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Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1.   I. Devletin şekli

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurları hakkındaki “yasaklar” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

II. Devletin bütünlüğü
III. Cumhuriyetin nitelikleri
IV. Devletin temel amaç ve görevleri

A) Greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri,
ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları
yasaktır.
B) Kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar hiçbir şekilde
açıklayamazlar.
C) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye
istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi
menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul
etmeleri yasaktır.
D) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev
alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya
kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir?
A) Yalnız I
C) I, II ve III

Vergi ödevi
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden kaçı
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?
A) İkisi

B) Üçü

C) Dördü

D) Beşi

3. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin

çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul
hâlinde çalışır.
B) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara
bağlanır.
C) Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır.
D) Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara ilgili bölümce bakılır.
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2. •
•
•
•
•

B) II ve IV
D) I, II, III ve IV

5.   I. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi

için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış
olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği
bir kademenin bulunması şartları aranır.
II. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
III. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci disiplin
amirleridir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri
ile ilgili yetkilerini devredemezler.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
kademe ilerlemesi ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisinin görevden uzaklaştırmaya yetkisi yoktur?
A) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
B) Atamaya yetkili amirler
C) Disiplin amirleri
D) İllerde valiler
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7. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek”
görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinindir?

yapılmıştır?

A) O, hem kıymetli bir entelektüel hem de değerli
bir bilim insanıydı.
B) Onunla ayaküstü yaptığımız sohbetleri hiçbir
zaman unutamam.
C) Yörede art arda çıkan orman yangınları ekipleri oldukça zorluyor.
D) Erciyes dağındaki modern tesisler kış için
misafirlerini bekliyor.

A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
C) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

8. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

12. Ah bu türküler köy türküleri

A) Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.
B) Şûra yılda en az dört kere toplanır. Başkan
lüzum gördüğü hâllerde Şûrayı toplantıya
çağırabilir.
C) Şûra üyelerinin on üçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış
kişiler arasından seçilir.
D) Şûra üyelerinin görev süresi üç yıldır. Şûra
toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

9. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek

veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal
veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede
olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin - - - -  aydan
- - - - yıla kadar meslekten geçici men edilmesine
karar verilir.
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larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre Yüksek Sağlık
Şûrası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan
hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

13. Mustafa Kemal Paşa “Gazilik” unvanını hangi
savaş sonunda almıştır?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

14. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi
getirilmelidir?
A) altı - iki
C) üç - bir

I
II
Dilimizin tuzu biberi
III
Memleket ahvalini onlardan sor
IV
Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i

yapılan inkılaplardan biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Medeni Kanun’un çıkarılması
D) Millet Mekteplerinin açılması

B) altı - bir
D) bir - bir

15. • Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır.
• Siyasi, iktisadi ve hukuki düzende aklın ege-

10. “Oturmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-

menliği kabul edilir.

gisinde “benimsenmek, kökleşmek, yerleşmek”
anlamında kullanılmıştır?

• Kişiler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptirler.
Ülkemizde yukarıdaki durumların varlığı hangi
Atatürk ilkesinin uygulandığının göstergesidir?

A) Gemi, iki saat sonra karaya oturdu.
B) Gelenekler gün geçtikçe iyice oturdu.
C) Misafirler bugün çok fazla oturmadı.
D) Sabahtan akşama kadar boş boş oturdunuz.

A) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
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16. Aşağıdakilerden hangisi yüksek frekanslı

20. Yürüme yeteneğini kaybetmiş ve tekerlekli

akımlardan biridir?

B

sandalye ile transfer olmaya başlayan bir Duchenne Musküler Distrofi’li çocuk hasta için
daha sonraki dönemlerde solunum problemlerine de neden olabilecek hangi komplikasyon
için mutlaka önlem alınmalıdır?

A) Kısa dalga diatermi
B) Enterferansiyel akım
C) Faradik akım
D) Sinüzoidal akım

A) Dekübitis ülserleri
B) Skolyoz
C) Kas kısalıkları
D) Kontraktürler

17. Aşağıdakilerden hangisi Transkutaneoz Elekt-

riksel Sinir Stimülasyonu şekillerinden biridir?
A) Burst
B) Monofaz fikse
C) Kurt periyot
D) Difaz fikse

Kesikli Galvanik Stimulasyonun uygulandığı
durumlardandır?
A) Dolanım bozuklukları
B) Kas stimulasyonu
C) Hamilelik
D) Epilepsi krizi

düğünde apedal dönem serebral palsi bir hasta için ilk kazandırılması gereken motor beceri
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
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18. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Voltajlı

21. Nörogelişimsel tedavi basamakları düşünül-

19. Tek taraflı Tortikollis tanısı konulmuş bir

A) Sırtüstü yatıştan oturmaya gelme
B) Sırtüstü yatıştan yüzükoyuna dönme
C) Baş kontrolü
D) Yüzükoyun yatıştan sırtüstüne dönme

22. Solunumun otonomik merkezi kontrolü anatomik olarak nereden sağlanır?
A) Bazal ganglionlar
B) Cerebellum
C) Talamus
D) Beyin sapı

bebeğin baş pozisyonu hastalığa bağlı olarak
nasıl etkilenir?
A) Etkilenen tarafa lateral fleksiyon, zıt tarafa
rotasyon
B) Zıt tarafa lateral fleksiyon, etkilenen tarafa
rotasyon
C) Etkilenen tarafa lateral fleksiyon ve rotasyon
D) Etkilenmemiş tarafa lateral fleksiyon ve rotasyon

23. Kardiak çıktı (output) hesabı yapılırken hangi
iki parametre kullanılır?

A) Oksijen tüketimi ve atım hızı
B) Kalp atım hızı ve atım hacmi
C) Ejeksiyon fraksiyonu ve kalp atım hacmi
D) Ejeksiyon fraksiyonu ve kalp atım hızı
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24. Sakin solunum sırasında akciğerlere giren

28. Aşağıdakilerden hangisi transtibial amputas-

veya çıkan hava hacmine ne denir?

yonda güdüğün basınç tolerans alanlarından
biridir?

A) Rezidüel hacim
B) Vital kapasite
C) Tidal hacim
D) Total akciğer kapasitesi

A) Patellar tendon
B) Fibula başı
C) Tibia distali
D) Hamstring tendonları

25. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi hemipleji

29. Aşağıdakilerden hangisi ayak bileği problem-

rehabilitasyonu prensiplerinden değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi Parkinson rehabi-

litasyonunun temel prensipleri arasında yer
almaz?
A) Egzersizler parçadan bütüne, şuurludan otomatiğe doğru ilerlemelidir.
B) Dinamik egzersizlerden kaçınılmalı, özellikle
statik stabilizasyon çalışılmalıdır.
C) Egzersizler sırasında hareketi kolaylaştırıcı
görsel ve işitsel geribildirimler kullanılmalıdır.
D) Hastalığın ‘off’ dönemlerinde hastanın aktif
katılımını gerektirmeyen uygulamalar tercih
edilmelidir.
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A) Mümkün olduğunca hastanın tedaviye aktif
katılımı sağlanmalıdır.
B) Tedavi hem nöral hem de non-nöral vücut
yapılarını kapsamalıdır.
C) Hasta gereksiz yorulmamalı, değerlendirme ve
tedavi programı sadece etkilenmiş olan taraf
için yapılmalıdır.
D) Gövde ve boyun stabilizasyonu değerlendirme
ve tedavide ilk sıralarda yer almalıdır.

lerinde ortezlemenin amaçlarından biri değildir?
A) Deformiteleri önlemek
B) Ağrıyı azaltmak
C) Hareketleri kontrol etmek
D) Kas kuvvetini artırmak

30. Maddeye uygulandığında deformasyon oluşturan kuvvetlerden kompresyon kuvveti ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kuvvetler materyali koparmaya çalışır.
B) Kuvvetler birbirlerine doğru uygulanır.
C) Boyda uzama meydana getirir.
D) Kuvvetler farklı doğrultudadır.

31. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi oste-

oporoz tanısıyla takip edilen hastaların sağlık
ekibinde yer almaz?
A) Fizyoterapist
B) Diyetisyen
C) Hekim
D) Odyolog

27. Yürüme aktivitesi sırasında her adım atmada

devamlı olarak ayağının yere takılmasından
şikâyet eden bir hemiplejik hasta için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

32. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bireylerle çalışan bir fizyoterapistin görev alanı dışındadır?

A) Tibialis anterior kas inaktiftir.
B) Gastrocnemius kası spastiktir.
C) Quadriceps kası spastiktir.
D) Kalça fleksörleri spastiktir.

A) Bireylere koruyucu vitamin ve ilaç tavsiyelerinde
bulunmak
B) Bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarını planlamak ve uygulamak
C) Bireylerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek
D) Bireylerin hareket kabiliyetlerini artırmak
5
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33. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim ve rehabi-

37. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hiz-

litasyon merkezinde çalışan bir fizyoterapistin
görev ve sorumluluk alanı dışındadır?

metlerinde görev alan ekip elemanlarından biri
değildir?

A) Engelli bireylerin fiziksel ve mental yeteneklerini maksimum hâle getirmek
B) Uygulanan değerlendirme ve tedavileri kayıt
altına almak ve rapor etmek
C) Sırası geldiğinde gece nöbetine kalmak
D) Aile eğitimi vermek

A) Fizyoterapist
B) Psikolog
C) Sağlık memuru
D) Sosyal hizmet uzmanı

38. Aşağıdakilerden hangisi travma sonrası psi-

kososyal desteğin hedeflerinden biri değildir?

34. Aşağıdakilerden hangisi stres yaratan olaylara
A) Fiziksel tepkiler
B) Duygusal tepkiler
C) Çevresel tepkiler
D) Kişilerarası tepkiler

35.   I. Toplum içinde optimal seviyede bağımsızlaştırma
II. Geriye kalan mevcut potansiyelin eğitimi ve/
veya kaybedilenlerin kompansasyonuna yönelik çalışmalar
III. Tıbbi tedavi
Verilen rehabilitasyon sürecindeki adımlar
aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) I - II - III
C) III - I - II
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verilen tepkilerden biri değildir?

B) II - I - III
D) III - II - I

39. Aşağıdaki hareketlerin hangisi vertikal eksende gerçekleşmez?

A) Horizontal abduksiyon
B) Lateral fleksiyon
C) İnternal rotasyon
D) Supinasyon

40. Devamlı bir direnç uygulanırken bile kont-

raksiyon boyunca kasın boyunun uzadığı ve
sonuç olarak origo ile insersiyo arasındaki
uzaklığın artması hangi kontraksiyon tipine
özgüdür?
A) İzometrik
C) Eksentrik

36. Aşağıdakilerden hangisi stres yaratan olaylara
verilen duygusal tepkilerden biridir?
A) Utanç
C) Şaşkınlık

A) Hareketliliğin azaltılması
B) Mesleki rehabilitasyon
C) Ulaşım sorunlarının çözümlenmesi
D) Kişilerin bağımsızlığının sağlanması

B) İzotonik
D) İzokinetik

B) Dalgınlık
D) Yorgunluk

41. Aşağıdaki bozukluklardan hangisi anterior
postür analizi ile belirlenemez?
A) Pes planus
B) Genu valgum
C) Tibial torsiyon
D) Güvercin göğüs
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42. Antropometrik ölçümlerde kullanılan kaliperin

47. Aşağıdakilerden hangisi traksiyonun endikas-

kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

yonlarındandır?

A) Vücut yağ oranını belirlemek
B) Esneklik ölçümü
C) Eklem hareket açıklığı ölçümü
D) Çap ölçümü

A) Spinal malign durumlar
B) Hipermobil spinal kolon
C) Kord basısı bulguları
D) Disk hernisi

43. El bileği ekstansiyonu eklem hareket açıklığı

48. Aşağıdakilerden hangisi ankilozan spondilitin
akut döneminde verilebilecek egzersizlerdendir?

ölçümü yapan bir fizyoterapist ölçüm sonucunda
hastanın el bileği ekstansiyon değerini 55 derece
olarak ölçmüştür.

A) Solunum egzersizleri
B) İlerleyici dirençli egzersizler
C) Plyometrik egzersizler
D) Mekanik dirençli egzersizler

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

44. Aşağıdakilerden hangisi gevşeme egzersiz-

lerinde elde edilen fizyolojik bulgulardan biri
değildir?
A) Kalp hızı azalır.
B) Kan basıncı azalır.
C) Solunum frekansı artar.
D) Periferal ısı artar.
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Buna göre hastanın el bileği ekstansiyon limitasyonu kaç derecedir?

49. Aşağıdakilerden hangisi Subakromial Sıkışma
Sendromu’nda akut dönem tedavi uygulamaları
arasında yer almaz?
A) TENS
B) Soğuk uygulama
C) Aktif-asistif egzersiz
D) İzokinetik kuvvetlendirme egzersizi

50. Aşağıdakilerden hangisi lateral epikondilit

45. Lordotik postür gelişen bir kişide aşağıdaki

tanılı bir hastanın akut dönem tedavisinde yer
almaz?

kaslardan hangisinde kısalık görülür?
A) M. Iliopsoas
B) M. Rectus abdominus
C) M. Gluteus maksimus
D) M. Obliquus externus abdominus

A) İstirahat
B) Kompresyon
C) Sıcak uygulama
D) Bandajlama

46. Aşağıdakilerden hangisi spinal stabilizasyonda genel stabilize edici kaslardan biridir?
A) Transversus abdominus
B) Rektus abdominus
C) İntertransvers kaslar
D) İnterspinal kaslar

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

08 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

20. GRUP: FİZYOTERAPİST B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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