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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. Serebral perfüzyon basıncındaki değişikliğe

21. Hastanın yoğun bakıma kabul edilebilme kri-

karşın serebral kan akımını sabit tutmaya
çalışan fizyolojik adaptasyon mekanizmasına
ne ad verilir?

terleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden
hangisi son sırada yer alır?
A) Terminal dönem kanser hastası
B) Akut miyokart enfarktüsü geçiren hasta
C) Solunum yetmezliği olan hasta
D) Şok geçiren hasta

A) Otoregülasyon
B) Beyin metabolik hızı
C) Beyin perfüzyon basıncı
D) Arteryal oksijen parsiyel basıncı

22. Aşağıdakilerden hangisi yoğun bakımda yapı-

17. Aşağıdakilerden hangisi posterior fossa cerra-

lan standart işlemlerden değildir?

hisinde kullanılan pozisyonlardan değildir?

A) Defibrilasyon
B) Kardiyoversiyon
C) EKG yorumlanması
D) Kan gazı yorumlanması

B) Supin pozisyonu
D) Oturur pozisyon

18. Kraniotomi sonrası ağrı tedavisinde kullanılan
en etkili ajan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Morfin
B) Tramadol
C) Parasetamol
D) Nonsteroid antiinflamatuar

19. İntrakraniyal anevrizma cerrahisinde anestezi
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A) Pron pozisyonu
C) Lateral pozisyon

23. Aşağıdakilerden hangisi yoğun bakımdaki
standart ekipmanlar arasında yer almaz?
A) Laringoskop
B) Defibilatör
C) Monitör
D) İntra aortik balon pompası

24. Aşağıdakilerden hangisi yoğun bakımların

uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

yetişkin hastalar için objektif kabul kriterleri
arasında yer almaz?

A) Acil cerrahi girişimlerde laringoskopi ve entübasyon öncesi süksinilkolin kullanılır.
B) PaCO2 35 - 40 mmHg arasında tutulmalıdır.
C) Ortalama arter basıncı hastanın preoperatif
değerlerine yakın tutulmalıdır.
D) Mannitol, dura açıldıktan sonra hızlı bir şekilde
yapılmalıdır.

A) Kalp atım hızı <40/dk veya kalp atım hızı
>150/dk
B) Serum glukoz >300 mg/dL
C) Serum Ca+2>15 mg/dL
D) Solunum hızı>35/dk

25. Çoklu organ işlev bozukluğu gibi tüm komp-

20. Aşağıdakilerden hangisi intrakraniyal basınçta

like hastaların kabul edildiği yoğun bakım
ünitesi aşağıdakilerden hangisidir?

artma nedenlerinden değildir?
A) Serabral iskemi
C) Hipotansiyon

B

A) 1. Basamak yoğun bakım ünitesi
B) 2. Basamak yoğun bakım ünitesi
C) 3. Basamak yoğun bakım ünitesi
D) 4. Basamak yoğun bakım ünitesi

B) Subaraknoid kanama
D) Hidrosefali
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26. Aşağıdakilerden hangisi obstetrik anestezi-

30.   I. Üre ve kreatin düzeylerinin düşmesi

de kullanılan nöroaksiyal blok çeşitlerinden
değildir?

B

II. Troid bezinin büyümesi
III. Uterusun büyümesine bağlı midenin yukarı
çekilmesi

A) Genel anestezi
B) Spinal blok
C) Epidural blok
D) Kombine spinal epidural blok

Gebeliğe bağlı olarak meydana gelen yukarıdaki fizyolojik değişimlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

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

27. Aşağıdakilerden hangisi gebelerde uygulanan

epidural analjezi yönteminin kontrendikasyonlarından değildir?

28. Gebelikte ilaçların plesantada geçişi ile ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İlaca bağlı olarak fetusta ortaya çıkabilecek
etkiler, ilacın uygulama yolu ve emilim hızına
göre değişebilir.
B) İnhalasyon ajanları plesantadan çok yavaş
geçerler.
C) Günümüzde kullanılan anestezilerin çoğu
plesantadan geçmesine rağmen fetus ve yeni
doğanı çok az etkiler.
D) Etkilerin değerlendirilmesinde fetal kalp hızı
değişikliklerine bakılabilir.

dikkat edilmesi gereken aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?
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A) Hemodinaminin stabil olması
B) Epidural yapılacak bölgede infeksiyon olması
C) Kanama pıhtılaşma sisteminde bozukluk
olması
D) Hastanın kooperasyonunu engelleyen bir
durumun olması

31. Geriatrik hastalara cerrahi işlem yapılırken

32. Aşağıdakilerden hangisi geriatrik hastalarda
genel anestezinin avantajları arasında yer
almaz?

A) Derlenmenin daha kolay olması
B) Daha fazla ilaç seçeneğinin bulunması
C) Solunum yolu kontrol altında olmaması
D) Tüm cerrahi girişimlerde kullanılabilir olması

33. Geriatrik vakalarda ilaç kullanımı ile ilgili aşa-

29. Aşağıdakilerden hangisi gebelerde uygulanan

ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

epidural aneljezi sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan değildir?
A) Enfeksiyon
C) Masif kanama

A) Geriatrik hastaların kemik yapıları genellikle
kolayca kırılabilir olduğundan pozisyon esnasında dikkatli olunmalıdır.
B) Cerrahi işlem süresince dirsek ve bilek gibi
bölgelerin desteklenmesine gerek yoktur.
C) EKG elektrotları takılıp çıkarılırken dikkatli
olunmalıdır.
D) Flaster kullanımında derinin tahriş olmaması
için özen gösterilmelidir.

A) Opioidlere karşı artmış duyarlılığın nedeni,  
beyin duyarlılığının artmasıdır.
B) Opioid gereksinimi gençlere göre %25-50
daha düşüktür.
C) Geriatrik vakalarda remifentanilin hipnotik
etkisi daha fazla görülür.
D) Geriatrik vakalarda ağır hipotansiyon ve bradikardiden kaçmak için bolus enjeksiyon yapılmasında bir sakınca yoktur.

B) Bel ağrısı
D) Hipotansiyon
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34. Geriatrik hastalarda postoperatif ağrı teda-

39. Aşağıdaki nöromüsküler blokerlerden hangisi-

visinde kullanılan ilaçlar ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?

nin etki süresi en kısadır?
A) Mivakuryum
C) Rokuronyum

A) Tramadolün  solunum depresyonu etkisi nadir
olduğu için tercih edilebilir.
B) Opioidler trombosit fonksiyonlarına etki etmezler.
C) Opioidler gastrointestinal sistem mukozasını
irite etmezler.
D) Opioidler solunum depresyonuna neden
olmazlar.

40. Kapnogramda, inspirium havasında karbon-

dioksit bulunmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özefagus entübasyonu
B) Parsiyel hava yolu obstrüksiyonu
C) Valvlerde yetersizlik
D) Anestezi devresinin ayrılması

35. Aşağıdaki inhalasyon ajanlarından hangisi

B) İzofluran
D) Desfluran

36. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezi endikasyonlarından biri değildir?

A) Geniş kapsamlı cerrahi girişimler
B) Kooperasyonu sağlanamayan bebekler
C) Mental bozukluğu olan hastalar
D) Ağrı tedavisi
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geriatrik anestezide, miyokard depresyonuna
en fazla neden olmaktadır?
A) Halotan
C) Sevofluran

41. Spinal anestezide anestezik ajan hangi bölgeye enjekte edilir?

A) Subaraknoid aralık
B) Dura mater
C) Ligamentum flavum
D) Supraspinöz ligament

42. Post - dural baş ağrısında, tedavi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) İntravenöz/oral hidrasyon
B) Kafeinli içecekler
C) Epidural kan yaması
D) Trendelenburg pozisyonunda istirahat

37. Genel anestezinin başlangıç evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İndüksiyon
C) Ayılma

B) Doksakuryum
D) Vekuronyum

B) İdame
D) İnhalasyon

43. Aşağıdakilerden hangisi alt ekstremite sinir
bloklarından değildir?

38. Aşağıdakilerden hangisi ideal bir intravenöz

A) Siyatik sinir bloğu
B) Femoral sinir bloğu
C) İnterkostal sinir bloğu
D) Obturator sinir bloğu

anestezik ajanın özelliklerinden değildir?

A) Yaşamsal fonksiyonlar üzerine etkisinin minimal
olması
B) Yavaş, düzgün ve güvenilir bir uyku ve uyanma sağlaması
C) Enjeksiyon yerinde reaksiyon yapmaması
D) Analjezik etkisi olması
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44. Aşağıdaki dermotomlardan hangisi kol ve ön

48. Aşağıdakilerden hangisi pediatrik hasta gru-

kolun iç yüzüne karşılık gelir?
A) C8 dermatomu
C) T6-7 dermatomu

bunda maske indüksiyonunda tercih edilen
inhalasyon anesteziğidir?

B) T1-2 dermatomu
D) T10 dermatomu

A) Sevofluran
C) İzofluran

45. Sakral hiatus kanalının içine lokal anestezik

49. İnfant ve çocuklarda en çok tercih edilen opio-

solüsyon verilerek sakral sinirlerin bloke edilmesine ne ad verilir?

id aşağıdakilerden hangisidir?

“infant” olarak adlandırılır?
A) Hayatın ilk 28 günü
B) 28 gün - 12 ay aralığı
C) 1 - 12 yaş aralığı
D) 13 - 16 yaş aralığı

47. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ketaminin
kontraendikasyonları arasında yer almaz?

A) Morfin
C) Fentanil

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Kombine spinal-epidural blok
B) Periferik sinir bloğu
C) Kaudal blok
D) İnterskalan blok

46. Pediatrik yaş gruplamasına göre hangi dönem

B) Enfluran
D) Desfluran

A) Üst solunum yolu enfeksiyonu
B) Artmış intrakranial basınç
C) Psikiyatrik ve nöbet oluşturan hastalıklar
D) Kısa süreli cerrahi girişimler
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B) Alfentanil
D) Sufentanil

50. Yenidoğanda intravenöz indüksiyon için hangi
venler tercih edilir?
A) Temporal ven
C) Sefalik ven

B) Antekubital ven
D) Bazilik ven

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

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

37. GRUP: ANESTEZİ TEKNİKERİ B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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