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



 

 

 

2014-TUS Sonbahar / KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte 120 soru vardır.

Aşağıdaki beyin omurilik sıvısı (BOS) bulgularından
hangisi akut bakteriyel menenjiti desteklemez?

BOS basıncında yükselme

Glukoz miktarında azalma

Lökosit sayısında artma

Lenfosit yüzdesinde artma (≥% 80)

Protein miktarında artma

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP D 
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7.

8.

Elli bir yaşındaki erkek hasta 3 saattir devam eden
retrosternal yerleşimli göğüs ağrısıyla acil servise
başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 36,7 C ve
kan basıncı 155/85 mmHg olarak ölçülüyor. Laboratuvar
incelemesinde troponin ve kreatin kinaz-MB düzeyleri
yüksek bulunuyor. Elektrokardiyografisinde anterior
derivasyonlarda ST segment yükselmesi gözlemleniyor. 

Bu hastada 24 saat içinde görülmesi en olası
komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

Konstriktif perikardit Sağ kalp yetmezliği

Ventriküler septal rüptür Tromboembolizm

Kardiyak aritmi

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP E 
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11.

12.

13.

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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22.

23.

24.

Aşağıdakilerden hangisi, renal AA amiloidoza       
yol açmaz?

Ailevi Akdeniz ateşi

İnflamatuvar bağırsak hastalığı

Multipl miyelom

Romatoid artrit

Tüberküloz

25.

26.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP C 

DOĞRU CEVAP C 
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28.

29.

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Aşağıdakilerden hangisi antipsikotiklerin yan
etkilerinden biri değildir?

Ekstrapiramidal sendrom

Akatizi

Santral serotonin sendromu

Tardif diskinezi

Distoni

33.

34.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP C 
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39.

40.

41.

Aşağıdakilerden hangisi, mikroorganizmaların
non-enfeksiyöz kapsid proteinlerinden hazırlanan
aşılardan biridir?

Tetanoz aşısı HPV aşısı

İnfluenza aşısı BCG aşısı

Rotavirus aşısı

42.

43.

44.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP B 
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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51.

52.

53.

54.

55.

Diğer sayfaya geçiniz.10



 

 

 

2014-TUS Sonbahar / KTBT

56.

Bir yaşındaki kız bebek vücudunda yaygın döküntü
nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden anne ve babasının
kuzen olduğu, bebeğin tekrarlayan pamukçuk,
bronşiyolit ve pnömonisinin olduğu, başını tutamadığı ve
desteksiz oturamadığı öğreniliyor. Fizik muayenesinde
ağır bir suçiçeği geçirmekte olduğu, motor gelişme
geriliği ve spastisite saptanıyor. Laboratuvar
incelemelerinde lenfopeni ve hipoürisemi bulunuyor.
İmmünoglobulin düzeylerinin normal olduğu belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden
hangisidir?

Omenn sendromu

HLA sınıf I eksikliği

Adenozin deaminaz eksikliği

HLA sınıf II eksikliği

Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği

57.

58.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP E 
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59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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63.

64.

65.

66.

67.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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68.

69.

On üç yaşındaki kız çocuk vücudunda oluşan lekeler
nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenesinde vücudunda
sekiz adet 15 mm ve bir adet 25 mm büyüklüğünde 
sütlü kahve renkli leke saptanıyor. Öyküsünden
annesinin vücudunda da benzer döküntülerin çok sayıda
olduğu öğreniliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu hastalığa özgü bir göz
muayene bulgusudur?

Koryoretinit Optik atrofi

Papil ödemi Lisch nodülü

Retinitis pigmentosa

70.

A) B)

C) D)

E)

71.

72.

Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP D 
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73.

74.

Aşağıdaki durumların hangisinde perioperatif
beslenme desteği gereklidir?

Vücut kitle indeksi 18,5 kg/m2’nin altında olan hasta

Son 6 ayda % 5 oranında istemsiz kilo kaybı olan
hasta

Serum albümin düzeyi 3,3 g/dL olan karaciğer
yetmezlikli hasta

Dört gün boyunca oral yolla beslenemeyecek hasta

Orta derecede beslenme bozukluğu öyküsü olan
hasta

75.

A)

B)

C)

D)

E)

76.

77.

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP A 
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78.

79.

80.

Altmış iki yaşındaki kadın hastaya meme kanseri
nedeniyle sol modifiye radikal mastektomi yapılıyor.
Ameliyattan 4 hafta sonraki kontrolünde, sol kolunu
saçını taramak için yukarıya kaldırmakta güçlük çektiği
öğreniliyor. Sol eli ile iterek kapıyı açmaya çalıştığında 
sol skapulasında dışarıya doğru protrüzyon olduğu
görülüyor.

Bu hastada aşağıdaki anatomik yapılardan
hangisinin yaralanmış olması en olasıdır?

İnterkostobrakiyal sinir

Torakodorsal sinir

Torasikus longus siniri

Spinal aksesuar sinir

Median sinir

81.

A)

B)

C)

D)

E)

82.

83.

Diğer sayfaya geçiniz.16

DOĞRU CEVAP C 
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Altmış beş yaşındaki kadın hasta, 6 aydır devam eden
hâlsizlik, kilo kaybı, çarpıntı ve kabızlık şikâyetleriyle
başvuruyor. Fizik muayenesinde konjunktivaların
solukluğu dışında bir patoloji saptanmıyor. Laboratuvar
incelemelerinde hipokrom-mikrositer anemi saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı ve en uygun tanı yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

Lösemi – Kemik iliği biyopsisi

Sağ kolon tümörü – Kolonoskopi

Pankreas başı tümörü – Bilgisayarlı tomografi

Lenfoma – Dalak biyopsisi

Kemik mezenter iskemi – Konvansiyonel anjiyografi

96.

A)

B)

C)

D)

E)

97.

98.

99.

100.

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP B 
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Aşağıdakilerden hangisi enterokütan fistülün
kendiliğinden kapanması olasılığını azaltan
faktörlerden biri değildir?

Fistül traktının uzunluğunun <2,5 cm olması

Fistül çapının dar olması

Fistül distalinde obstrüksiyon olması

Fistül traktının epitelize olması

Radyasyon enteriti varlığı

101.

A)

B)

C)

D)

E)

102.

103.

104.

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP B 
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105.

106.

Gebelikte, pulmoner fonksiyonlarla ilgili aşağıdaki
değerlerden hangisi değişmez?

Tidal volüm

İnspiratuvar kapasite

Vital kapasite

Rezidüel volüm

Fonksiyonel rezidüel kapasite

107.

108.

109.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.21

DOĞRU CEVAP C 
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110.

111.

112.

113.

114.

115.

Diğer sayfaya geçiniz.22

Termde vajinal muayenede dilatasyon 1-2 cm,
silinme % 40-50, baş 2, serviks kıvamı orta ve
pozisyonu orta hatta bulunan gebenin Bishop skoru
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bishop skoru 0’dır.

Bishop skoru 1’dir.

Bishop skoru 2’dir.

Bishop skoru 3’tür.

Bu verilerle Bishop skoru belirlenemez.

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi 
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu 
taraf ndan iptal edilmiştir. ı



 

 

 

2014-TUS Sonbahar / KTBT

116.

117.

118.

119.

120.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.23



 

 

 

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.




