan, IV. cümlede bir çocuktan fazlasına 
bakmanın her gün daha da zorlaştığından, V. 
cümlede bu çalışmada istatistiklerin 2016 ve 2017 
yıllarında 30-34 yaş aralığındaki kişilerin sayısının 
arttığından bahsedilmektedir. Genele bakıldığında 
bütünlüğü bozan D şıkkındaki cümledir. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkıdır.

66.  
Parçanın genelinde otizmin tanısının mümkün 
olduğunca erken yapılmasının önemli olduğundan, 
özellikle ebeveynlerin bu konuda çok dikkatli olması 
gerektiğinden bahsedilmektedir. Soruda parçada 
açık olarak verilen bir durumu sormaktadır. A 
şıkkında anne babaların çocuklarının gelişimiyle 
ilgili verdiği bilgilerin otizmi doğru teşhis etmede 
yeterli olduğundan bahsedilmektedir ancak 
parçada davranışlara ve gözlemlere de dikkat 
edilmesi gerektiğini söylemektedir. Bu yüzden 
doğru cevap A şıkkı olamaz. B şıkkında otizme 
önlem olarak bazı çocukların özel bir eğitim 
programı almakta olduğundan bahsedilmektedir 
fakat parçanın genelinde bir program 
hazırlanabileceğinden söz edilmektedir, yani şu 
an bu durumda olan çocukların varlığından söz 
edilmemektedir. Doğru cevap B şıkkı olamaz. D 
şıkkında klinik teşhis belirsizliği ortadan kalktığında 
otistik çocukların davranışlarının benzediğinden 
bahsedilmektedir fakat parçada buna yönelik bir 
bilgi bulunmamaktadır. Doğru cevap D olamaz. E 
şıkkında biyolojik testler sayesinde klinisyenlerin 
uzun süredir otizmi doğumdan bile önce doğru 
bir şekilde tanıladığından bahsedilmektedir 
ancak parçada böyle bir bilgi bulunmamaktadır. 
C şıkkında ise yakın gelecekte doğumdan önce 
otizmin teşhisi için biyolojik test ihtimalinin çok 
fazla olmadığından bahsedilmektedir ki bu da 
parçada geçen şu kısımda verilmiştir. “ Perhaps, 
once a biological test is available, the diagnosis 
can be made before birth, but such a test still 
seems far in the future.” Bu cümle “Belki biyolojik 
test mevcut hale gelirse, tanı doğumdan önce 
yapılabilir; fakat, böyle bir test gelecekte çok 
uzaktaymış gibi görünüyor.» şeklinde çevrilir ve 
C şıkkındakinin eş anlamlısı olan bir cümle elde 
edilir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

67.  
Sonraki soruda parçadan çıkarım yapılabilecek 
bir cümle sorulmaktadır. A şıkkında otizmin kesin 
biyolojik testler sayesinde doğru bir şekilde teşhis 
edildiğinden bahsedilmektedir ki parçada bunun 
tam tersinden bahsedilmektedir. Doğru cevap 
A şıkkı olamaz. B şıkkında otizmin bir çocuğun 
sosyal ve duygusal gelişiminde zayıflamaya sebep 
olabileceğinden bahsedilmektedir ki parçada 
geçen “ What happens when parents seek 
professional help, when the social and emotional 
development of their child seems to deteriorate 
or simply not move on?” cümlesinde de görüldüğü 
gibi çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi 
kötüleşince anne babanın profesyonel destek 
istemesi durumunda ne olacağı sorulmuştur. 
Böylece sorunun cevabı bulunmuş olur. Doğru 
cevap B şıkkıdır.

68.  
Soruda parçadan anlaşılabilecek bir cümle 
sorulmaktadır. A şıkkında otizm için davranışsal 
ipuçlarının tam bir teşhis yapamayacak kadar 
belirsiz olduğundan bahsedilmektedir ki “Having 
to rely on behavioural criteria means having to 
live with ambiguity.” cümlesinden de anlaşıldığı 
gibi davranış kriterine güvenmenin belirsizlikle 
yaşamak anlamına geldiğinden söz edilmektedir. 
Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

69.  
Parçada ağız sağlığının dişlerin, diş etlerinin 
ve ağzın sağlığını korumada kişisel bir bakım 
yöntemi olduğundan, ağız sağlığı uzmanlarının 
dişleri günde en az 2 kere fırçalamak gerektiğini 
tavsiye ettiklerinden, günde bir kez diş ipi ya da 
dişlerin arasını temizleyecek bir aletle dişlerin 
temizlenmesi gerektiğinden, gün boyunca 
atıştırmalık yiyenlerin yedikten sonra biriken 
kalıntıları ve bakterileri temizlemek için daha 
sık fırçalamaları gerektiğinden, düzgün ağız 
temizliğinin dilinde, dudaklarında ve diğer ağız 
bölgelerinde piercing olan kişilerde enfeksiyon 
riskini de azalttığından, diş çürümesinin ve diş eti 
hastalığının salya üretimi azalan, diyabeti olan ya 
da sigara içen kişilerde daha hızlı geliştiğinden, 
daha ileri önleyici bakım tedbirlerinin ağız 
kanseri, diş eti çekilmesi ve periyodontal 
rahatsızlıkları tespit etmek için diş doktoruna 
düzenli ziyareti kapsadığından bahsedilmektedir. 
Soruda parçanın temel olarak neyden bahsettiği 
sorulmaktadır. Parçanın geneline bakıldığında E 
şıkkında da belirtildiği gibi parça temel olarak ağız 
sağlığını sağlamak için yapmamız gerekenlerden 
bahsetmektedir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.
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70.  
A şıkkında periyodontal hastalıkların 
yetişkinlerden daha çok çocuklarda yaygın 
olduğundan bahsedilmektedir ki parçada böyle bir 
durumdan bahsedilmemektedir. C şıkkında temiz 
bir ağıza sahip olmak için atıştırmalıkların asla 
tüketilmemesi gerektiğinden bahsedilmektedir 
fakat parçada bundan değil atıştırmalık 
yiyenlerin daha sık dişlerini fırçalamaları 
gerektiğinden bahsedilmektedir. Doğru cevap 
C şıkkı olamaz. D şıkkında diyabetin sürpriz bir 
şekilde kişilerin ağız sağlığını korumalarına 
yardımcı olduğundan bahsedilmektedir fakat 
parçada diyabeti olanların diş çürümesi ve dişeti 
bozukluğuna yakalanma ihtimalinin daha yüksek 
olduğundan bahsedilmektedir. Doğru cevap 
D şıkkı olamaz. E şıkkında diş eti hastalığının 
sigara içenlerden çok diyabetli hastalarda 
görüldüğünden bahsedilmektedir ki parçada 
böyle bir şeyden bahsedilmemektedir. B şıkkında 
atıştırmalık alışkanlığı olan kişilerin dişlerinin 
çürümesi ihtimalinin daha yüksek olduğundan 
bahsedilmektedir ki parçada geçen “ People who 
snack throughout the day should brush more 
frequently to clear away food debris and bacteria 
that accumulate after eating.” bu cümlede de 
atıştırmalık yiyen kişilerin daha sık dişlerini 
fırçalamaları gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu 
yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

71.  
Soruda parçadan anlaşılabilecek şeyi sormaktadır. 
C şıkkında salya üretimi seviyesinin ağız sağlığıyla 
ilgili olduğundan bahsedilmektedir. Parçada 
geçen “Tooth decay and gum disease develop 
more rapidly in people  who have diminished 
saliva production, have diabetes, or who smoke.” 
cümlesinden anlaşıldığı gibi salya üretimi azalan, 
diyabeti olan ya da sigara içen kişilerde diş 
çürümeleri ve diş eti hastalıklarının daha hızlı 
gelişebileceğinden bahsedilmektedir. Bu yüzden 
doğru cevap C şıkkıdır.

72.  
Paragrafta 1818’de Mary Shelley’nin Endüstri 
Devriminin ortasında toplumu şok eden bir roman 
yayımladığından, bu hikayede Dr. Frankenstein’ın 
ölü canlıları yeniden canlandırmak için elektriğin 
nasıl kullanılacağını keşfettiğinden, bundan 
yaklaşık 200 yıl sonra biyologların “boş bir kabuk” 
a hayat verdiğinden, bu durumda kabuğun 
DNA’nın tahrip edildiği minik bakteri Mycoplasma 
disklerinin bir hücresi olduğundan, proteinlerin 
sentezini yönlendirecek DNA olmadan hücrenin 
öldüğünden, bilim adamlarının bakteriyel yaşam 
için gerekli tüm genlere sahip yapay bir DNA sekansı 
tasarlamak için bir bilgisayar kullandıklarından, 
Sonra DNA’yı ayrı ayrı nükleotitlerden 
ürettiklerinden, bu sentetik genomu bakterinin 
normal DNA’sının yerini aldığı bakteri içine 
yerleştirdiklerinden, yeni DNA’nın, hücreyi üreme 
de dahil olmak üzere yaşamın tüm biyokimyasal 
özelliklerini gerçekleştirmeye yönlendirdiğinden, 
birkaç hücre bölünmesinden sonra, ‘ebeveyni bir 
bilgisayar olan yeni organizmanın hücrelerinin, 
artık orijinal hücrenin proteinlerinden veya küçük 
moleküllerinden hiçbirine sahip olmadığından 
bahsedilmektedir. Soruda parçada açıkça 
belirtilen bir ifade sorulmaktadır. E şıkkında 
Shelley’nin romanının genel halkın hazır olmadığı 
belli elementleri içerdiğinden bahsedilmektedir ki 
parçanın ilk cümlesinde de buna değinilmiştir. Bu 
yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

73.  
Soruda parçaya göre deneyde kullanılan 
Mycolpazma diskleriyle ilgili neyden bahsedildiği 
sorulmaktadır. Parçada bununla ilgili 
kabuğun DNA’nın tahrip edildiği minik bakteri 
Mycoplazma disklerinin bir hücresi olduğundan 
bahsedilmektedir. A şıkkında bu disklerin sağlıklı 
ve işlevlerini yerine getiren DNAyı içermediğinden 
bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap A 
şıkkıdır.

74.  
B şıkkında çağdaş bilimin son zamanlardaki 
teknolojiyi kullanarak yapay bakteri yaşamı 
yaratmayı hedeflediğinden bahsedilmektedir ki 
parçanın özellikle sonlara doğru olan kısımlarında 
bundan bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap 
B şıkkıdır.
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75.  
Parçanın genelinde bağışıklık sistemimizin bizi 
hastalıklara karşı koruyan karmaşık bir sistem 
olduğundan, Her birimizin vücudumuzun ve 
organlarının ‘bizim’ olduğunu ve istilacı nesnelerin 
olmadığını anlama fizyolojik yeteneği olduğundan, 
dolayısıyla, beyaz kan hücreleri ve bağışıklık 
sistemimizin diğer bileşenlerinin içimizdeki 
yabancı biyolojik nesnelere saldırırken, bize 
saldırmadığından, bunun avantajının hastalığa 
neden olan organizmaların, vücudun kendine 
dönmeden saldırıya uğrayabilmesi ve yok 
edilebilmesi olduğundan, ancak nakil söz konusu 
olduğunda bir dezavantajı olduğundan, bağışıklık 
sisteminin, nakledilen organı yabancı olarak 
tanıyabileceği ve ona saldırabileceğinden, bunu 
önlemek için, insandan insana nakil alan hastalara 
genellikle bağışıklık sistemini nemlendirmek 
ve nakledilen organa saldırmasını önlemek için 
büyük dozlarda immün baskılayıcılar verilmesi 
gerektiğinden, baskılanmış bağışıklık sistemi olan 
hastaların mikroplarla daha az savaşabildiğinden, 
bu nedenle enfeksiyonları yakalama olasılıkları 
daha yüksek olduğundan bahsedilmektedir. 
Soruda parçadan açık bir şekilde çıkarılabilecek 
bir ifadeden bahsedilmektedir. A şıkkında bir nakil 
ameliyatından sonra hastaların enfeksiyonlara 
daha yatkın olduğundan bahsedilmektedir. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır. 

76.  
Soruda parçaya göre bağışıklık sisteminin 
nakledilmiş organlara saldırma sebebini 
sormaktadır.  Bunun sebebi bağışıklık 
sisteminin onları yabancı olarak görmesi ve 
yok etmeye çalışmasıdır. D şıkkında da bundan 
bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap D 
şıkkıdır.

77.  
Parçanın ilk cümlesinde  bağışıklık sisteminin 
bizi hastalıklara karşı korumada önemli bir rol 
oynadığından bahsedilmektedir. Bu da E şıkkında 
verilmiştir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

78.  
Obezite ya da aşırı kilolu olmanın hangi 
durumlarda, vücudun nerelerinde oluştuğundan, 
Florida Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya 
göre hastaların 3 gruba ayrıldığından, sonuçların 
%5 kilo kaybı olanların eklem aşınmalarının 
diğerlerine nazaran daha düşük olduğundan, 
çalışmanın, obez hastalarda mümkün olduğunca 
erken yapısal eklem dejenerasyonunu önlemek 
için kişiselleştirilmiş terapi stratejileri ve yaşam 
tarzı girişimlerinin önemini vurguladığından 
bahsedilmektedir. Bu bağlamda bakıldığında B 
şıkkındaki cümlede de bahsedildiği gibi bilim 
adamları araştırmadan sağlam sonuçlar elde 
etmek için kıyaslayıcı bir yöntem kullanmışlardır. 
Parçada geçen “those who lost more than 10 
percent of  their body weight, those who lost 5 to 
10 percent of their body weight and a control group 
whose weight remained stable.” cümlesinden 
de anlaşıldığı gibi deney gruplarını 3’e ayırmışlar 
ve karşılaştırma yöntemini kullanmışlardır. Bu 
yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

79.  
Soruda araştırmanın sonuçlarının 
göstergelerinden biri sorulmaktadır. C şıkkındaki 
cümlede  obez hastalarda eklemlerin bozulmasını 
önleme yollarının bireysel hasta için uyarlanması 
gerektiğinden bahsedilmektedir ki buna benzer 
bir cümle parçada da geçmektedir. Bu yüzden 
doğru cevap C şıkkıdır

80.  
Parçada geçen “ People with more body fat may 
have higher levels of substances in the blood that 
cause inflammation in the joints, raising the risk of 
osteoarthritis.” cümlesinde de görüldüğü gibi vücut 
yağı daha fazla olan kişilerin eklemlerde yanmaya 
sebep olan kandaki maddelerin seviyelerinin daha 
yüksek olduğundan bunun da eklem iltihabına yola 
açtığından bahsedilmektedir. Yani eklem iltihabı 
ve eklemlerdeki yanma arasında bir bağlantı 
bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

1. – 20. sorularda, cümlede boş bırakılan 
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi 
bulunuz.

1.  Any morbid change in the structure of an organ 
or a body part ------- injury or disease is called a 
lesion.

A)  so B) despite
C)  moreover D) unlike

E)  due to

2.  Though some birthmarks, especially large ones, 
------- permanent, many ------- unnoticeable by 
about age 10.

A)  have been / became
B)  would be / are becoming
C)  are / had become
D)  may be / become
E)  had been / can become

3.  Disorders and dysfunctions of the ears, nose, and 
mouth range from structural ------- present at 
birth to infections or diseases, such as cancer.

A)  images B) defects
C)  cures D) purposes

E)  capacities

4.  Some patients with Alzheimer’s disease 
experience immense fear and frustration ----
--- they slowly lose their independence as they 
start to struggle with carrying out simple daily 
activities.

A)  so that B) unless
C)  since D) though

E)  such as

5.  Most tumor markers are ------- sensitive ------- 
specific enough to screen for or diagnose cancer 
without the support of other clinical findings.

A)  neither / nor B) as / as
C)  rather / than D) but / also

E)  such / that

6.  Cataracts were once a leading cause of age-
related blindness, but today ophthalmologists 
surgically ------- cataracts and replace the lens 
with a prosthetic intraocular one.

A)  removed
B)  are removed
C)  have been removed
D)  remove
E)  are being removed

7.  A mental health professional can diagnose a 
patient’s phobias ------- a detailed interview 
and discussion of both the mental and physical 
symptoms.

A)  soon B) until
C)  for D) since

E)  after

8.  People with pollen allergy are recommended to 
------- their outdoor clothing as soon as they 
come indoors and wash their faces, arms, and 
hands.

A)  take off B) move on
C)  call off D) pull out

E)  turn back

10
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Diğer sayfaya geçiniz.

9.  Pregnant women may experience obsessive 
compulsive disorder— a form of anxiety illness 
that arises before or------- after the birth of their 
baby.

A)  properly B) currently
C)  immediately D) recently

E)  formally

10.  People who travel to tropical regions ------- 
community sanitation is generally poor may 
suffer from parasitic infections.

A)  why B) where
C)  what D) who

E)  how

11.  Radiography, tomography, and magnetic 
resonance imaging are ------- important ------- 
their inventors received the Nobel Prize for their 
contributions to medicine. 

A)  as / well
B)  more / than
C)  the most / of
D)  so / that
E)  the less / the more

12.  Aromatic plants ------- for their healing, 
preservative, and pleasurable qualities 
throughout recorded history, in both the East and 
West. 

A)  have employed
B)  had employed
C)  were employing
D)  are being employed
E)  have been employed

13.  A great number of cells in the human airway play 
roles ------- defending the body ------- invading 
bacteria.

A)  in / against B) of / out
C)  on / in D) off / for

E)  at / with
 

14.  A European Union-funded study has confirmed 
that dietary supplementation could play a/an 
------- role in keeping Europe’s aging population 
healthy.

A)  calm B) blind
C)  ancient D) crucial

E)  missing
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15.  Though ankle injuries are common athletic 
mishaps, they also ------- during routine activities, 
such as walking on uneven surfaces.

A)  compete B) perform
C)  occur D) dislike

E)  allow

16.  Concussion, a jarring of the brain, usually 
leaves no lasting neurological problems; -------, 
symptoms of post-concussion syndrome may 
last for a long time. 

A)  in other words
B)  nonetheless
C)  therefore
D)  consequently
E)  for instance

17.  When medical professionals are treating dog 
bites, some wounds are left open and allowed to 
heal on their own, ------- others require stitches.

A)  while B) before
C)  likewise D) since

E)  instead

18.  The energy used in magnetic resonance imaging 
is entirely safe ------- the patient has no metal on 
or in his body.

A)  before B) however
C)  whereas D) just as

E)  as long as

19.  The use of general anesthesia in dentistry ---
---- in 1844, when Horace Wells first ------- the 
chemical compound nitrous oxide during a dental 
procedure.

A)  had begun / use
B)  began / used
C)  has begun / was using
D)  begins / had used
E)  was beginning / has used

20.  The first generation antihistamines may produce 
side effects, ------- drowsiness, dry mouth, 
blurred vision, and constipation.

A)  such as B) as well as
C)  unlike D) so that

E)  in spite of
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21.- 25. Sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük 
ya da ifadeyi bulunuz.

Hair replacement is a surgical procedure to 
relocate viable hair follicles from sites on the 
scalp, where they are ---21---, to sites where 
there has been permanent hair loss already. 
The most common reason ---22--- seeking 
hair replacement is male pattern hair loss. 
Hair replacement is nearly always a cosmetic 
procedure; ---23---, it may also be restorative 
to correct damage resulting from injuries. Hair 
replacement procedures ---24--- tissue grafts, 
flaps, expansions, or combinations of these 
methods. The surgeon plans the appropriate 
approach for ---25--- individual’s situation and 
hair loss circumstances. Mild to moderate pain 
is common for several days following a hair 
replacement procedure. 

21. 

A)  abundant B) detailed
C)  strict D) familiar

E)  hidden

22. 

A)  from B) in
C)  for D) with

E)  at 

23. 

A)  as a result B) for example
C)  that’s why D) even after

E)  however

24. 

A)  had involved B) may involve
C)  had to involve D) used to 

involve
E)  are involving

25. 

A)  each B) much
C)  few D) many

E)  none
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Diğer sayfaya geçiniz.

26. – 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük 
ya da ifadeyi bulunuz.

The key to making the health care system work 
---26--- involves our ability to develop good 
communication with the members of our health 
care team, ---27--- this can be a challenge 
because many of us feel intimidated or afraid to 
talk freely with our providers. Some professionals 
use ---28--- medical words that we just do not 
understand or that confuse us. We often hesitate 
to ask ---29--- these words mean. Also, many of 
us are frightened of sharing personal information 
about ourselves because we do not really know 
or trust our providers. These fears ---30--- 
communication.

26. 

A)  so good as B) as good as
C)  much better D) the best of

E)  better than

27. 

A)  so B) just as
C)  since D) before

E)  but

28. 

A)  dissatisfied B) unfamiliar
C)  impatient D) imperfect

E)  individual

29. 

A)  which B) whose
C)  what D) how

E)  in which

30. 

A)  involve B) absorb
C)  recover D) block

E)  promote
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31.- 41. sorularda, verilen cümleyi uygun 
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

31.  Though there are numerous possible causes for 
dehydration, -------.

A)  the most common factors are intense 
physical labor and extremely hot weather

B)  the body’s electrolyte balance can often be 
restored with intravenous fluids

C)  a moderately dehydrated person will show 
signs of mental confusion and disorientation 

D)  insufficient water intake or excessive water 
loss leads to electrolyte imbalance

E)  early symptoms of dehydration include thirst, 
light-headedness, and dry skin

 

32.  The skin of adults generally becomes thinner and 
more fragile, which -------.

A)  became dry and lost its elasticity over time
B)  does not mean nail care may be more 

difficult for the elderly person
C)  is natural as they age and their antibodies 

decrease in number
D)  also could lead to a healthier bone structure
E)  is one of the changes resulting in dryness of 

the skin of a toddler

33.  Although the diaphragm is the major muscle of 
breathing, -------.

A)  early inspiratory neurons trigger the 
augmenting discharge of inspiratory neurons 

B)   the use of these different muscle groups 
adds to the flexibility of the breathing act 

C)   the expiratory medullary neurons are 
connected to projections from higher brain 
centers 

D)   its respiratory action is assisted by a 
complex assembly of other muscle groups 

E)   input into the respiratory control system 
from higher brain centers may help them

34.  Males were once thought to be at greater risk of 
coronary heart disease; -------.

A)  therefore, these risk factors never include 
fatty diets 

B)  more recent studies, though, show this is not 
true 

C)  thus, equal numbers of women and men 
develop it 

D)  however, the disease was seen mainly in 
men 

E)  as a result, more women develop heart 
disease

 

35.  There is now evidence that even moderate 
drinking affects the development of the brain; ---
----.

A)  therefore, physicians advise pregnant women 
to avoid alcohol entirely 

B)  although excessive alcohol consumption 
produces distinctive facial features 

C)  on the other hand, they also affect the child’s 
ability to learn and remember 

D)  however, pregnant women must be 
particularly careful about their health 

E)  on the contrary, certain drugs can cause 
serious psychological disorders

 

36.  Acid phosphatase is an enzyme found throughout 
the whole body, -------.

A)  but it is primarily housed in the prostate 
gland 

B)  though an increase in this value is seen in 
various cases 

C)  but its testing is done to check for prostate 
cancer 

D)  so many tissues have small amounts of it
E)  yet, for example, the test for its presence 

requires drawing 10 milliliters of blood
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37.  When microscopes were introduced in the early 
1600s, -------.

A)  this imaging technique had already 
developed thanks to scientific efforts 

B)  light microscopy can produce sharp, detailed 
images of tissues and cells 

C)  the types of microscopy introduced so far 
have been used to view cells and tissues 

D)  two main types of microscopes are used to 
investigate the structure of organs and cells 

E)  they opened up a tiny new universe whose 
existence was unknown before that time

 

38.  Addiction is defined as a chronic, relapsing brain 
disease -------.

A)  although frequently observed in conjunction 
with research on smoking 

B)  characterized by highly compulsive drug 
seeking and continued use despite the 
harmful consequences 

C)  that effectively fights against strong urges 
and irrational consumption decisions 

D)  when the consumption of an addictive good 
is itself beyond the control of the individual 

E)  covering neurological and psychological 
mechanisms underlying physiological 
changes

39.  Even though we have made great strides in our 
understanding of the brain, -------.

A)  its main emphasis is on finding treatments 
for the brain 

B)  this is not likely to stop or change in the near 
future 

C)  a few illnesses like Alzheimer’s require 
extraordinary care 

D)  the truth is that we have barely scratched 
the surface 

E)  our methods for decoding brain activity 
contribute to the steady advance of science

40.  Modern genetics is a molecular-level science, ---
----.

A)  but genes were first described as abstract 
units of inheritance in 1865 

B)  while the science of genetics is less than 150 
years old 

C)  including the use of techniques such as gene 
cloning and hybridization 

D)  and scientists were able to access the 
enormous amounts of genetic data 

E)  yet its accomplishments within a short time 
have been astonishing

 

41.  Because excessive exposure to noise can 
temporarily or permanently damage hearing, ----
---.

A)  it is responsible for much less than 15% of 
cases 

B)  it is the most preferable treatment for 
hearing loss 

C)  the ear has mechanisms that protect it from 
loud noise 

D)  nearly everyone experiences exposure to 
excessive noise 

E)  we should avoid staying in noisy places as 
much as possible
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42. – 47. sorularda, verilen Türkçe cümleye 
anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

42.  The dosage of hypertension drugs varies with the 
patient, the severity of the disease, and whether 
the drug is taken alone or together with other 
medications.

A)  Hastanın aldığı yüksek tansiyon ilacının 
dozunu, hastalığın şiddeti, hastanın sağlık 
durumu ve ilacın tek başına mı yoksa diğer 
ilaçlarla mı alınacağı belirler. 

B)  Yüksek tansiyon ilaçlarının dozu, hastaya, 
hastalığın şiddetine ve ilacın tek başına mı 
yoksa diğer ilaçlarla beraber mi alındığına 
bağlı olarak değişir. 

C)  Yüksek tansiyon ilaçlarının dozu, hastaya, 
hastalığın şiddetine ve ilacın hangi ilaçlarla 
birlikte alınması gerektiğine bağlı olarak 
belirlenebilir. 

D)  Yüksek tansiyon ilaçlarının dozu, ilacın tek 
başına mı yoksa diğer ilaçlarla birlikte mi 
alınacağına, hastanın durumuna ve hastalığın 
şiddetine göre belirlenmelidir. 

E)  Yüksek tansiyon ilaçlarının dozu, hastalığın 
şiddetine ve ilacın tek başına mı yoksa diğer 
ilaçlarla mı alınması gerektiğine bağlı olarak 
değişebilir.

 
43.  In order to develop an effective treatment against 

a virus, scientists first need to understand the 
structure of various proteins.

A)  Bilim insanlarının bir virüse karşı etkili bir 
tedavi geliştirmeleri için, öncelikle o virüsün 
yapısal özelliklerini iyi bilmeleri gerekir. 

B)  Çeşitli proteinlerin yapısını anlamış olan bilim 
insanlarının yapması gereken ilk şey virüslere 
karşı tedavi geliştirmektir. 

C)  Bir virüse karşı etkili bir tedavi geliştirmek 
isteyen bir bilim insanının proteinlerin 
yapısını iyi anlamış olması gerekir. 

D)  Bir virüse karşı etkili bir tedavi geliştirmek 
için, bilim insanlarının öncelikle çeşitli 
proteinlerin yapısını anlamaları gerekir. 

E)  Bir virüse karşı tedavi geliştirmek için, bilim 
insanlarının proteinlerin yapısını ve işlevini 
anlamaları gerekir.

44.  Current surgical techniques used to treat cancer 
lack a reliable way that can identify the tissue 
type during the operation.

A)  Kanseri tedavi etmek için kullanılan günümüz 
cerrahi teknikleri, ameliyat esnasında doku 
türünü saptayabilen güvenilir bir yöntemden 
yoksundur. 

B)  Kanseri tedavi etmek için de kullanılabilen 
mevcut güvenilir cerrahi teknikler, ameliyat 
esnasında doku türünü saptayabilen bir 
yöntemden yoksundur. 

C)  Ameliyatta doku türünü saptayabilen 
yöntemden yoksun olan mevcut cerrahi 
teknikler, kanser tedavisinde yetersiz kalır. 

D)  Ameliyat esnasında doku türünü saptamada 
güvenilir bir yöntem olan günümüz cerrahi 
teknikleri, kanseri ortadan kaldırmak için de 
uygulanabilir. 

E)  Kanseri tedavi etmek için kullandığımız 
cerrahi teknikleri arasında, ameliyat 
esnasında doku türünü saptayabilen bir 
yöntem yoktur.
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Diğer sayfaya geçiniz.

45.  Though the mineral that is most commonly 
associated with bone structure and bone density 
is calcium, other minerals, like magnesium and 
phosphorus, are also important.

A)  Magnezyum ve fosfor gibi bazı mineraller 
kemik yapısı ve yoğunluğu için çok 
önemli olmasına rağmen, konuyla en çok 
ilişkilendirilen mineral kalsiyumdur. 

B)  Kalsiyum, kemik yapısı ve kemik yoğunluğuyla 
ilişkilendirilir; ancak, magnezyum ve fosfor 
gibi diğer mineraller de kemik için oldukça 
önemlidir. 

C)  Kemik yapısı ve kemik yoğunluğuyla en 
yaygın olarak ilişkilendirilen mineral kalsiyum 
olmasına rağmen, magnezyum ve fosfor gibi 
diğer mineraller de önemlidir. 

D)  Magnezyum ve fosfor gibi diğer mineraller, 
kemik yapısı ve kemik yoğunluğuyla sıklıkla 
ilişkilendirilse de, kemik için en önemli 
mineral kalsiyumdur. 

E)  Kemik yapısı ve kemik yoğunluğuyla yaygın 
olarak ilişkilendirilen mineral kalsiyum 
olmasına rağmen, magnezyum ve fosfor gibi 
diğer mineraller daha önemlidir.

46.  According to a study done by London University, 
as well as avoiding tea and coffee, old people 
should keep daytime naps shorter than half an 
hour.

A)  Londra Üniversitesi tarafından yapılan bir 
araştırmada, çay ve kahveden kaçınan yaşlı 
insanların gündüz şekerlemelerini yarım saat 
azalttıkları gözlemlenmiştir. 

B)  Londra Üniversitesi tarafından yapılan 
araştırmalar, çay ve kahve tüketen yaşlı 
insanların gündüz şekerlemelerini yarım saat 
tutmaları gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 

C)  Londra Üniversitesi tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, çay ve kahveden kaçınan 
yaşlı insanların yarım saatten fazla gündüz 
şekerlemesi yapmaması gerekir. 

D)  Londra Üniversitesi tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, yaşlı insanlar çay ve 
kahveden kaçınmanın yanı sıra gündüz 
şekerlemelerini yarım saatten daha kısa 
tutmalıdır. 

E)  Londra Üniversitesi’ndeki uzmanlar, yaşlı 
insanların gündüz şekerlemelerini yarım 
saatten daha kısa tutmalarını ve kahveyi 
oldukça azaltmalarını söylüyor.

47.  People whose parents have developed coronary 
artery disease, particularly at young ages, are 
more likely to develop this disease.

A)  Koroner atardamar hastalığı olan 
ebeveynlerin çocuklarının, bu hastalığa 
yakalanma olasılığı diğer insanlara göre çok 
daha fazladır. 

B)  Ebeveynleri koroner atardamar hastalığına 
yakalanmış olan insanların, bu hastalığa 
erken yaşlarda yakalanma olasılığı yüksektir. 

C)  Çocuklar koroner atardamar hastalığına 
erken yaşlarda yakalanmışlarsa, bu onların 
ebeveynlerinin de bu hastalığa yakalanmış 
olduğu anlamına gelir. 

D)  Özellikle erken yaşlarda koroner atardamar 
hastalığı geçirmiş ebeveynlerin çocuklarının, 
er ya da geç bu gibi hastalıklara yakalanma 
ihtimalleri vardır. 

E)  Ebeveynleri özellikle erken yaşlarda koroner 
atardamar hastalığına yakalanmış olan 
insanların, bu hastalığa yakalanma olasılığı 
daha fazladır.

10
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Diğer sayfaya geçiniz.

48. – 53. sorularda, verilen İngilizce cümleye 
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

48.  Çalışmalar, kekelemenin beynin ön lobunda 
konumlanan iki merkez arasındaki bağlantının 
kesintiye uğramasından kaynaklandığını 
göstermektedir.

A)  According to studies of the brain, stuttering 
is caused by interruption of the connection 
between two centers of the brain. 

B)  Studies indicate that stuttering is caused by 
interruption of the connection between two 
centers located on the frontal lobe of the 
brain. 

C)  Studies indicate that stuttering could be 
caused by interruption of the connection 
between two centers located in the brain. 

D)  Stuttering may be the result of continuous 
interruption of the connection between 
two centers located on the frontal lobe, 
according to studies. 

E)  Studies that have centered on stuttering 
indicate that the frontal lobe of the brain is 
frequently interrupted by lack of connection.

49.  Pek çok bulaşıcı hastalığın olduğu koşullarda 
büyüyen erkeklerin, ilerleyen yaşlarda daha 
düşük testosteron seviyesine sahip olması 
muhtemeldir.

A)  If men grow up in conditions where there are 
lots of infectious diseases, they will probably 
have a low testosterone level at later ages. 

B)  Men who grow up in a place where many 
people develop infectious diseases will have 
a lower testosterone level at later ages. 

C)  Conditions in which there are lots of 
infectious diseases are likely to determine 
whether a man will have a lower 
testosterone level at later ages or not. 

D)  Men who grow up in conditions where there 
are lots of infectious diseases are likely to 
have a lower testosterone level at later ages. 

E)  Men who are likely to have a lower 
testosterone level at later ages could have 
grown up in conditions where there are lots 
of infectious diseases.

50.  Kansere neden olan DNA’daki mutasyonlar 
kalıtsal olabilir ya da kimyasal kanserojenlerden, 
radyasyondan ve virüslerden kaynaklanabilir.

A)  Cancer-causing mutations in DNA are usually 
inherited or caused by chemical carcinogens, 
radiation, and viruses. 

B)  Mutations in DNA may cause cancer; in other 
words, they may be inherited or caused by 
carcinogens and viruses. 

C)  Mutations in DNA that cause cancer may be 
inherited or caused by chemical carcinogens, 
radiation, and viruses. 

D)  Cancer is caused by mutations in DNA, which 
may be inherited or be the result of several 
chemical carcinogens. 

E)  Cancer-causing mutations in DNA may be 
either inherited or caused by chemical 
carcinogens, such as radiation.
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Diğer sayfaya geçiniz.

51.  Sosyal medya bağımlılığı henüz tıbben bir hastalık 
olarak tanınmasa da bu platformların aşırı 
kullanım alışkanlığı birçok araştırmanın konusu 
olmuştur.

A)  The habit of excessive use of social media 
has become the subject of certain studies; 
however, it has not medically recognized as a 
disease yet. 

B)  Social media addiction should be medically 
recognized as a disease since the habit of 
excessive use of these platforms has already 
become the subject of much research. 

C)  Even if social media addiction is not 
medically recognized as a disease yet, 
excessive use of these platforms has been 
studied by many scientific centers. 

D)  Social media addiction is not medically 
recognized as a disease yet; however, the 
excessive use of these platforms has already 
become the subject of particular research. 

E)  Although social media addiction is not 
medically recognized as a disease yet, the 
habit of excessive use of these platforms 
has become the subject of much research.

52.  Beynin ödül merkezi, hem yağ hem de karbonhidrat 
bakımından zengin yiyeceklere sadece yağ ya da 
sadece karbonhidrat içeren yiyeceklerden daha 
fazla önem verir.

A)  The reward center of the brain values 
foods rich in both fat and carbohydrates 
more than foods containing only fat or only 
carbohydrates. 

B)  The reward center of the brain is likely to 
value foods rich in fat and carbohydrates 
more than foods containing only fat or only 
carbohydrates. 

C)  The reward center of the brain values 
foods rich only in fat or only carbohydrates 
more than foods containing both fat and 
carbohydrates. 

D)  According to a new study, our brains value 
foods high in both fat and carbohydrates 
more than foods that contain only 
carbohydrates. 

E)  Foods high in both fat and carbohydrates 
are the rewards of the brain although it 
also values foods containing only fat or only 
carbohydrates.

53.  Çocuk felci virüsünden kaynaklanan vakalar 1988 
yılından bu yana, o sene başlatılan aşı kampanyası 
sayesinde %99 oranında azaldı.

A)  Cases caused by the wild poliovirus have 
dropped 99% since 1988 because the 
vaccination campaign has really worked. 

B)  Cases caused by the wild poliovirus have 
dropped 99% since 1988 thanks to the 
vaccination campaign launched in that year. 

C)  The vaccination campaign that was launched 
in 1988 aimed to prevent the cases caused 
by the wild poliovirus by 99%. 

D)  The vaccination campaign of 1988 played an 
important role in our fight against the wild 
poliovirus and reduced cases by 99% since 
then. 

E)  A vaccination campaign was launched in 
1988; and, as a result, the wild poliovirus 
cases have dropped 99% since then.

10
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Diğer sayfaya geçiniz.

54. – 59. sorularda, boş bırakılan yere, 
parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için 
getirilebilecek cümleyi bulunuz.

54.  The close proximity of the lower esophagus 
to the bottom of the heart gives rise to the 
term “heartburn”, the burning sensation that is 
experienced when gastric contents bubble back 
up into this section of the alimentary tract. ------
-. This kind of chronic gastrointestinal conditions 
can significantly interfere with the quality of life. 
Therefore, people with these conditions should 
consult their doctors.

A)  Gastroenterologists recommend reducing 
the consumption of foods high in fats 

B)  Drinking plenty of non-caffeinated and non-
alcoholic fluids throughout the day is advised 

C)  The gastrointestinal system represents 
a balance of mechanical and chemical 
functions 

D)  The 21st century has brought amazing 
advances in treatments for gastrointestinal 
conditions 

E)  Gastroesophageal reflux disorder develops 
when such backwash becomes chronic

55.  Memory refers to the storage of information 
that is necessary for the performance of many 
cognitive tasks. Working memory (also known 
as short-term memory) is the memory one uses, 
for example, to remember a telephone number 
after looking it up in a directory and while dialing. 
The capacity of working memory is limited, and 
it decreases if not exercised. On the other hand, 
long-term memory, also called secondary or 
reference memory, stores information for longer 
periods. -------.

A)  Memory is stored over wide areas of the 
brain rather than in any single location 

B)  As a result, short-term memory is the one 
you will definitely need most 

C)  The capacity of long-term memory is 
unlimited, and it can endure indefinitely 

D)  In other words, the longer memory lasts, the 
less effective it becomes 

E)  These three memory types define how you 
recall stored information

56.  -------. If it is confined to a local area and does 
not spread, it is called a benign tumor. If it 
spreads to neighboring tissues or to distant 
parts of the body, it is called a malignant tumor. 
The general term for any type of malignant tumor 
is cancer. The process of tumor cell spread is 
called metastasis. Tumors are found in all kinds 
of tissue, but they appear most frequently in 
those that repair themselves most quickly.

A)  Membranes help to prevent the spread 
of infection from one area of the body to 
another 

B)  Malignant tumors, unlike benign ones, can 
cause death wherever they appear 

C)  Benign tumors are not dangerous in 
themselves; they do not spread 

D)  Any abnormal growth of cells is called a 
tumor, or neoplasm 

E)  Many cases of the disease are now 
diagnosed by routine screening tests



13

TH
E 

EN
GL

IS
H 

CE
NT

RA
L

Diğer sayfaya geçiniz.

57.  -------. These types are distinguished based on 
their cellular structure and anatomical locations. 
The organization of cells within the different 
types of muscle fibers influences how a muscle 
functions. For example, cellular organization 
determines the speed of muscle contraction. 
While the cells in skeletal muscle tissue 
are organized in a way that facilitates rapid 
contraction, the cells in smooth muscle tissue 
are designed so as to limit contraction speed but 
also enable involuntary contraction.

A)  Considerable variation can be found among 
the different skeletal muscles, depending on 
the function of the muscle 

B)  The ability to perform physical work depends 
ultimately on the ability of muscle cells 

C)  Multiple types of filter exist to protect 
against beam-related injuries, and these are 
not always easy to distinguish 

D)  There is a high degree of organization within 
the fiber, a series of alternately dark and 
light bands 

E)  The human body contains three primary 
types of muscle tissue, known as striated, 
smooth, and cardiac

58.  Bone is one of the hardest substances found in 
the human body, second only to the enamel of 
the teeth. However, bone is also a living tissue, 
undergoing constant change. -------. The two 
principal components of this material, collagen 
and calcium phosphate, distinguish bone from 
other hard tissues. Bone tissue makes up the 
individual bones of the human skeletal system, 
as well as the skeletons of other vertebrates.

A)  However, compact bone is dense and has a 
bony matrix 

B)  It consists of cells embedded in an abundant, 
hard intercellular material 

C)  In spite of this, they may resist a certain 
amount of compressive force 

D)  Therefore, long bones exhibit a number of 
common structural features 

E)  In addition to this, mature compact bone is 
lamellar, or layered, in structure

59.  Posture is the position and carriage of the limbs 
and the body as a whole. Except when lying 
down, the first postural requirement is to apply 
a counterforce against gravity, which is pulling 
the body toward the ground. -------. However, the 
muscles are not kept contracted all the time. As 
the posture changes and the center of gravity 
shifts, different muscles are stretched and 
contracted.

A)  Movements may be carried out by the 
muscles of the trunk and body cavity 

B)  The back should be carefully examined for 
posture, spinal curves, or asymmetries 

C)  Microscopic endodontics improve posture 
and reduce neck and back fatigue 

D)  Every movement of the body has to be 
correct for speed and position 

E)  This force causes stretch reflexes to keep 
the lower limbs extended and the back 
upright

10
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Diğer sayfaya geçiniz.

60. – 65. sorularda, cümleler sırasıyla 
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi bulunuz.

60.  (I) The woman’s body undergoes profound 
changes during the course of pregnancy. (II) 
Most health-care providers will do a pregnancy 
blood test at the first prenatal visit to confirm 
the pregnancy. (III) Hundreds of hormones 
unique to pregnancy initiate and facilitate 
these changes, the most obvious of which are 
enlarged breasts and a steadily expanding belly. 
(IV) This biochemical flood is also responsible 
for the emotional swings that characterize 
early pregnancy. (V) Nearly every body system 
modifies its functions in a way to support the 
pregnancy and the developing fetus.

A) I B) II C) III D) IV E) V

61.  (I) Some people find themselves alone while 
losing weight because other family members 
do not want to make the same changes in their 
own eating habits and physical activity. (II) A 
weight loss approach that balances decreased 
food intake and increased exercise can provide 
steady, sustainable results. (III) Health experts 
recommend a rate of nonsurgical weight loss 
that targets no more than a 10% drop in weight 
over no less than six months for optimal success 
in keeping the weight off long term. (IV) Short-
term weight loss goals help monitor progress 
and establish a sense of success. (V) Therefore, 
dietitians recommend people with weight 
problems to start with easy and achievable goals 
to motivate themselves.

A) I B) II C) III D) IV E) V

62.  (I) The heart is one of the most vital organs in 
the human body. (II) Its function is to circulate 
the blood by acting as a pump. (III) With each 
heartbeat, blood is pushed into the arteries and 
through the veins. (IV) It then courses around the 
body in a one-way circuit so that it eventually 
returns to the heart to repeat the process. (V) 
With the exception of some invertebrates, the 
heart is an anatomical feature common to 
members of the animal kingdom.

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Diğer sayfaya geçiniz.

63.  (I) The influenza pandemic of 1918 was, in terms of 
loss of life, the most catastrophic illness to have 
ever afflicted the world’s population. (II) Nothing 
before or since has approached its effects 
in terms of the number of fatalities or in the 
speed with which it spread. (III) From the latter 
part of the 19th century until World War I, many 
Europeans and Americans had taken comfort 
in the idea that scientific and medical progress 
had created a better world. (IV) Earlier recorded 
pandemics of influenza had taken place in 1781, 
1847, and 188 (V) The war shattered most of that 
illusion, but any comfort that might have been 
derived from advances in medical science was 
not to be found as millions died from the disease.

A) I B) II C) III D) IV E) V

64.  (I) Variations in breathing result from changes in 
metabolic demands in the tissues of the body. (II) 
For example, during exercise, increased levels of 
oxygen are needed to fuel muscle function, and 
thus the number of breaths taken per minute 
increases. (III) The brain also seems to anticipate 
changes in the metabolic rate caused by exercise. 
(IV) At the opposite end of the spectrum, during 
sleep, the body’s metabolic rate slows, and thus 
breathing typically becomes lighter. (V) However, 
the association between sleep and breathing 
is more complicated than this because brain 
activity changes as a person progresses through 
the different stages of sleep.

A) I B) II C) III D) IV E) V

65.  (I) Because of the need for the early development 
of a transport system within the embryo, the 
organs of the vascular system are among the 
first to appear and to assume their functional 
role. (II) In fact, this system is established in its 
basic form by the fourth week of embryonic life. 
(III) At approximately the 18th day of gestation, 
cells begin to group together between the outer 
and inner skin of the embryo. (IV) In the human 
body, there exist discrete systems of vessels 
with specific functions contributing to the overall 
circulation of blood. (V) These cells soon become 
rearranged so that the more peripheral ones join 
to form a continuous flattened sheet enclosing 
more centrally placed cells.

A) I B) II C) III D) IV E) V

10
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Diğer sayfaya geçiniz.

66.– 68. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Cancer is one of the most invasive and destructive 
diseases of our civilization. It is hard to treat 
because it spreads rapidly, and the number 
of cancer types is still increasing. Currently, 11 
million people yearly are diagnosed with cancer, 
and this number will increase to 16 million yearly 
in 20 Early diagnosis and effective treatment may 
save cancer patients from death. The treatment 
varies but is usually a combination of surgery, 
radiotherapy, chemotherapy, hormonal therapy, 
and biological therapies, as well as targeted 
therapy. The choice of therapy depends on the 
type of cancer, its location and grade, the stage 
of the disease, and the general state of a patient. 
Among these treatments, chemotherapy plays 
an important role. The most frequently used 
chemotherapeutic agents are 5-fluorouracil, 
cisplatin, paclitaxel, and docetaxel. These 
molecules typically induce apoptosis in cancer 
cells, but they may also be toxic to normal human 
cells and cause many side effects. Therefore, 
it is imperative that we develop new and more 
advanced molecules with anticancer properties.

66.  It is stated in the  text that -------.

A)  it is the patients who choose the treatment 
strategy 

B)  early diagnosis has saved the lives of 11 
million cancer patients so far 

C)  new therapies help decrease the number of 
annual cancer patients 

D)  the treatment of cancer involves a blend of 
distinct medical practices 

E)  new cancer types are relatively easier to 
treat

67.  According to the text, -------.

A)  we need to find a single treatment strategy 
if we want to win the war against cancer 

B)  most patients avoid chemotherapy because 
it is the most painful treatment method 

C)  the molecules currently used in 
chemotherapy may cause damage to healthy 
cells as well 

D)  cancer research is on the verge of stopping 
due to the lack of reliable data 

E)  some doctors provide alternative therapies 
for their cancer patients, even though it is 
banned

68.  The text is mainly about -------.

A)  the current methods of cancer treatment 
B)  the types of diagnosis regarding cancer 

patients 
C)  the current and future figures regarding 

cancer 
D)  the importance of clinical chemotherapy 
E)  a comparison of modern cancer treatments
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Denemeniz bitmiştir.

69.– 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Although the origins of nursing predate the mid-
19th century, the history of professional nursing 
traditionally begins with Florence Nightingale. In 
Nightingale’s era, the nursing of strangers, either 
in hospitals or in their homes, was not seen as 
a respectable career for well-bred ladies, who, if 
they wished to nurse, were expected to do so only 
for sick family members and intimate friends. In 
a radical departure from these views, Nightingale 
believed that well-educated women, using 
scientific principles and informed education about 
healthy lifestyles, could dramatically improve the 
care of sick patients. Moreover, she believed that 
nursing provided an ideal independent calling full 
of intellectual and social freedom for women, 
who at that time had few other career options. 
For centuries, most nursing of the sick had taken 
place at home and had been the responsibility 
of families, friends, and respected community 
members with reputations as effective healers. 
On the other hand, during epidemics, such as 
cholera, typhus, and smallpox, men took on 
active nursing roles. For example, Stephen Girard, 
a wealthy French-born banker, won the hearts of 
his fellow citizens for his compassionate nursing 
of the victims of the 1793 yellow fever epidemic.

69.  We understand from the text that -------.

A)  Florence Nightingale followed and 
encouraged traditional nursing practices 

B)  Florence Nightingale and Stephen Girard 
worked together to promote nursing as a 
profession 

C)  thanks to Florence Nightingale’s efforts, 
women started to nurse sick family 
members 

D)  nursing began in the mid-19th century and 
soon became a respectable career 

E)  Florence Nightingale played a key role in the 
development of nursing as a profession

70.  According to the text, -------.

A)  nursing was just one of the many job 
opportunities available to women in the 19th 
century 

B)  Nightingale believed nursing would help 
women become economically independent 
individuals 

C)  scientific principles played as important a 
role as traditional family values did in nursing 

D)  in the 19th century, there appeared many 
institutions throughout Europe to train 
women as professional nurses 

E)  at the time of Florence Nightingale, women 
were not allowed to work with strangers 
anywhere

71.  According to the text, Stephen Girard -------.

A)  was one of the first wealthy businessmen 
who invested in the healthcare sector 

B)  donated large sums of money to fight 
epidemics, such as cholera, typhus, and 
smallpox 

C)  was a respected community member who 
helped people in need of healthcare 

D)  financially supported Nightingale’s projects 
to train young women as professional nurses 

E)  decided to help the sick after the 1793 yellow 
fever epidemic claimed many lives in his 
home town

10
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Diğer sayfaya geçiniz.

72.– 74. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız.

Some researchers in Germany have found that 
Staphylococcus lugdunensis bacteria in the 
human nasal cavity are capable of producing 
lugdunin. It is a powerful antibiotic with a 
previously undiscovered chemical structure. This 
is a surprising development because normally 
antibiotics are formed only by soil bacteria and 
fungi. The findings of the research open up 
the possibility of finding other new and useful 
antibiotics in the human body. Tests on mice 
have shown that lugdunin can be used to combat 
pathogens that have become resistant to many 
traditional antibiotics. One potential use of this 
new type of antibiotic would be to introduce the 
harmless lugdunin-forming bacteria to patients 
who are at risk from MRSA, a bacterial infection. 
This new antibiotic may also be an effective 
tool to fight the growing problem of antibiotic 
resistance, caused by improper use of antibiotics. 
Lugdunin may save thousands of people’s lives as 
recent studies suggest that more people will die 
from resistant bacteria in the coming decades 
than from cancer.

72.  Staphylococcus lugdunensis -------.

A)  is a kind of antibiotic that is produced from 
soil bacteria 

B)  is the only antibiotic that pathogens cannot 
develop resistance to 

C)  is a bacterium that has developed resistance 
to all known antibiotics 

D)  may be a very effective antibiotic for some 
antibiotic-resistant diseases 

E)  has been discovered accidentally during a 
research project into antibiotics

73.  According to the text, -------.

A)  there may be some types of antibiotics in the 
human body that we have not discovered yet 

B)  there is no reason to be alarmed about 
antibiotic-resistant diseases 

C)  Staphylococcus lugdunensis is produced by 
various organs in our bodies 

D)  cancer patients can be treated with 
Staphylococcus lugdunensis 

E)  soil bacteria make a more effective antibiotic 
than those in the human body

74.  It is clear from the text that -------.

A)  MRSA may be one of the diseases that 
lugdunin can treat 

B)  the number of deaths caused by cancer 
will exceed those attributable to antibiotic-
resistant diseases 

C)  lugdunin has the same chemical structure as 
soil bacteria 

D)  human trials have shown that lugdunin will 
be a very effective antibiotic 

E)  lugdunin is planned to be used for infections 
of the human nasal cavity
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Diğer sayfaya geçiniz.

75.– 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Medicine has been practiced in various ways 
throughout history. In primitive societies, the art 
of healing was an experimental process, largely 
guided by trial and error. Many diseases were 
believed to be brought upon humans by demons 
or other supernatural phenomena. Thus, much 
of the early art of healing dealt with intangible 
elements of human culture. Over time, however, 
as more became known about human disease 
and as the practice of medicine was gradually 
refined, systems of medicine embedded in 
folklore were surmounted by systems grounded 
in the scientific study of basic human anatomy 
and physiology. This shift marked a major 
turning point in the history of medicine. Western 
medicine has since become the standard against 
which all other forms of medicine are measured 
for their ability to diagnose and treat human 
disease. Despite its dominance in the West, 
however, modern medicine is not the most widely 
practiced form of medicine in the world today. 
Rather, various forms of traditional medicine, with 
origins in places such as Asia and Latin America, 
are the primary means of healing for the majority 
of the modern world’s population.

75.  According to the text, -------.

A)  the practice of medicine was gradually 
refined and systemized by primitive societies 

B)  most medical problems in primitive 
communities were explained with 
superstitious beliefs 

C)  experimental processes eradicated medical 
problems in primitive communities 

D)  the first examples of modern medicine can 
be traced back to primitive communities 

E)  primitive societies suffered from numerous 
diseases that cannot be cured even by 
modern medicine

76.  It is clear from the text that -------.

A)  the primitive art of healing was based on the 
study of human anatomy and physiology 

B)  Western medicine continues to use all the 
schemes of medicine embedded in folklore 

C)  the shift from traditional to modern medicine 
was sudden and unexpected 

D)  today there are still countries where people 
prefer traditional treatment methods 

E)  modern medicine has failed to explain 
supernatural phenomena

77.  The text is mainly about -------.

A)  the key role primitive societies played in the 
development of medicine 

B)  some of the disadvantages of modern 
medicine 

C)  the evolution of medicine into a modern 
scientific practice 

D)  the role of Western countries in fighting 
against traditional medical practices 

E)  the similarities between traditional and 
modern medical practices

10
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78.– 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

A person’s gender, along with other factors, 
determines his or her ideal amount of body 
fat. Women need more body fat than men to 
maintain their fertility. On average, healthy 
women have 22% body fat, and healthy men have 
14%. To maintain essential body functions, women 
need at least 12% body fat, but not more than 
32%; for men, the range is between 3% and 29%. 
This difference between females and males is 
due to the fact that women store more fat on 
their breasts, hips, and thighs than men do. This 
difference in muscle mass leads to increased 
energy use by males, since muscles use more 
energy than fat does. Women also have an 8% 
thicker layer of skin under the outer epidermal 
layer than men. This means that, in a woman 
and a man of similar strength and body fat, the 
woman’s muscles would look smoother and less 
defined than the man’s would. Apart from this, 
a person’s frame size also influences body fat—
larger-boned people carry more fat. In addition, 
body fat tends to increase with age.

78.  According to the text -------.

A)  there is no relationship between the size of 
the bones and the amount of body fat 

B)  women need more energy than men due to 
muscle mass 

C)  men need to store more body fat because of 
their need for energy 

D)  gender is the only factor determining the 
amount of body fat 

E)  men’s skin layer is thinner than that of 
women

79.  It is clear from the text that -------.

A)  fat uses much more energy than muscles do 
B)  a certain amount of body fat is vital for 

women to give birth 
C)  women’s muscles are thicker than men’s due 

to the skin layer 
D)  a woman with 35% body fat is accepted as 

healthy 
E)  the younger we are, the more body fat we 

store

80.  The text is mainly about -------.

A)  how body fat changes as we grow older 
B)  how much body fat one should have to be 

healthy 
C)  the distribution and function of body fat in 

both genders 
D)  the reasons why women have more body fat 

than men 
E)  the relationship between body fat and 

certain diseases

 

Denemeniz bitmiştir.
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1.  
Cümlenin boşluktan sonraki kısmında kullanılan 
«injury or disease” kelimeleri isim olduğundan 
boşluğa kendisinden sonra isim alan bağlaçlardan 
anlama uygun olacak şekilde bir bağlaç 
kullanılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında A ve C şıkları 
doğru cevap olamaz. Cümle en uygun “Yaralanma 
ya da hastalıktan dolayı bir organ ya da vücudun 
bir parçasının yapısında meydana gelen herhangi 
bir bozukluk lezyon/doku bozulması olarak 
adlandırılır.” şeklinde çevrilir ve cümlenin bir 
sebep-sonuç cümlesi olmasından kaynaklı olarak 
“due to” bağlacı en uygun kullanım olacaktır. Bu 
yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

2.  
Cümlede kullanılan bağlaç zıtlık bağlacı olduğundan 
akla ilk gelmesi gereken şey iki cümle arasında 
zaman uyumu aramak zorunda olmamamızdır 
çünkü zaman uyumu zıtlık bağlaçlarında olabilir 
de olmayabilir de. Cümle “Bazı doğum lekeleri 
özellikle büyük olanları kalıcı olabilmesine rağmen, 
birçoğu yaklaşık 10 yaş itibariyle fark edilemez 
hale gelir.” şeklinde çevrilebilir. Cümlenin geneline 
bakıldığında genel geçer bir ifade olduğu göze 
çarpmaktadır. İki taraf için de geniş zaman ya 
da geniş zamanlı bir modal kullanmak uygun 
olacaktır.Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

3.  
Images : Görüntüler
Defects : Kusurlar
Cures : Tedaviler
Purposes : Amaçlar
Capacities : Kapasiteler
Cümle en uygun “Kulak, burun ve ağzın fonksiyon 
bozukluğu yapısal kusurlardan kanser gibi 
doğumda meydana gelen enfeksiyon ya da 
hastalıklara kadar uzanmaktadır.” şeklinde 
çevrilebilir. Doğru cevap B şıkkıdır.

4.  
Cümle en uygun “Bazı Alzheimerlı hastalar 
çok fazla korku ve öfke yaşarlar çünkü basit 
günlük etkinliklerini yerine getirmeye çalışırken 
yavaş yavaş bağımsızlıklarını yitirirler.” şeklinde 
çevrilebilir. Cümlede bir sebep-sonuç ilişkisi 
bulunduğu görülmektedir. Bu yüzden doğru cevap 
C şıkkıdır.

5.  
Cümlede kullanılan “enough” yapısı doğası gereği 
olumsuz bir anlam taşımaya meyillidir. Bu yüzden 
A, C ve D şıkları içerisinden uygun olanı seçmek 
gereklidir. A şıkkındaki yapı cümlede kullanıldığında 
cümlenin çevirisi “Çoğu tümör belirtileri diğer klinik 
bulguların desteği olmadan kanseri görüntüleme 
ya da teşhis etme konusunda ne yeterince duyarlı/
hassas ne de özelliklidir.” şeklinde yapılabilir. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

6.  
Cümle en uygun “Kataraktlar bir zamanlar 
yaşa bağlı körlüğün önde gelen sebebiydi fakat 
günümüzde oftalmolojistler cerrahi olarak 
kataraktları alıyorlar ve göziçi için prostetik 
olanlarla yer değiştiriyorlar.” şeklinde çevrilebilir. 
Cümlede pasif yapı kullanılmasına gerek olmadığı 
için B,C,E şıkları doğru cevap olamaz. Boşluktan 
önceki kısımda “today” yani “bugün” dediği için A 
şıkkı doğru cevap olamaz. Bu yüzden doğru cevap 
D şıkkıdır.

7.  
Cümle en uygun “Bir zihinsel sağlık uzmanı hem 
zihinsel hem de fiziksel semptomlarının detaylı 
bir kişinin fobilerini teşhis edebilir.” şeklinde 
çevrilebilir. Cümlede “after” bağlacı bir süreçten 
sonra yapılabilecek bir değerlendirmeden 
bahsetmek için kullanılmıştır. Bu yüzden doğru 
cevap E şıkkıdır.

8.  
Take off : (Bir uçağın) havalanması
Move on : Hareket/devam etmek
Call off : İptal etmek
Pull out : Çıkarmak
Turn back : Geri dönmek
Cümle en uygun “Polen alerjisi olan insanlara eve 
gelir gelmez ve yüzlerini, kollarını ve ellerini yıkar 
yıkamaz dışarıda giydikleri kıyafetleri çıkarmaları 
önerilmektedir.” şeklinde çevrilebilir. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkıdır.
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9.  
Properly : Uygun bir şekilde
Currently : Son zamanlarda
Immediately : Hemen, aniden
Recently : Son zamanlarda
Formally : Resmi olarak
Cümle en uygun “Hamile kadınlar obsesif kompulsif 
bozukluk yaşayabilirler ki bu ya bebeklerinin 
doğumundan önce ya da hemen sonra ortaya 
çıkan kaygı hastalığının bir türüdür.” şeklinde 
çevrilebilir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

10.  
Boşluktan önceki kısımda kullanılan “tropical 
regions” yani “tropik bölgeler” yer belirtmektedir. 
Cümle en uygun “Toplum sağlığının genellikle 
zayıf/kötü olduğu tropik bölgelere yolculuk yapan 
insanlar asalakla ilgili hastalıklardan dolayı acı 
çekebilirler.” şeklinde çevrilebilir. Bu yüzden doğru 
cevap B şıkkıdır.

11.  
Soruda iki ayrı cümle bulunmaktadır. E şıkkındaki 
yapı çoğunlukla devrik cümle almaktadır. Ayrıca 
anlam olarak da bu cümleye uymamaktadır. B 
şıkkındaki yapı kendisinden sonra çoğunlukla 
isim alır ve buraya anlam olarak uymamaktadır. 
Kendisinden sonra cümle alabilecek yapı sadece 
D şıkkında bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap 
D şıkkıdır.

12.  
Cümle en uygun “Güzel kokulu bitkiler kaydedilen 
tarih boyunca hem doğuda hem batıda iyileştirme, 
koruma ve hoşa giden özellikleri için kullanılmıştır.” 
şeklinde çevrilebilir. Cümlede kullanılan “throughout 
recorded history” yani “tarih boyunca” dediği için bir 
süreçten bahsetmektedir. Süreçten bahsedildiği 
durumlarda kullanılabilecek en uygun zaman Yakın 
Geçmiş Zaman yani Present Perfect Tense olmalıdır. 
Cümlede aktif değil pasif bir yapı aranması 
gerekmektedir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

13.  
Cümlede kullanılan “defend” yani “savunmak” 
kelimesi bize bu kelimeyle birlikte “against” ya 
da “towards” edatlarından birinin kullanılmasının 
uygun olacağını işaret etmektedir. İlk boşluktan 
önceki kısımda kullanılan “play role” yani “rol 
oynamak” kelimesini de “in” edatı ile kullanmak 
uygun olacaktır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

14.  
Calm : Sakin, soğuk
Blind : Kör
Ancient : Eski, antik
Crucial : Hayati, önemli
Missing : Eksik, kayıp
Cümle en uygun “Avrupa Birliğinin fon sağladığı 
bir çalışma gıda takviyesi Avrupa’nın yaşlanan 
nüfusunu sağlıklı tutma konusunda önemli/hayati 
bir rol oynayabileceğini onaylamıştır.” şeklinde 
çevrilebilir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

15. 
Compete : Yarışmak, rekabet etmek
Perform : Sergilemek, yapmak
Occur : Olmak, meydana gelmek
Dislike : Hoşlanmamak, beğenmemek
Allow : İzin vermek, müsaade etmek
Cümle “Ayak bileği yaralanmaları yaygın atletik 
kazalar olmalarına rağmen, düz olmayan yerlerde 
yürümek gibi günlük rutinler esnasında da 
meydana gelebilirler.” şeklinde çevrilebilir. Buradan 
da anlaşıldığı gibi sakatlanmanın ne durumlarda 
meydana gelebileceğinden bahsedilmektedir. Bu 
yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

16.  
Boşluktan önceki kısımda beyin sarsıntısının 
genellikle uzun süreli sinirsel problemler 
bırakmadığından bahsedilmektedir.  Boşluktan 
sonraki kısımda ise sarsıntı sonrası 
sendromun uzun süre devam edebileceğinden 
bahsedilmektedir. Görüldüğü üzere boşluğun 
iki tarafı zıt ifadeler içermektedir. Bu sebepten 
dolayı boşlukta bir zıtlık bağlacı kullanılması 
gerekmektedir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

17.  
Cümlenin boşluktan önceki kısmı “Medikal 
uzmanları köpek ısırıklarını tedavi ederken, 
bazı yaralar açık bırakılır ve kendi kendilerine 
iyileşmelerine izin verilir” şeklinde çevrilebilir. 
Boşluktan sonraki kısımda ise diğerlerinin dikiş 
gerektirdiğinden bahsedilmektedir. Buradan 
anlaşıldığı gibi 2 farklı durumun karşılaştırılması 
yapılmaktadır. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.
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18.  
Boşluktan önceki kısımda manyetik yankılanma 
görüntülemede kullanılan enerjinin tamamen 
güvenli olduğundan, boşluktan sonraki kısımda 
ise hastanın üzerinde ya da vücudunun içerisinde 
hiçbir metalin olmadığından bahsedilmektedir. 
Burada bir koşul cümlesinin olması gerektiği 
görülmektedir. Cümle bağlaçla birlikte en uygun 
“Hastanın üzerinde ya da vücudunun içerisinde 
herhangi bir metal olmadığı sürece manyetik 
yankılanma görüntüleme tamamen güvenlidir.” 
şeklinde çevrilebilir. Bu yüzden doğru cevap E 
şıkkıdır.

19.  
Cümlede kullanılan «in 1884» yapısı bize ilk 
boşlukta geçmiş zaman kullanılması gerektiğini 
söylemektedir. Ayrıca cümlede kullanılan «when” 
yani zaman bağlacından dolayı iki taraf arasında 
zaman uyumu aramamız gerekmektedir. Buna 
göre bakıldığında C, D, E ve A şıkları doğru cevap 
olamaz. Cümle “Genel anestezinin dişçilik alanında 
kullanımı Horace Wells ilk defe dişle ilgili bir 
prosedür sırasında kimyasal bileşen azot oksiti 
bulduğunda 1844’te başladı.” şeklinde çevrilebilir. 
Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. 

20.  
Cümlenin boşluktan sonraki kısmında bir cümle 
değil de isim kullanıldığı görülmektedir. Buna göre 
bakıldığında doğru cevap D şıkkı olamaz. Boşluktan 
önceki kısım yeni nesil soğuk algınlığı önleyicilerin 
yan etkileri olabileceğinden, boşluktan sonraki 
kısımda ise bu etkilerin neler olabileceğinden 
bahsederek örnekleme yapılmıştır. Bu yüzden 
doğru cevap A şıkkıdır.

21.  
Cloze testleri de bir gramer sorusuymuş gibi 
çözmek daha doğru olur. Her bir soruyu çözmeden 
önce, soruya bakıp hangi tür olduğuna bakmak 
gerekir. İlk sorumuz bir sıfat sorusudur ve genellikle 
tamlama olup yandaki isim ile birlikte anlam kazanır. 
Öncelikle kelime anlamlarına bakmak gerekir.
abundant : Bol
detailed : Detaylı
strict : Sıkı
familiar : Tanıdık, aşina
hidden : Saklı, gizli
Bu tür sorularda anlama göre sıfatı boşluğa 
bırakıp çevirmek en uygun yöntem olur. Bu şekilde 
yapıldığında aşağıdaki çeviri en uygun seçeneğin A 
şıkkı olduğunu göstermektedir.
Saç ekimi, uygulanabilir saç köklerinin, kafa derisi 
üzerindeki bölgelerden, bol (abundant) miktarda 
bulundukları yerlerden, kalıcı saç dökülmesinin 
devam ettiği bölgelere taşınması için cerrahi bir 
prosedürdür.
Hair replacement is a surgical procedure to 
relocate viable hair follicles from sites on the 
scalp, where they are abundant, to sites where 
there has been permanent hair loss already. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

22. 
Bu bir edat sorusudur ve genellikle boşluğun 
öncesindeki veya sonrasındaki bir kelime ile 
bağlantılı olur. Ya kalıp ya da çeviri ile çözmek 
mümkündür. Bu soruda boşluk öncesi REASON 
ifadesi FOR edatı ile kullanıldığı için, en uygun 
seçenek C şıkkıdır. Cümle aşağıdaki gibi 
çevrilmektedir.
The most common reason for seeking hair 
replacement is male pattern hair loss.
Saç protezi aramak için en yaygın neden erkek tipi 
saç dökülmesidir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

23. 
Bağlaç sorularında teknikten ziyade anlama 
bakmakta fayda vardır. Önce cümle okunmalı, 
daha sonra ise en yakın bağlaç boşluğa bırakılıp 
tekrar çevirmeli. Aşağıda cümlemizin çevirisi 
vardır. Bu şekilde bakıldığında en uygun seçeneğin 
E şıkkı olduğu görülecektir. Çünkü cümlemizde bir 
zıtlık vardır.
Saç ekimi neredeyse her zaman kozmetik bir 
işlemdir; ancak, yaralanmalardan kaynaklanan 
hasarı düzeltmek için de restoratif olabilir.
Hair replacement is nearly always a cosmetic 
procedure; however, it may also be restorative 
to correct damage resulting from injuries. Bu 
yüzden doğru cevap E şıkkıdır.
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24. 
Zaman sorularında dikkat edilmesi gereken iki şey 
vardır. Bunlardan birincisi parçanın genel anlamı 
diğeri ise sözkonusu cümlede zaman zaman olup 
olmadığına bakılmasıdır. Parça genel olduğu ve 
anlama da en uygun MAY INVOLVE uyduğu için 
doğru cevap B şıkkıdır.
Hair replacement procedures may involve tissue 
grafts, aps, expansions, or combinations of these 
methods.
Saç değiştirme prosedürleri doku greftleri, 
kapaklar (kanatlar), genişletme veya bu 
yöntemlerin kombinasyonlarını içerebilir.

25. 
Bu tür sorularda en uygun olanı boşluğa bırakmak 
ve tekil-çoğul anlamına bakmaktır. Boşluk sonrası 
birey (individual) kelimesinin geçmesi buraya en 
uygun şıkkın A olduğunu göstermektedir. B şıkkı 
sayılamayan bir ifadedir. C ve D şıkları ise çoğul 
isimlerle kullanılır ama E şıkkı anlamdan elenir.
The surgeon plans the appropriate approach 
for each individual’s situation and hair loss 
circumstances. 
Cerrah, her bireyin durumu ve saç dökülmesi 
durumları için uygun yaklaşımı planlar. 
Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

26. 
Sıfat veya comparative-superlative sorularında 
cümle anlamı esastır. Çevirisini yaparken çok net 
şekilde bu boşluğa C şıkkını uyduğunu görebiliriz. 
The key to making the health care system work 
much better involves our ability to develop good 
communication with the members of our health 
care team, …
Sağlık bakım sisteminin daha iyi çalışmasını 
sağlamanın anahtarı, sağlık bakım ekibimizin 
üyeleriyle iyi iletişim kurma yeteneğimizi içerir, …
A, B ve E şıkları daha çok iki şeyi karşılaştırma 
amaçlı olduğundan dolayı ve çeviride de anlaşıldığı 
üzere anlamca uymazlar. D şıkkı anlamca elenir ve 
boşluğa uymaz. 
Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

27. 
Bir bağlaç sorusu olması itibari ile iki cümlenin 
anlamına ve çevirisine bakmak gerekir. Çeviriden 
de anlaşılacağı üzere en uygun şık zıtlık bağlacının 
bulunduğu E seçeneğidir.
The key to making the health care system work 
much better involves our ability to develop good 
communication with the members of our health 
care team, but this can be a challenge because 
many of us feel intimidated or afraid to talk freely 
with our providers.
Sağlık bakım sisteminin daha iyi çalışmasını 
sağlamanın anahtarı, sağlık bakım ekibimizin 
üyeleriyle iyi iletişim kurma yeteneğimizi içerir, 
ancak bu, birçoğumuz sağlayıcılarımızla serbestçe 
konuşmaktan korktuğunu veya korktuğunu 
hissettiğimiz için zor olabilir.
Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

28. 
Bir sıfat sorusudur ve cümlenin olumlu veya 
olumsuz bir sıfat isteyip istemediğine bakmak 
gerekir. Cümlecik sonrası anlamadığımız veya 
karıştırdığımız ifadeleri bizi UNFAMILIAR sıfatına 
götürmektedir.
dissatisfied : memnun olmayan
unfamiliar : tanıdık olmayan, bilinmedik
impatient : sabırsız
imperfect : kusurlu
individual : bireysel
Some professionals use unfamiliar medical 
words that we just do not understand or that 
confuse us. Bazı uzmanlar bilmediğimiz, sadece 
anlamadığımız veya kafamızı karıştıran kelimeler 
kullanırlar. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

29. 
Cümeciklerde anlama bakmak lazım ama ayrıca 
boşluk öncesi isim de önemlidir. Burada cümleye 
en uygun şık WHAT ifadesinin olduğu C seçeneğidir. 
Çeviri ile bulmak daha kolaydır. Özellikle fiille 
birlikte çevrildiği zaman daha net anlaşılır.
We often hesitate to ask what these words mean.
Sık sık bu kelimelerin ne anlama geldiğini 
sormakta tereddüt ediyoruz. Bu yüzden doğru 
cevap C şıkkıdır.
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30. 
Sorumuzda bizden bir fiil istenmektedir. Dolayısıyla 
önceki cümle ve paragraf anlamı önem kazanır. 
Cümle çevirisine bakıldığı zaman en uygun 
seçeneğin D şıkkı olduğu görülecektir.
Also, many of us are frightened of sharing personal 
information about ourselves because we do not 
really know or trust our providers. These fears 
block communication.
Ayrıca, çoğumuz kendimizle ilgili kişisel bilgileri 
paylaşmaktan korkuyor, çünkü tedarikçilerimizi 
gerçekten tanımıyor veya güvenmiyoruz. Bu 
korkular iletişimi engelliyor.
involve : içermek
absorb : emmek
recover : iyileşmek
block : engellemek
promote : artırmak, terfi etmek
Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

31.  
Cümle “Dehidrasyon/susuz bırakmanın birçok 
olası sebepleri olmasına rağmen” şeklinde çevrilir 
ve cümlede kullanılan “though” yani “rağmen” 
bağlacından dolayı cümlenin iki tarafının zıt olması 
gerektiği görülmektedir. Buna göre bakıldığında B 
şıkkı vücudun elektrik dengesinin damar içi sıvılarla 
sağlanabildiğinden bahsettiği için doğru cevap 
olamaz. C şıkkında orta dereceli susuz kalmış bir 
insanın kafa karışıklığı ve yönelim kaybı belirtileri 
göstereceğinden bahsedilmektedir ki bu cümlede 
kullanılan zıtlık bağlacının gerektirdiği zıt cümleyi 
vermemektedir. D şıkkında yetersiz su alımının 
ya da aşırı su kaybının elektrolit dengesizliğine 
sebep olduğundan bahsedilmektedir ki bu da 
zıt bir cümle olmadığı için doğru cevap olamaz. 
E şıkkında susuz kalmanın ilk semptomlarının 
susuzluk, hafif sersemlik ve kuru cilt olduğundan 
bahsedilmektedir ki bu da aranan zıtlığı 
vermemektedir. A şıkkında ise en yaygın faktörlerin 
yoğun fiziksel çaba ve aşırı sıcak hava olduğundan 
bahsedilmiş ve aranan zıtlık sağlanmıştır. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

32.  
Boşluktan önceki kısım “Yetişkinlerin cildi 
genellikle daha zayıf ve daha kırılgan olur” 
şeklinde çevrilebilir. Bu cümleden sonra kullanılan 
“which” bağlacı tüm cümleyi niteleyen bir “which” 
yapısıdır. Bu yüzden şıklarda boşluktan önceki 
cümlenin sonucu ya da tanımını yapan bir cümle 
aranmalıdır. Buna göre bakıldığında C şıkkında “ki 
bu onlar yaşlandıkça ve vücutlarındaki antibadiler 
sayıca azaldığında normaldir”  şeklinde çevrilebilir 
ve en uygun kullanım olur. Bu yüzden doğru cevap 
C şıkkıdır.

33.  
Bağlaçlı cümle “Diyafram nefes almada en büyük kas 
olmasına rağmen” şeklinde çevrilebilir ve boşluğa zıt 
bir cümle gelmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Buna 
göre bakıldığında D şıkkında diyaframın nefes alıp 
verme hareketinin diğer kas gruplarının birleşimiyle 
desteklendiğinden bahsedilmektedir ki bu da bize aranan 
zıtlığı vermektedir. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

34.  
Cümle en uygun “Erkeklerin bir zamanlar koroner 
kalp rahatsızlığı riskini daha büyük oranda yaşadığı 
düşünülürdü.» şeklinde çevrilebilir. Cümlenin devamında 
bir zıtlık yapısı arandığı sezilmektedir. A şıkkındaki 
cümlede “these factors” yani “bu faktörler” kullanılmıştır 
fakat boşluktan önceki cümlede bu faktörleri 
açıklayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkı olamaz. C şıkkında eşit 
sayıda kadın ve erkeğin bu hastalığı geliştirdiğinden 
bahsedilmektedir ki bu da zaman ve anlam açısından 
uymamaktadır. D şıkkında hastalığın temel olarak 
erkeklerde görüldüğünden bahsedilmektedir fakat 
arada kullanılan “however” bağlacı iki cümlenin zıt 
olmasını gerektirmektedir. Burada böyle bir durum 
olmadığı için doğru cevap D şıkkı olamaz. E şıkkında bir 
sonuç bağlacıyla cümleyi bağlamıştır. Daha fazla kadının 
kalp hastalığı geliştirdiğinden bahsedilmektedir fakat 
anlam ve zaman olarak ilk cümleyle uyuşmamaktadır. B 
şıkkında ise son zamanlardaki çalışmaların bunun doğru 
olmadığını gösterdiğinden bahsetmektedir. Bu yüzden 
doğru cevap B şıkkıdır.

35.  
Cümle en uygun “Çok az da olsa içmenin beynin gelişimini 
etkilediğine dair kanıt vardır.” şeklinde çevrilebilir. B 
şıkkındaki cümle “Aşırı alkol tüketimi yüzle ilgili ayırıcı 
özellikler ortaya çıkarmasına rağmen” şeklinde çevrilir 
ve anlam olarak ilk cümleye uymadığından doğru cevap 
olamaz. C şıkkında “Bir diğer taraftan onlar, çocukların 
öğrenme ve hatırlama yeteneğini de etkiler” şeklinde 
çevrilebilir fakat cümlede kullanılan “they” yani “onlar” ile 
ilgili bir ifade ilk cümlede bulunmadığı için doğru cevap C 
şıkkı olamaz. D şıkkındaki cümle “ancak hamile kadınlar 
kendi sağlıklarıyla ilgili özellikle dikkatli olmalıdırlar.” 
şeklinde çevrilebilir ancak boşluktan önceki cümlede 
hamile kadınlarla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmediği 
ve örnekleme bağlaçlarından herhangi biri kullanılmadığı 
için anlam olarak ilk cümleye uymamaktadır. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkı olamaz. E şıkkındaki cümle «Aksine, 
belli ilaçlar ciddi psikolojik bozukluklara sebep olabilir.» 
şeklinde çevrilebilir. İki cümle birbiriyle alakasız olduğu 
için doğru cevap E şıkkı olamaz. A şıkkındaki cümle 
“Bu yüzden fizikçiler hamile kadınlara alkolü tamamen 
bırakmalarını tavsiye etmektedirler.” şeklinde çevrilebilir. 
Boşluktan önceki cümleye anlam ve zaman olarak en 
uygun cümle budur. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.
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36.  
Cümle “Asit fosfataz tüm vücutta bulunan bir 
enzimdir.» şeklinde çevrilebilir. A şıkkında cümle 
«Fakat temel olarak prostat bezinde bulunur.» 
şeklinde çevrilebilir ve en uygun cümle bu olur. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

37.  
When bağlacı ile kurulan cümle “Mikroskoplar 
1600lerin başında ortaya çıktığında” şeklinde 
çevrilebilir. Bağlaçlı cümlede geçmiş zaman 
kullanıldığı için devamındaki cümle de buna zaman 
ve anlam açısından uygun bir cümle olmalıdır. 
Zaman uyumu açısından bakıldığında B, C ve D 
şıkları doğru cevap olamaz. A şıkkında ise bu 
görüntüleme tekniğinin çoktan geliştirildiğinden 
bahsedilmektedir ki anlam olarak önceki cümleye 
uygun olmamaktadır.E şıkkında mikroskopların, 
varlığı o zamandan önce bilinmeyen kocaman 
yeni bir dünyanın kapılarını açtığından 
bahsedilmektedir ki bağlaçlı cümleye anlam ve 
zaman olarak en uygun cümle budur. Bu yüzden 
doğru cevap E şıkkıdır. 

38.  
Cümle en uygun “Bağımlılık, kronik nüksedici 
bir beyin hastalığı olarak tanımlanır.” şeklinde 
çevrilebilir. Tüm şıklara bakıldığında bağlaçlı olan 
cümlelerin yani A, C ve D şıklarının anlam olarak 
uymadığı görülmektedir. B şıkkındaki cümle 
bu hastalığın özelliklerini açıklamaya devam 
etmektedir. Anlam olarak ilk cümleyi en iyi 
tamamlayan cümle bu şıktadır. Bu yüzden doğru 
cevap B şıkkıdır.

39.  
Bağlaçlı cümle en uygun “Beyni anlama konusunda 
büyük adımlar atmış olmamıza rağmen” şeklinde 
çevrilebilir. Buradan da anlaşıldığı gibi cümlede 
kullanılan “although” yani zıtlık bağlacından 
dolayı boşluktan sonra kullanılacak cümlenin 
boşluktan önceki cümleye zıt bir cümle olması 
gerekmektedir. Buna göre bakıldığında A,B,C ve 
E şıkları anlam olarak uymadığından dolayı doğru 
cevap olamaz. D şıkkındaki cümle “Gerçek şu ki biz 
nadiren yüzeyi geçebiliyoruz.” şeklinde çevrilebilir 
ve anlam olarak ilk cümleye en uygun cümle 
budur. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır. 

40.  
Cümle “modern genetik moleküler-seviye bir 
bilimdir.” şeklinde çevrilebilir. Cümlenin devamı için 
kullanılabilecek en uygun cümle C şıkkındadır. C 
şıkkındaki cümle “ve bilim adamları genetik bilgiyle 
ilgili büyük miktarlarda bilgiye ulaşabiliyorlardı.” 
şeklinde çevrilebilir ve anlam olarak cümleyi 
en uygun şekilde tamamlayan cümle budur. Bu 
yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

41.  
Bağlaçlı olan cümle “Gürültüye aşırı maruz 
kalma duymaya geçici ya da kalıcı olarak zarar 
verebileceği için” şeklinde çevrilebilir. Buradan 
da anlaşıldığı gibi cümlede bir sebep sonuç 
bağlacı kullanıldığı için şıklarda bu cümleye uygun 
olabilecek bir sonuç cümlesi aramak gereklidir. E 
şıkkındaki cümlede mümkün olduğunca gürültülü 
ortamlardan uzak durmamız gerektiğinden 
bahsetmektedir ki anlam olarak bağlaçlı kısma 
en uygun cümle budur. Bu yüzden doğru cevap E 
şıkkıdır.

42.  
Cümlenin öznesi “the dosage of hypertension 
drugs” yani “hipertansiyon ilaçlarının dozu” ve 
yüklemi “varies” yani “değişir” dir. Buna göre 
bakıldığında A, C, D ve E şıkları doğru cevap olamaz. 
Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

43.  
Cümlenin öznesi “scientists” yani “bilim adamları” 
ve yüklemi “need to” yani “bilmeye ihtiyacı vardır/
bilmeleri gerekir” olarak bakıldığında B ve C şıkları 
olamaz. A şıkkında “various proteins” kelimelerini 
karşılayan bir çeviri olmadığından A şıkkı doğru 
cevap olamaz. E şıkkında cümlenin İngilizce 
çevirisinde kullanılan “effective” yani “etkili” 
kelimesini karşılayan herhangi bir kelime olmadığı 
için doğru cevap olamaz. Bu yüzden doğru cevap 
D şıkkıdır.

44.  
Cümlenin öznesi “kanseri tedavi etmek için 
kullanılan günümüz cerrahi teknikleri” ve yüklemi 
“yoksundur/eksiktir” dir. Buna göre bakıldığında 
C, D ve E şıkları doğru cevap olamaz. B şıkkında 
cümlenin İngilizce çevirisinde kullanılan “reliable” 
yani “güvenilir” kelimesini karşılayan bir kelime 
bulunmadığı için doğru cevap B şıkkı olamaz. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.
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45.  
Öncelikle cümlede kullanılan «though” yani 
“rağmen” bağlacı cümlede aranmalıdır. Buna 
göre bakıldığında B şıkkı doğru cevap olamaz. A 
şıkkında kullanılan “konuyla ilişkilendirilen” yapısını 
karşılayan bir yapı İngilizcesinde bulunmadığı için 
doğru cevap A şıkkı olamaz. D şıkkında cümlenin 
İngilizcesinde kullanılan “also” yani “de,da” bağlacını 
karşılayan bir kullanım olmadığı için doğru cevap 
D şıkkı olamaz. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.

46.  
Cümlede kullanılan «according to” yapısından 
dolayı cümlenin başı “e göre” şeklinde başlamalıdır. 
Buna göre bakıldığında A, B ve E şıkları doğru cevap 
olamaz. C şıkkında kullanılan “yapmaması gerekir” 
yapısını karşılayan herhangi bir yapı cümlenin 
İngilizce çevirisinde olmadığı için doğru cevap C 
şıkkı olamaz. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

47.  
 Cümlenin öznesi “ebeveynleri koroner atardamar 
hastalığına yakalanmış olan insanlar “ ve yüklemi 
“olasılığı daha fazladır” olarak düşünülmelidir. 
Buna göre bakıldığında doğru cevap A, C ve 
D şıkları doğru cevap olamaz. B şıkkındaki 
cümlede, cümlenin İngilizce çevirisinde kullanılan 
“particularly” yani “özellikle” zarfını karşılayan 
herhangi bir kelime bulunmadığından doğru cevap 
B şıkkı olamaz. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

48.  
Cümlenin öznesi “çalışmalar” yani “studies” ve 
yüklemi “göstermektedir” yani “show/indicate” 
olmalıdır. Buna göre bakıldığında A, D ve E 
şıkları doğru cevap olamaz. C şıkkında cümlenin 
Türkçesinde kullanılan “ön lobunda” yani “front 
lobe” kelimesini karşılayan bir kelime İngilizcesinde 
bulunmadığı için doğru cevap C şıkkı olamaz. Bu 
yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

49.  
Cümlede kullanılan “büyüyen erkekler” yapısında 
kullanılan “Relative Clause” cümlenin İngilizce 
çevirisinde de aranmalıdır. Buna göre bakıldığında 
A ve C şıkları doğru cevap olamaz. E şıkkında who ile 
kullanılan Relative Clause yapısında yüklem yanlış 
olduğu için doğru cevap E şıkkı olamaz. B şıkkında 
cümlenin Türkçesinde kullanılan “koşullarda” 
kelimesini İngilizce çevirisinde karşılayacak 
herhangi bir kelime bulunmadığından doğru cevap 
B şıkkı olamaz. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

50.  
Cümlenin öznesi «Kansere neden olan DNA›daki 
mutasyonlar» ve yüklemi «olabilir/kaynaklanabilir» 
olarak düşünülmelidir. Buna göre bakıldığında B ve 
D şıkları olamaz. A şıkkında kullanılan “usually” yani 
“genellikle” kelimesini İngilizce cümlede karşılayan 
bir kelime bulunmadığından doğru cevap A şıkkı 
olamaz. E şıkkında kullanılan “either...or” yani “ya 
o..... ya o....” yapısını karşılayan herhangi bir yapı 
Türkçe çevirisinde kullanılmadığından doğru 
cevap E şıkkı da olamaz. Bu yüzden doğru cevap 
C şıkkıdır.

51.  
Cümlede bir zıtlık bağlacının kullanılması gerektiği 
görülmektedir. En uygun zıtlık bağlaçları bu 
cümle için “though/even though/ although/even 
if” olacaktır. Buna göre bakıldığında A, B ve D 
şıkları doğru cevap olamaz. C şıkkında cümlenin 
yüklemi olan “konusu olmuştur” yapısını karşılayan 
herhangi bir kelime bulunmadığından doğru cevap 
C şıkkı olamaz. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

52.  
Cümlenin öznesi “beynin ödül merkezi” yani “the 
reward center of the brain” olduğundan D ve E 
şıkları doğru cevap olamaz. B şıkkında kullanılan 
“is likely to” yani “olabilir/ihtimal” yapısını cümlenin 
Türkçesinde karşılayan herhangi bir kelime 
bulunmadığından doğru cevap B şıkkı olamaz. 
Cümlenin Türkçesinde kullanılan “hem....hem” 
yapısını karşılayan herhangi bir yapı İngilizcesince 
bulunmadığı için doğru cevap C şıkkı olamaz. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.

53.  
Cümlenin öznesi “vakalar” ve yüklemi “azaldı” dır. 
Buna göre bakıldığında C, D ve E şıkları doğru cevap 
olamaz. A şıkkında kullanılan “has really worked” 
yani “gerçekten işe yaradı” yüklemini karşılayan 
herhangi bir yapı Türkçesinde bulunmadığı için 
doğru cevap A şıkkı olamaz. Bu yüzden doğru 
cevap B şıkkıdır.

10



8

TH
E 

EN
GL

IS
H 

CE
NT

RA
L

54.  
Parçanın boşluktan önceki kısmında yemek 
borusunun kalbe yakınlığının mide yanmasına 
sebep olduğundan ve bu yanma hissinin 
hangi durumlarda meydana geldiğinden 
bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki kısımda “this 
kind of chronic gastrointestinal conditions..” yani 
“bu tür kronik mide rahatsızlığı durumları...” diye 
başlayan cümleden de anlaşıldığı gibi boşlukta 
kronik olan bir durumdan bir defa bahsedilmelidir 
ki devamında 2. kez bahsederken “this” yapısı 
kullanılabilsin. Buna göre bakıldığında E şıkkındaki 
cümle en uygun cümle olacaktır. Bu yüzden doğru 
cevap E şıkkıdır.

55.  
Boşluktan önceki kısım “ Bellek, birçok bilişsel 
görevin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgilerin 
depolanması anlamına gelir. Çalışma hafızası 
(kısa süreli hafıza olarak da bilinir), örneğin bir 
dizinde aradıktan sonra ve arama yaparken 
telefon numarasını hatırlamak için kullandığı 
hafızadır. Çalışma hafızasının kapasitesi sınırlıdır 
ve kullanılmazsa azalır. Öte yandan, ikincil veya 
referans hafıza olarak da adlandırılan uzun süreli 
hafıza, bilgileri daha uzun süre saklar.” şeklinde 
çevrilebilir. Boşluktan önceki son cümlede uzun 
süreli hafızadan bahsettiğinden, boşluktan sonra 
da muhtemelen uzun süreli hafızadan bahsetmeye 
devam edecektir. Buna göre bakıldığında en uygun 
cümle C şıkkındadır. Bu cümle en uygun “uzun 
süreli belleğin kapasitesi sınırsızdır ve sonsuza 
dek dayanabilir.” şeklinde çevrilebilir. Bu yüzden 
doğru cevap C şıkkıdır.

56.  
Boşluktan sonraki kısımda eğer bölgesel bir yere 
hapsolmuş ve yayılmıyorsa iyi huylu tümör olarak 
adlandırıldığından, komşu dokulara ya da vücudun 
uzak kısımlarına yayılırsa kötü huylu tümör olarak 
adlandırıldığından, herhangi bir kötü huylu tümör 
için kullanılan genel terimin kanser olduğundan, 
tümör hücresinin yayılma sürecinin metastasiz/
yayılma olarak adlandırıldığından, tümörlerin tüm 
doku türlerinde bulunacağından, fakat daha çok 
kendini hızlı bir şekilde yenileyebilen dokularda 
görüldüğünden bahsedilmektedir. Parçanın 
geneline bakıldığında kanserin ne olduğundan 
ve türlerinden bahsedilmektedir. Kanserden 
bahsetmeden önce de tümörden bahsetmiştir. 
Buna göre boşlukta genel bir girişle tümörden 
bahsetmek mantıklı olacaktır. Bu yüzden doğru 
cevap D şıkkıdır.

57.  
Boşluktan sonraki kısımda bu türlerin hücresel 
yapılarına ve anatomik yerlerine dayanarak 
ayrıldığından, farklı kas lif tipleri içindeki hücrelerin 
organizasyonu bir kasın nasıl çalıştığını etkilediğinden, 
örneğin, hücresel organizasyon kas kasılmasının 
hızını belirlediğinden, iskelet kası dokusundaki 
hücrelerin hızlı kasılmayı kolaylaştıracak şekilde 
düzenlenirken, düz kas dokusundaki hücreler 
kasılma hızını sınırlandıracak ama istemsiz 
kasılmayı da sağlayacak şekilde tasarlandığından 
bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki ilk cümlede 
kullanılan “these types” yani “bu türler” sözcük öbeğini 
açıklayacak bir şeyden boşlukta bahsedilmesi 
gerektiği görülmektedir. E şıkkındaki cümle “İnsan 
vücudu çizgili, düz ve kalp kası olarak bilinen 3 temel 
kas dokusunu içerir.” şeklinde çevrilebilir. Boşluktan 
sonraki kısımda da bu üç kastan bahsedilerek anlam 
bütünlüğü sağlanmış olur. Bu yüzden doğru cevap E 
şıkkıdır.

58.  
Boşluktan önceki kısımda kemiğin insan vücudunda 
bulunan en sert maddelerden biri olduğundan, 
ikincisinin yalnızca dişlerin minesi olduğundan, 
kemiğin aynı zamanda sürekli bir değişim geçiren 
canlı bir doku olduğundan bahsedilmektedir. 
Boşluktan sonraki kısımda ise bu materyalin iki ana 
bileşeni olan kolajen ve kalsiyum fosfatın, kemiği 
diğer sert dokulardan ayırdığından, kemik dokusunun, 
insan iskelet sisteminin bireysel kemiklerini ve 
diğer omurgalıların iskeletlerini oluşturduğundan 
bahsedilmektedir. Boşluktan sonra kullanılan “this 
material” yani “bu materyal” boşlukta bir materyalden 
bahsedilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Buna 
göre bakıldığında B şıkkı en uygun cevap olacaktır. 
B şıkkındaki cümle “ Bol, sert hücreler arası bir 
malzemeye gömülü hücrelerden oluşur.” şeklinde 
çevrilebilir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

59.  
Boşluktan önceki kısımda duruşun, uzuvların ve 
vücudun bir bütün olarak konumu ve taşınması 
olduğundan,yatma durumu dışında, ilk postüral 
gereksinimin, vücudu yere doğru çeken 
yerçekimine karşı bir kuvvet uygulamak olduğundan 
bahsedilmiştir. Boşluktan sonraki kısımda ise kasların 
her zaman gergin tutulmadığından, duruş değiştikçe 
ve ağırlık merkezi değiştikçe, farklı kasların gerilip 
büzüldüğünden bahsedilmektedir. Boşluktan 
sonra kullanılan “however” yani “ancak” anlamına 
gelen zıtlık bağlacı bize boşluğa gelecek cümlenin 
boşluktan sonraki cümleye zıt bir cümle olması 
gerektiğini göstermektedir. E şıkkındaki cümle “ Bu 
kuvvet, gerilme reflekslerinin alt uzuvları ve sırt dik 
durmalarını sağlar” şeklinde çevrilebilir ve aranan 
zıtlığı en uygun şekilde veren şık bu olur. Bu yüzden 
doğru cevap E şıkkıdır.
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60.  
I.cümle kadının vücudunun hamilelik süresince 
derin değişikliklerden geçtiğinden, II.cümlede çoğu 
sağlık hizmeti sağlayıcısının, hamileliği onaylamak 
için ilk doğum öncesi ziyarette hamilelik kan 
testi yapacağından, III.cümlede hamileliğe 
özgü yüzlerce hormonun, en belirgin şekilde 
genişletilmiş göğüsler ve durmadan genişleyen 
bir göbek olan bu değişiklikleri başlattığından ve 
kolaylaştırdığından, IV. cümlede  bu biyokimyasal 
alanın aynı zamanda erken gebeliği karakterize 
eden duygusal dalgalanmalardan da sorumlu 
olduğundan, V. cümlede hemen hemen her 
vücut sisteminin, hamileliği ve gelişen fetusu 
destekleyecek şekilde işlevlerini değiştirdiğinden 
bahsedilmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi 
I., III., IV. ve V. cümlelerde kadınların yaşadığı 
değişimlerden bahsederken II. cümlede hizmet 
sağlayıcıların yapacağı testlerden bahsederek 
farklı bir konuya geçilmiş ve anlam bütünlüğü 
bozulmuştur. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

61. 
I. cümlede bazı insanların kilo verirken kendilerini 
yalnız bulduklarından çünkü diğer aile üyelerinin 
kendi beslenme alışkanlıklarında ve fiziksel 
aktivitelerinde aynı değişiklikleri yapmak 
istemediklerinden, II. cümlede düşük gıda 
alımını ve artan egzersizi dengeleyen bir kilo 
verme yaklaşımının, istikrarlı ve sürdürülebilir 
sonuçlar sağlayabileceğinden, III. cümlede sağlık 
uzmanlarının, ağırlığın uzun süreli kalmaması için 
en iyi başarı için, ağırlıkça% 10’dan fazla olmayan 
bir ağırlıkla altı aydan az olmayan bir süreyi 
hedefleyen cerrahi olmayan kilo kaybı oranını 
önerdiğinden, IV. cümlede kısa vadeli kilo kaybı 
hedeflerinin, ilerlemenin izlenmesine ve başarı 
hissinin oluşmasına yardımcı olacağından, V. 
cümlede bu nedenle diyetisyenlerin kilo sorunu 
olan insanlara kendilerini motive etmeleri için 
kolay ve ulaşılabilir hedeflerle başlamalarını 
tavsiye ettiğinden bahsedilmektedir. Görüldüğü 
gibi II., III. , IV. ve V. cümlelerde kilo kaybının 
kısa ya da uzun süreli olması durumundan 
bahsedilirken I. cümlede bununla alakasız bir 
şeyden bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap 
A şıkkıdır.

62.  
I. cümlede kalbin, insan vücudundaki en hayati 
organlardan biri olduğundan, II. cümlede işlevinin 
kanı bir pompa gibi hareket ederek dolaştırmak 
olduğundan, III. cümlede her kalp atışında kanın 
damarlara ve damarlara doğru itildiğinden, 
IV.cümlede daha sonra tek yönlü bir devre içinde 
vücudun etrafında ilerlediğinden, böylece sonunda 
işlemi tekrarlamak için kalbe döndüğünden, V. 
cümlede bazı omurgasızlar hariç, kalbin, hayvanlar 
aleminin üyeleri için ortak olan anatomik bir 
özellik olduğundan bahsedilmektedir. Buradan 
da açıkça görüldüğü gibi V. cümleye kadar 
kalbin görevlerinden bahsederken V. cümlede 
hayvanlarla ilgili bir durumdan bahsedilerek 
parçanın bütünlüğü bozulmuştur. Bu yüzden 
doğru cevap E şıkkıdır.

63.  
I. cümlede 1918 salgını gribin, yaşamın kaybı 
açısından, dünya nüfusunu şimdiye kadar etkileyen 
en felaket hastalık olduğundan, II. cümlede daha 
öncesinde veya o zamandan beri hiç bir şeyin 
etkilerine ölüm sayısı ya da yayılma hızı açısından 
yaklaşamadığından, III. cümlede 19. yüzyılın ikinci 
yarısından I. Dünya Savaşı’na kadar pek çok Avrupalı   
ve Amerikalının, bilimsel ve tıbbi ilerlemenin daha 
iyi bir dünya yarattığı fikrinde rahatladığından, IV. 
cümlede daha önce kaydedilen grip salgınlarının 
1781, 1847 ve 1889’da gerçekleştiğinden, V. cümlede 
savaşın, bu yanılsamanın çoğunu paramparça 
ettiğinden, ancak milyonlarcası hastalıktan 
öldüğü için tıp bilimindeki gelişmelerden 
kaynaklanabilecek herhangi bir rahatlamanın 
bulunmadığından bahsedilmiştir. Parçanın 
geneline bakıldığında I., II. III. ve V. cümle 1918 grip 
pandemiği ve bunun etkilerinden bahsederken IV. 
cümle diğer pandemiklerin tarihlerini söyleyerek 
anlam bütünlüğü bozulmuştur. Bu yüzden doğru 
cevap D şıkkıdır.
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64.  
I. cümlede solunumdaki farklılıkların, 
vücut dokularındaki metabolik taleplerdeki 
değişikliklerden kaynaklandığından, II. cümlede 
örneğin, egzersiz sırasında, kas fonksiyonunu 
güçlendirmek için artan oksijen seviyelerinin 
gerektiğinden ve böylece dakika başına alınan 
nefes sayısının arttığından, III. cümlede beynin, 
egzersizin neden olduğu metabolik hızdaki 
değişiklikleri de öngörüyor gibi göründüğünden, IV. 
cümlede spektrumun karşı ucunda, uyku sırasında, 
vücudun metabolik hızının yavaşladığından 
ve böylece solunumun tipik olarak daha hafif 
hale geldiğinden, V. cümlede uyku ile solunum 
arasındaki ilişkinin, kişinin uyku sürecinin farklı 
aşamalarında ilerledikçe beyin aktivitesinin 
değişmesi nedeniyle bundan daha karmaşık 
olduğundan bahsedilmektedir. Parçanın geneline 
bakıldığında I, II, IV ve V. cümlelerde uykudan 
bahsederken III. cümlede beynin etkilendiği 
bir durumdan bahsettiğinden parçanın anlam 
bütünlüğü bozulmuştur. Bu yüzden doğru cevap 
C şıkkıdır.

65.  
I. cümlede embriyo içinde bir ulaşım sisteminin 
erken gelişmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle, 
vasküler sistemin organlarının ilk görünen 
ve fonksiyonel rollerini üstlenenler arasında 
olduğundan, II. cümlede aslında bu sistemin 
embriyonik yaşamın dördüncü haftasında temel 
biçiminde kurulduğundan, III. cümlede gebeliğin 
yaklaşık 18’inci gününde, hücrelerin embriyonun 
dış ve iç derisi arasında birlikte gruplanmaya 
başladığından, IV. cümlede insan vücudunda, 
kanın genel dolaşımına katkıda bulunan spesifik 
fonksiyonları olan ayrı damar sistemleri 
olduğundan, V. cümlede bu hücrelerin kısa sürede 
yeniden düzenlendiğinden, böylece en yaygın 
olanların daha merkezi yerleştirilmiş hücreleri içine 
alan sürekli bir düzleştirilmiş tabaka oluşturmak 
üzere birleştiğinden bahsedilmektedir. Buradan 
da anlaşıldığı üzere I., II., III. ve V. cümlelerde 
benzer şeylerden bahsederken IV. cümle anlam 
bütünlüğünü bozmuştur. Bu yüzden doğru cevap 
D şıkkıdır.

66.  
Parçanın çevirisi en uygun “  
Kanser, medeniyetimizin en istilacı ve yıkıcı 
hastalıklarından biridir. Tedavisi zordur çünkü 
hızla yayılır ve kanser türlerinin sayısı hala 
artmaktadır. Şu anda yılda 11 milyon kişiye 
kanser teşhisi konuyor ve bu sayı 2020’de yılda 16 
milyona çıkacak. Erken tanı ve etkili tedavi, kanser 
hastalarını ölümden kurtarabilir. Tedavi değişir, 
ancak cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonal 
tedavi ve biyolojik tedavilerin yanı sıra hedeflenen 
tedavinin bir kombinasyonudur. Terapi seçimi 
kanserin tipine, yeri ve derecesi, hastalığın evresi 
ve hastanın genel durumuna bağlıdır. Bu tedaviler 
arasında kemoterapi önemli bir rol oynar. En sık 
kullanılan kemoterapötik ajanlar, 5-floroürasil, 
sisplatin, paklitaksel ve docetakseldir. Bu 
moleküller tipik olarak kanser hücrelerinde 
apoptozu indükler, ancak normal insan hücrelerine 
toksik olabilir ve birçok yan etkiye neden olabilirler. 
Bu nedenle, antikanser özelliklerine sahip yeni ve 
daha gelişmiş moleküller geliştirmemiz şarttır.” 
şeklinde yapılabilir. Sorunun cevabına bakıldığında 
D şıkkındaki cümlenin benzeri parçanın içinde de 
bulunmaktadır. Parçada geçen “The treatment 
varies but is usually a combination of surgery, 
radiotherapy, chemotherapy, hormonal therapy, 
and biological therapies, as well as targeted 
therapy.” cümlesinden de anlaşıldığı gibi kanserin 
tedavisi farklı tıbbi uygulamaların bir karışımını 
içerir.  Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

67.  
Parçada geçen “ These molecules typically induce 
apoptosis in cancer cells, but they may also be 
toxic to normal human cells and cause many 
side effects.” cümlesinden de anlaşıldığı gibi 
moleküllerin faydalarının yanısıra sağlıklı hücreler 
üzerinde olumsuz etkileri de olabilir. Bu yüzden 
doğru cevap C şıkkıdır.

68.  
Parça başlıca kanser tedavisinde kullanılan son 
zamanlardaki metotlardan bahsetmektedir. Bu 
yüzden doğru cevap A şıkkıdır.
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69.  
Parça en uygun  “Her ne kadar hemşireliğin 
kökenleri 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıksa da, 
profesyonel hemşirelik tarihi geleneksel olarak 
Florence Nightingale ile başlar. Bülbül döneminde, 
hastanelerde veya evlerinde, yabancıların bakımı, 
hemşire olmak isteyenler, sadece hasta aile 
üyeleri ve yakın arkadaşları için bunu yapmaları 
beklenen, iyi yetiştirilmiş bayanlar için saygın 
bir kariyer olarak görülmedi. Nightingale, bu 
görüşlerden radikal bir şekilde ayrılmasında, 
iyi eğitimli kadınların, bilimsel prensipleri 
kullanarak ve sağlıklı yaşam tarzları hakkında 
bilgilendirilmiş bir eğitim kullanarak, hasta 
hastaların bakımını önemli ölçüde artırabileceğine 
inanıyordu. Ayrıca, hemşirenin o zamanlar 
başka kariyer seçenekleri olmayan kadınlar için 
entelektüel ve sosyal özgürlüklerle dolu ideal 
bir bağımsız görüşme sağladığına inanıyordu. 
Yüzyıllar boyunca, hastaların emzirilmesi evde 
gerçekleşti ve ailelerin, arkadaşların ve saygın 
toplum üyelerinin etkin şifacı olarak ününe sahip 
olmalarının sorumluluğundaydı. Öte yandan, 
kolera, tifüs ve çiçek hastalığı gibi salgınlar 
sırasında, erkekler aktif hemşirelik rolleri üstlendi. 
Örneğin, zengin bir Fransız doğumlu bankacı olan 
Stephen Girard, 1793 sarı humması salgınının 
kurbanlarına şefkatli bakışı için vatandaşlarının 
kalbini kazandı.” şeklinde çevrilebilir. Soruda 
parçadan anlaşılabilecek bir ifade sorulmaktadır. 
E şıkkında Florence Nightingale’in hemşireliğin bir 
meslek olarak gelişmesinde kilit rol oynadığından 
bahsedilmektedir ki parçanın geneli zaten bununla 
ilgilidir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır.

70.  
Soruda yine parçada kullanılan bir ifade 
sorulmaktadır. Parçada geçen “ Moreover, 
she believed that  nursing provided an ideal 
independent calling full of intellectual and social 
freedom for women,  who at that time had few 
other career options.” cümlesinden de anlaşıldığı 
gibi Nightingale hemşireliğin kadınların ekonomik 
olarak bağımsız bireyler olmalarına yardımcı 
olduğundan bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru 
cevap B şıkkıdır.

71.  
Parçanın son kısmında da görüldüğü gibi Stephen 
Girard bakıma ihtiyacı olan insanlara yardım eden 
ve saygı gören bir topluluğun üyesi olduğundan 
bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru cevap C 
şıkkıdır.

72.  
Parçanın çevirisi “ Almanya’daki bazı araştırmacılar 
insan burun boşluğundaki Staphylococcus 
lugdunensis bakterilerinin lugdunin üretme 
yeteneğine sahip olduğunu bulmuşlardır. Daha 
önce keşfedilmemiş bir kimyasal yapıya sahip güçlü 
bir antibiyotiktir. Bu şaşırtıcı bir gelişme çünkü 
normalde antibiyotikler yalnızca toprak bakteri 
ve mantarları tarafından oluşuyor. Araştırmanın 
bulguları, insan vücudunda başka ve faydalı 
antibiyotikler bulma olasılığını ortaya koymaktadır. 
Fareler üzerinde yapılan testler, lugduninin, 
birçok geleneksel antibiyotiğe dirençli hale gelen 
patojenlerle savaşmak için kullanılabileceğini 
göstermiştir. Bu tip bir antibiyotiğin potansiyel bir 
kullanımı, bakteriyel bir enfeksiyon olan MRSA riski 
taşıyan hastalara zararsız lugdunin oluşturucu 
bakterileri sokmak olacaktır. Bu yeni antibiyotik, 
antibiyotiklerin yanlış kullanımından kaynaklanan, 
artan antibiyotik direnci problemiyle mücadele 
etmek için etkili bir araç olabilir. Lugdunin, yapılan 
son çalışmalar sonucunda binlerce kişinin hayatını 
kurtarabilir, bu dönemde daha çok insanın dirençli 
bakterilerden öleceğini öne sürüyor.” şeklinde 
yapılabilir. Soruda staphylococcus lugdunensis 
ile ilgili bir bilgi sorulmaktadır. Parçada bununla 
ilgili geçen “ lugdunin can be used to combat 
pathogens that have become resistant to many 
traditional antibiotics.” cümlesinden de anlaşıldığı 
gibi bu bakteri antibiyotiğe dirençli bazı hastalıklar 
için çok etkili bir antibiyotik olabilir. Bu yüzden 
doğru cevap D şıkkıdır.

73.  
Soruda parçaya göre doğru olan ifade 
sorulmaktadır. Parçada geçen “ It is a powerful 
antibiotic with a previously undiscovered chemical 
structure.” cümlesinden de anlaşılacağı gibi insan 
vücudunda bizim henüz keşfetmediğimiz bazı 
antibiyotik türleri olabilir. Bu yüzden doğru cevap 
A şıkkıdır.

74.  
Soruda parçada açıkça belirtilen bir ifadeden 
bahsedilmektedir. Parçada geçen “ One potential 
use of this new type of antibiotic would be to 
introduce the harmless lugdunin-forming bacteria 
to patients who are at risk from MRSA, a bacterial 
infection.” cümlesinden de anlaşıldığı gibi MRSA, 
lugduninin tedavi edebileceği hastalıklardan biri 
olabilir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.
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75.  
Parça en uygun “ Tıp, tarih boyunca çeşitli 
şekillerde uygulanmıştır. İlkel toplumlarda, 
iyileşme sanatı, büyük ölçüde deneme yanılma 
rehberliğinde deneysel bir süreçti. Birçok 
hastalığın insanlara şeytanlar veya diğer doğaüstü 
fenomenler tarafından verildiğine inanılıyordu. 
Bu nedenle, insan kültürünün maddi olmayan 
unsurları ile erken iyileşme sanatının çoğu. 
Ancak zamanla, insan hastalıkları hakkında daha 
fazla şey bilindiği ve tıp uygulamalarının aşamalı 
olarak rafine edildiği için, folklor içine gömülü tıp 
sistemleri, temel insan anatomisi ve fizyolojisinin 
bilimsel çalışmasına dayanan sistemler tarafından 
üstlenildi. Bu değişim tıp tarihinde önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. Batı tıbbı o zamandan 
beri, diğer tüm ilaç formlarının insan hastalıklarını 
teşhis etme ve tedavi etme yetenekleri bakımından 
ölçüldüğü standart haline gelmiştir. Ancak 
Batı’daki hakimiyetine rağmen, modern tıp bugün 
dünyada en yaygın uygulanan ilaç şekli değil. Daha 
ziyade, Asya ve Latin Amerika gibi yerlerde kökeni 
olan geleneksel tıbbın çeşitli biçimleri, modern 
dünya nüfusunun çoğunluğu için şifa vermenin 
birincil yoludur.” şeklinde çevrilebilir. Soruda 
parçadan çıkarılabilecek bir ifade sorulmaktadır. 
Parçada geçen “In primitive societies, the art of 
healing was an experimental process, largely 
guided by trial and error. Many diseases were 
believed to be brought upon humans by demons 
or other supernatural phenomena.” cümlelerinden 
de anlaşıldığı gibi ilkel toplumlardaki birçok tıbbi 
hastalık batıl inançlarla açıklanmıştır. Bu yüzden 
doğru cevap B şıkkıdır.

76.  
Soruda parçadan açıkça çıkarılabilecek bir 
ifade sorulmaktadır. Parçada geçen “ Despite 
its dominance in the West, however, modern 
medicine is not the most widely practiced form 
of medicine in the world today. Rather, various 
forms of traditional medicine,  with origins in 
places such as Asia and Latin America, are the 
primary means of healing for  the majority of the 
modern world’s population.” cümlelerinden de 
anlaşıldığı gibi günümüzde hala geleneksel tedavi 
yöntemlerini tercih eden ülkeler bulunmaktadır. 
Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.

77.  
Soruda parçanın başlıca neyle ilgili olduğu 
sorulmaktadır. Parça genel itibariyle tıbbın 
modern bilimsel bir hale gelene kadar geçirdiği 
evrimlerden bahsedilmektedir. Bu yüzden doğru 
cevap C şıkkıdır.

78.  
Parçanın çevirisi en uygun “  
Bir kişinin cinsiyeti, diğer faktörlerle birlikte, 
ideal vücut yağ miktarını belirler. Kadınların 
doğurganlıklarını korumak için erkeklerden 
daha fazla vücut yağına ihtiyacı vardır. Ortalama 
olarak, sağlıklı kadınlar% 22 vücut yağına 
sahiptir ve sağlıklı erkekler% 14’tür. Temel vücut 
fonksiyonlarını sürdürmek için kadınların en 
az% 12’sinde vücut yağına ihtiyacı vardır, fakat 
en fazla% 32’sine; erkekler için aralık% 3 ile% 
29 arasındadır. Kadınlar ve erkekler arasındaki 
bu fark, kadınların göğüslerinde, kalçalarında 
ve uyluklarında erkeklerden daha fazla yağ 
depolaması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Kas 
kütlesindeki bu fark, erkekler tarafından enerji 
kullanımında artışa neden olur, çünkü kaslar 
yağdan daha fazla enerji kullanır. Kadınlar ayrıca 
dış epidermal tabakanın altında erkeklerden% 8 
daha kalın bir deri tabakasına sahiptir. Bu, benzer 
güç ve vücut yağına sahip bir kadın ve erkekte, 
kadının kaslarının, erkeğin istediğinden daha 
yumuşak ve daha az belirgin görüneceği anlamına 
gelir. Bunun dışında, bir kişinin çerçeve boyutu 
da vücut yağını etkilemekte, daha büyük kemikli 
insanlar daha fazla yağ taşımaktadır. Ayrıca, vücut 
yağları yaşla birlikte artma eğilimindedir.” şeklinde 
yapılabilir. Soruda parçaya göre doğru olabilecek 
bir ifade sorulmaktadır. Parçada geçen “ Women 
also have an 8% thicker layer of skin under the 
outer epidermal layer than men.” cümlesinden 
de anlaşıldığı gibi erkeklerin deri tabakası 
kadınlarınkinden daha incedir. Bu yüzden doğru 
cevap E şıkkıdır.

79.  
Soruda, parçada açıkça belirtilen bir ifade 
sorulmaktadır. Parçada geçen “ Women need 
more body fat than men  to maintain their fertility. 
On average, healthy women have 22% body fat, 
and healthy men have 14%.” cümlelerinden de 
anlaşıldığı gibi kadınlar açısından doğum yapmak 
için belli miktarda yağ hayati önem taşımaktadır. 
Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır.

80.  
Soruda parçanın temel olarak ne hakkında olduğu 
sorulmaktadır. Parça ana olarak her iki cinsiyette 
de vücut yağının dağılımı ve fonksiyonundan 
bahsetmektedir. Bu yüzden doğru cevap C 
şıkkıdır. 
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