
Z

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Klinik Tıp Bilimleri Testi bulunmaktadır.

2. Bu kitapçıktaki test toplam 120 sorudan oluşmaktadır.

3. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır 
(2,5 saat).

4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

6. Değerlendirme yapılırken doğru cevaplarınızın sa-
yısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri 
düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.

7. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 120 soru vardır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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8.

9.

10.

Genel kontrol amacıyla kliniğe gelen 40 yaşındaki kadın
hastanın laboratuvar incelemelerinde serum ALP düzeyi
yüksek saptanıyor. Öyküsünde ve fizik muayenesinde
herhangi bir anormallik tespit edilmeyen bu hastanın
Total / Direkt bilirübin, Total protein / Albümin, ALT, AST
ve GGT değerleri normal olarak ölçülüyor.
Antimitokondriyal antikor (AMA) negatif saptanıyor.

Hepatik ultrasonografisi normal olan bu hasta için
bundan sonraki aşamada en uygun yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Abdominal bilgisayarlı tomografi

Kolonoskopi

ERCP

Karaciğer biyopsisi

3 ay sonra ALP tekrarı

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: E 
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İki yıldır tip 2 diyabet tanısıyla 2x1 g/gün metformin
kullanmakta olan 40 yaşındaki obez kadın hastanın
HbA1C değeri % 7,8 olarak ölçülüyor.

Tedaviden dolayı kilo almaktan endişe eden bu
hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Günde tek doz insülin glargin

Günde 2 doz NPH insülin

Gliklazid

Eksenatid

Glimepirid

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: D 
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Yirmi beş yaşındaki erkek hasta, idrar renginde
koyulaşma şikâyetiyle başvuruyor. Bir gün önce    
boğaz ağrısı olduğu öğrenilen bu hastanın fizik
muayenesinde; göz çevresinde şişlik, alt
ekstremitelerinde 1+ ödem görülüyor ve kan basıncı
140/100 mmHg olarak saptanıyor. Günlük idrar miktarı
500 mL olan hastanın; serum kreatinin düzeyi            
1,2 mg/dL, BUN düzeyi 20 mg/dL ve albümin düzeyi  
4,0 g/dL olarak belirleniyor. Tam idrar incelemesinde;
mikroskopide her alanda 40-50 eritrosit, 3-4 eritrosit
silendiri bulunuyor ve 1+ proteinüri tespit ediliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

IgA nefropatisi

Poststreptokoksik glomerülonefrit

Hızlı ilerleyen glomerülonefrit

Asemptomatik idrar anomalisi

Nefrotik sendrom

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: A 
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Aşağıdaki böbrek patolojilerinden hangisinde
hipokomplemantemi beklenmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Poststreptokoksik glomerülonefrit

Subakut bakteriyel endokardit

Kriyoglobulinemi

Henoch-Schönlein purpurası

Sistemik lupus eritematozus

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: D 
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35.

36.

37.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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40.

41.

42.

43.

44.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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51.

52.

53.

Alerjinin doğal seyri sırasında, yaşamın ilk 2 yılında
görülme sıklığı, diğerlerine göre daha yüksek olan
durumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Atopik dermatit – Besin alerjisi

Alerjik rinit – Atopik dermatit

Besin alerjisi – Bronşiyal astım

Bronşiyal astım – Alerjik rinit

Alerjik rinit – Besin alerjisi

54.

55.

56.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: A 
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57.

58.

Erken neonatal sepsis şüphesi olan bir bebeğe,
akılcı ilaç kullanımı ve direnç gelişme olasılığı göz
önünde bulundurularak, ampirik olarak başlanılması
önerilen antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ampisilin + Gentamisin

Seftriakson + Gentamisin

Vankomisin + Gentamisin

İmipenem + Gentamisin

Vankomisin + İmipenem

59.

60.

61.

Diğer sayfaya geçiniz.10

DOĞRU CEVAP: A 
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Beş yaşındaki kız çocuk, bebekliğinden bu yana 4-5 kez
idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle getiriliyor.
Öyküsünden, bu enfeksiyonların bazılarında ateş ve
karın ağrısı bulgularının olduğu, 2 kez idrar kültüründe
üreme olduğu öğreniliyor. Renal ultrasonografide, sol
böbreğin sağa oranla 12 mm daha küçük olduğu ve
kenar düzensizlikleri dışında anormallik olmadığı
saptanıyor.

Bu hasta için bundan sonraki aşamada en uygun
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Direkt üriner sistem grafisi

Manyetik rezonans ürografi

Abdominal bilgisayarlı tomografi

Lumbosakral manyetik rezonans görüntüleme

Dimerkaptosüksinik asit renal sintigrafi

62.

63.

64.

65.

66.

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP: E 
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67.

68.

69.

70.

71.

Diğer sayfaya geçiniz.12

Aşağıdakilerden hangisi, pulmoner kan akımının
azaldığı siyanotik konjenital kalp hastalıklarından
biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Triküspit atrezisi

Trunkus arteriozus

Büyük arter transpozisyonu

Çift çıkışlı sağ ventrikül

Total pulmoner venöz dönüş anomalisi

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi 
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu 
tarafından iptal edilmiştir. 
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El dorsifleksiyonda iken el ayasının üzerine düşme
sonucu en çok yaralanan karpal kemik
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Trapezium Lunatum Skafoid

Trapezoid Hamatum

72.

73.

74.

75.

Kırk dört yaşındaki kadın hasta kişilik değişikliği,
tekrarlayan anksiyete, konfüzyon ve bilinç kaybı atakları
nedeniyle getiriliyor. Laboratuvar incelemelerinde kan
şekeri düzeyi 40 mg/dL olarak ölçülen hastaya glukoz
verildiğinde semptomlarının ortadan kalktığı gözleniyor.

Bu hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Glukagonom Nörotensinom

Somatositatinom İnsülinom

Ghrelinom

76.

77.

78.

Diğer sayfaya geçiniz.13

DOĞRU CEVAP: C 

DOĞRU CEVAP: D 
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Yetmiş yaşındaki erkek hasta, sağ ayak başparmağında
tekrarlayan enfeksiyon atakları nedeniyle başvuruyor. 
Öyküsünden tip 2 diyabet olduğu öğrenilen hasta için
tırnak çekilmesi işlemi planlanıyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi öncelikle
değerlendirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Periferik arter nabız muayenesi

Venöz sistem muayenesi

Kanama profili testleri

Direkt ayak grafisi

Nörosensoryal muayene

79.

80.

81.

82.

83.

Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: A 
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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90.

91.

92.

93.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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94.

95.

96.

97.

98.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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99.

100.

101.

102.

103.

104.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Serum tiroglobulin düzeyi, aşağıdaki tiroid
kanserlerinden hangisinin takibinde kullanılmaz?

A) B)

C) D)

E)

Papiller kanser Foliküler kanser

Anaplastik kanser Medüller kanser

Hürthle hücreli kanser

105.

106.

107.

Aşağıdakilerden hangisi, uterus atonisi
nedenlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Uzamış doğum eylemi 

İntraamniyotik enfeksiyon

Plasenta previa

Yüksek multiparite

Polihidramnios

108.

109.

110.

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: D 

DOĞRU CEVAP: C 
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111.

112.

113.

114.

115.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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116.

117.

118.

119.

120.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.21



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

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

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.


