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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
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.
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.
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. Puanlama ÜÇ yanlış BİR doğruyu götürecek şekilde 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.
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SAĞLIK MEMURU
1. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

4.   I. Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre “revir” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

bulunan hükümlülerin muayene ve tedavileri
Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilir. Hükümlülerin yatarak tedavileri bunlar
için ayrılan hükümlü koğuşlarında yapılır. Hükümlü koğuşu yoksa tedavileri dış güvenlikten
sorumlu güvenlik görevlileri tarafından gerekli
önlemler alınarak hastanelerin diğer birimlerinde yapılır.
II. Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak tedavileri, tedavi
eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç
güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü
odası dışındaki bir bölümde yapılır.
III. Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde,
eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların
olmaması hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığının
uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak
bulundurulabilir.

A) Gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu
kurumlarda doğum kurumda gerçekleşmişse
çocuğun kurumda doğduğu, doğum belgesine
işlenir.
B) Her kurumda bir revir bulunur. Revir, cezaevi
tabibinin sorumluluğunda faaliyet gösterir.
C) Kurum revirinde bulundurulması gerekli tıbbi
araç ve gereçler ile kurum revirinin çalışma
esas ve usulleri kurum iç yönetmeliğinde
gösterilir.
D) Gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda, doğum öncesi ve doğum sonrası her
türlü bakım ve tedavi için özel bir yer ayrılır.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre “hükümlülerin hastanelerde muayene ve
tedavileri” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?

2. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre herhangi bir sosyal güvenlik
kurumuna tabi olmayan hükümlünün sağlık
kurumlarındaki muayene, tetkik, kontrol ve
tedavi bedelleri / ilaç bedelleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A) I ve II

A) Kendisi / Kendisi
B) Kendisi / Adalet Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı / Adalet Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı / Sağlık Bakanlığı

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

5. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre “hükümlünün muayene ve tedavisi”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rızası olması şartıyla hükümlü üzerinde tıbbi
deney yapılabilir.
B) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık
kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından
gerekli yardımları yapmakla görevlidirler.
C) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi,
hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi cezaevi tabibi tarafından yapılır. Genel
veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene
ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır.
D) Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi tarafından talep
edilmediği sürece muayene odasında sağlık
personeli dışında görevli bulundurulmaz.
Ancak güvenlik amacıyla ve konuşulanların
duyulmayacağı şekilde, kurum idaresi tarafından gerekli tedbirler alınır.

3. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi sağlık
memurunun görevlerindendir?
A) Kurumda eczacının bulunmaması durumunda
ilaçların dağıtımını sağlamak
B) Mesleki bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici hizmetleri yerine getirmek
C) Sağlık servisinin; tıbbi, idari ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütmek ve denetlemek
D) Sağlık servisinin, tıbbi kayıt ve arşiv sistemini
oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir
şekilde tutulmasını sağlamak
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6. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

9. Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre “hapis cezasının infazının hastalık
nedeni ile ertelenmesi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol’e göre
Adalet Bakanlığının mükellefiyeti olarak hükümlü ve tutukluların sayısı ve nüfus bilgileri
ne zamana kadar ilgili sağlık müdürlüğüne
kurum tarafından verilir?

A) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının
infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye
kadar sağlık kurumunda koruma ve tedavi
altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler
ceza infaz kurumunda geçmiş sayılır.
B) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî
sağlık kuruluşlarının hükümlülere ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda
bile hapis cezasının infazı, hükümlünün hayatı
için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa cezanın infazı, hükümlü iyileşinceye kadar geri bırakılır.
C) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş
bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk
ölmüş veya anasından başka birine verilmiş
olursa, doğumdan itibaren iki ay sonra ceza
infaz olunur.
D) Geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen
tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca
düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer hâkimliğince
verilir.

A) Her ayın ilk haftası son iş günü
B) Her ayın ikinci haftası son iş günü
C) Her ayın üçüncü haftası ilk iş günü
D) Her ayın dördüncü haftası ilk iş günü

10. Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol’e göre
hükümlü ve tutuklu sayısı kaç ve üzerinde bulunan her ceza ve infaz kurumuna aile hekimliği pozisyonu ihdas edilerek sağlık hizmeti
sunulur?
A) 400

B) 500

C) 750

D) 1000

11. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi asepsinin temel
ilkelerinden biri değildir?

7. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için muayene ve
tedavi olanaklarından, tıbbi araçlardan yararlanmak isteyen hükümlü öncelikle aşağıdakilerin hangisinde tedavi ettirilir?
A) Sağlık ocağı
C) Devlet hastanesi

A) Patojenlerle kirletildiğinden şüphe edilen gereçlerin sterilize edilmesi
B) Kirli araç gereçlerin ve çarşafların üniformaya
değdirilmeden taşınması
C) Temizlenme işleminin çok kirli bölgeden az
kirli bölgeye doğru yapılması
D) Mikroorganizmaların yayılmaması için bireysel
temizlik ve düzene özen gösterilmesi

B) Kurum reviri
D) Üniversite hastanesi

12. Steril paket açılırken dikkat edilmesi gereken
hususlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi
doğrudur?

8. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre bulaşıcı hastalıklardan birinin
çıkması veya çıkma şüphesinin ya da bu
türden bir hastalık sebebiyle ölümün meydana geldiği hâllerde durum cezaevi tabibince
nereye bildirilir?

A) Paketin yırtarak açılmaya çalışılması
B) Steril malzeme paketinin son kullanma tarihinin kontrol edilmesi
C) Paketin veya bohçanın sağlık personeline
yakın tarafından başlayarak açılması
D) Steril paket veya bohça bir yere konularak
açılacaksa bel seviyesinden aşağıda olması

A) Sağlık Servisine
B) Genel Müdürlüğe
C) Kurumun En Üst Amirine
D) İnfaz ve Koruma Başmemurluğuna
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13. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ nin (CDC)

17. Rabdoviridae grubundan olan rabies virüsü
hangi hastalığın etkenidir?

önerisine göre;

  I. Hastaya temas sonrasında,
II. Üriner kateter uygulaması öncesinde eller
yıkanmalıdır.

A) Kuduz
C) Suçiçeği

B) Kızamık
D) Çocuk felci

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. doğru, II. yanlış
C) Her ikisi de doğru

B) I. yanlış, II. doğru
D) Her ikisi de yanlış

18. Bakterilerin neden olduğu, ateş ve dilin çilek
görünümü almasıyla karakterize enfeksiyon
hastalığına ne ad verilir?
A) Tetanos
C) İnfluenza

14. Aşağıdakilerden hangisi eldiven kullanımında

B) Kızıl
D) Kızamıkçık

dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A) Sağlık çalışanının deri bütünlüğü bozulmuş ise
eldiven giyilmesi
B) Kontamine materyal ve yüzeylerle temastan
sonra eldivenlerin yıkanması
C) Hastadan bir başka hastaya geçerken aynı
eldivenle girişimde bulunulması
D) Mutlaka steril ortamlarda yapılması gereken
işlemlerde, steril olmayan eldiven kullanılması

19. Aşağıdakilerden hangisi kolerada klinik tanıyı
kolaylaştıran ayırt edici belirtilerdendir?
A) Şankr
B) Kanlı balgam
C) Koplik lekeleri
D) Pirinç suyu görünümünde ishal

15. Tıbbi atık yönetimi ile ilgili verilenlerden hangisi

20. Toksoplazmozis ile ilgili verilenlerden hangisi

doğrudur?

yanlıştır?

A) Tıbbi atık torbalarının içeriğinin sıkıştırılması
B) Toplama ekipmanının, atığın oluştuğu kaynağa
en uzak noktada bulunması
C) Torbaların en fazla 3/4 oranında doldurulması
ve ağızlarının sıkıca bağlanması
D) Evsel atıkların, tıbbi atıkların ve ambalaj atıklarının aynı torbada biriktirilmesi

A) Gebelerde peş peşe düşüklere neden olması
B) Hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına
uyulması
C) Hastalığın sonradan oluşan şekline, konjenital
toksoplazmozis adı verilmesi
D) Çiğ et yiyenlerde ve kedi besleyenlerde daha
sık görülmesi

16. Kabakulak ile ilgili olarak verilenlerden hangisi

21. •
•
•
•

doğrudur?

A) Etkeni, enterovirüslerden poliovirüstür.
B) Korunmak için mutlaka BCG aşısı yaptırılmalıdır.
C) Puberte sonrası erkeklerde görülen en önemli
komplikasyonu mastittir.
D) Yüksek ateş, iştahsızlık ve parotisin şişmesi
gibi klinik belirtileri vardır.

Şerit hastalığı olarak adlandırılır.
Halk arasında abdestbozan olarak bilinir.
Sindirim sistemini tutan paraziter bir hastalıktır.
Enfekte sığırların etlerinin çiğ ya da iyi pişirilmeden yenilmesiyle oluşur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve parazitlerin
neden olduğu hastalık hangisidir?
A) Teniyasis
C) Oksiyüriasis
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22. Paryetal ve visseral plevra arasında hava top-

27. Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidinin belirti-

lanmasına ne ad verilir?
A) Plörezi
C) Hemotoraks

lerindendir?

B) Hidrotoraks
D) Pnömotoraks

A) Uykusuzluk yaşanması
B) Sıcağa karşı tahammülsüz olunması
C) Saçların kalınlaşması, seyrekleşmesi ve kuruması
D) Yavaş başlayıp giderek artacak şekilde kilo
kaybedilmesi

23. Venlerin içinde kan akışının kalbe doğru, tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklar (valvül) vardır.
Venlerde oluşan tıkanıklıklar ve aşırı basınç bu
kapakçıkların bozulmasına, düzgün kapanmamasına neden olur. Kan, düzgün kapanmayan
kapakçıktan geriye doğru kaçar. Sonuçta bacaklardaki yüzeysel venlerin genişlemesi, uzaması
ve büklümlü bir görünüm almasıyla bu hastalık
tablosu ortaya çıkar.

28. Gut artriti ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Tekrarlayan artrit ataklarının görülmesi
B) Dokularda monosodyum ürat kristallerinin
birikmesi
C) Asemptomatik hiperürisemi döneminde tofüslerin gözlenmesi
D) Yaş, şişmanlık, alkolizm ve cerrahi girişimler
gibi faktörlerin hastalığa zemin hazırlaması

Yukarıda açıklaması verilen periferik damar
hastalığı hangisidir?
A) Varis
C) Flebotromboz

B) Tromboflebit
D) Arterioskleroz

29. İki ilacın birlikte kullanıldığındaki etkisinin,

yalnız kullanıldığındaki etkisinden daha fazla
olmasına ne ad verilir?

24. Kronik gastritte, intrensek faktör salgılanamamasına bağlı olarak hangi madde emilemez?
A) Sodyum
C) D vitamini

A) Rezistans
C) Antagonizma

B) Kalsiyum
D) B12 vitamini

B) Sinerjizma
D) Kontrendikasyon

30. Tadı ve kokusu hoş olmayan toz veya sıvı ilaçların
kolay alınabilmesi için silindirik, yassı ve zeytin
şeklinde jelatin koruyucular içinde hazırlanmış
katı farmasötik ilaç biçimidir.

25. Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromun
belirtilerindendir?

A) Kilo kaybı
C) Hiperalbüminemi

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yaygın ödem
D) Sydenham koresi

A) Kapsül
C) Pilül

B) Ampul
D) Aerosol

26. Parkinson hastalığı, vücutta hangi maddenin
yetersiz yapımına bağlı olarak gelişir?
A) Dopamin
C) Glukagon

31. Aşağıdakilerden hangisi, anjina pektoris teda-

B) Prolaktin
D) Kalsitonin

visinde kullanılan kalsiyum kanal blokörlerinin
etkilerindendir?
A) Kan basıncını yükseltmesi
B) Koroner damarları daraltması
C) Myokardın oksijen gereksinimini azaltması
D) Sinoatrial ve atrioventriküler düğümde iletiyi
hızlandırması

5

B

SAĞLIK MEMURU
32. Aşağıdakilerden hangisi, helicobacter pylori

37. Normal göbek kordonu (umbilikal kord) kaç

enfeksiyonunda uygulanan üçlü tedavide tercih edilen antibiyotiklerden biri değildir?

A) Propranolol
C) Klaritromisin

adet arter ve venden oluşur?

B) Amoksisilin
D) Metronidazol

A)
B)
C)
D)

  Arter  
1
2
3
4

   Ven   
1
1
2
2

33. Parenteral genel anestezikler, hızlı indüksiyon
sağlamak amacıyla kullanılır. İntravenöz yolla
uygulanmalıdır ve yavaş enjekte edilmelidir.

38. Embriyonun oluştuktan sonra yaşamaya devam

etmemesidir. Bu durumda embriyonun kalp atışları görülmemektedir. Fetüsün uzun süredir ölmüş
olduğu hâlde uterus kavitesi dışına atılmaması,
inutero olarak kalması şeklinde tanımlanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi parenteral
genel anesteziklerdendir?
A) Eter
C) Nitröz oksit

B) Halotan
D) Propofol

Bu açıklama, klinik seyrine göre abortuslardan
hangisiyle ilgilidir?
A) Septik abortus
C) Abortus incipiens

34. Kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar, tedavi

B) Abortus imminens
D) Missed abortus

esnasında kanser hücresinin yanı sıra normal
vücut hücrelerini de etkiler ve buna bağlı olarak
çeşitli yan etkilere yol açar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kanser
kemoterapisinde kullanılan ilaçların kemik
iliğini baskılaması sonucu ortaya çıkan yan
etkilerindendir?
A) Alopesi
C) Lökopeni

39. Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin

başladığını gösteren gerçek belirtilerdendir?
A) Nişanenin atılması
B) Kilo kaybı yaşanması
C) Ani enerji yüklenmesi
D) Annede rahatlama hissi oluşması

B) Ürtiker
D) İnfertilite

35. Genellikle ovum ile sperm arasında döllen-

40. Doğumdan sonra genellikle bütün lohusalık

menin gerçekleştiği, tuba uterinaya ait bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsthmus
C) Pars uterina

boyunca süren akıntıya loşia denir. Başlangıçta
loşianın miktarı fazla olup gittikçe azalır, lohusalık
boyunca değişken renk ve miktarda görülür.

B) Ampulla
D) İnfundibulum

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi loşianın
karakterindeki değişikliklerden biri olan loşia
rubranın özelliklerindendir?
A) Açık sarı renkli ve sulu kıvamdadır.
B) Pembe kahverengi renkli ve seröz bir yapıdadır.
C) Sarı renkli, içerisinde bakteri ve lökosit bulunur.
D) Kırmızı renkli, daha çok kan, doku artıkları ve
desiduadan oluşur.

36. Aşağıdakilerden hangisi amniyon sıvısının
başlıca işlevlerindendir?

A) Fetüsün asimetrik gelişimine yardımcı olması
B) Amniyon zarının fetüse yapışmasını sağlaması
C) Fetüs ve anne arasındaki madde alışverişini
engellemesi
D) Sabit ısının korunmasını sağlayarak fetüsün
ısı kaybını önlemesi
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41. Jinekolojik muayene için en uygun pozisyon

46. Aşağıdakilerden hangisi, iş kazaları ve meslek

aşağıdakilerden hangisidir?

hastalıklarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği
görünmeyen (dolaylı) zararlardandır?

A) Prone pozisyonu
B) Litotomi pozisyonu
C) Ortopne pozisyonu
D) Dik oturma pozisyonu

A) Kaybolan iş günü
B) İlk yardım masrafı
C) Tazminat ödemesi
D) Makine-teçhizat hasarı

42. Menstruasyon ile birlikte aşırı ağrı duyulması-

47. Problemin çözümüne ilişkin mümkün olduğu

na ne ad verilir?
A) Amenore
C) Polimenore

kadar çok çözüm yolunun geliştirildiği problem
çözme aşaması, aşağıdakilerden hangisidir?

B) Oligomenore
D) Dismenore

A) Problemin fark edilmesi
B) Problemin tanımlanması
C) Hipotezlerin oluşturulması
D) Genel bir sonuca varılması

43.   I. Uterus myomu

II. Uterus sarkomu
III. Endometrium kanseri

48. Tüm insanların, grupların ve ulusların birbirini

tanıma ve anlamalarını, kendileri dışındakilerin
yaşam koşullarını, görüşlerini ve isteklerini değerlendirebilmek için gereksinim duydukları farklı
mesajlara ulaşmalarını sağlamaktır.

Yukarıdakilerden hangileri uterusun benign
tümörlerindendir?
A) Yalnız I
C) II ve III

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

Yukarıdaki açıklama, iletişimin sosyal sistem
içindeki temel fonksiyonlarından hangisine
aittir?
A) Kesinti
C) Tartışma

44. Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontra-

B) Eğlence
D) Entegrasyon

septiflerin olumlu yönlerindendir?

A) Klamidya enfeksiyonu riskini artırması
B) Âdet kanamalarını düzenli hâle getirmesi
C) Anne sütünün miktarını ve niteliğini etkilemesi
D) Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumaması

49. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajlarındandır?

A) Planlar, politikalar ve stratejiler gibi kalıcı ve
uzun süreli iletişimler için uygun olmaması
B) Verilen cevapların kontrol edilip eş zamanlı
olarak bu cevaplara geri bildirimde bulunulması
C) Alınan sözlü mesajın, zamanla ya tamamen
ya da kısmen unutulması veya değişikliğe
uğraması
D) Söylenen bir kelimenin, yazıyla ifade edilen bir
kelimeye oranla yanlış anlaşılma ihtimalinin
daha yüksek olması

45. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma tedbirlerinden biri değildir?

A) Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimiyle yetiştirilmesinin sağlanması
B) Etkin bir çevre denetim sisteminin oluşturulması
C) Kalitesiz yakıtların kullanılması
D) Ormanların çoğaltılması ve korunması
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50. Aşağıdakilerden hangisi, iletişimin kişisel

55. Plazma bikarbonat (HCO 3) düzeyindeki azal-

engellerinden olan dil ve anlatım aksaklıklarını
önlemek için yapılması gereken uygulamalardandır?

mayla birlikte H + iyonunun artmasına bağlı
olarak, pH düşüklüğüyle belirlenen asit baz
dengesi bozukluğuna ne ad verilir?

A) Uzun cümleler kurulması
B) Somut kavramları kullanmaktan kaçınılması
C) Cümlede anlamı desteklemeyen kelimelerin
kullanılması
D) Yeterli kelime haznesine sahip olunması ve dil
bilgisi kurallarına uyulması

A) Metabolik asidoz
B) Metabolik alkaloz
C) Solunumsal asidoz
D) Solunumsal alkaloz

56. Sağ atriumun üst yan duvarında, üst ana toplar-

51. Öfke yaşayan hastalarla iletişim kuran sağlık

damarın atriuma açıldığı yerin altındadır. Kalp
atımlarını başlatan ve ritmini kontrol eden elektriksel uyarıların başladığı bölgedir. Bu nedenle pace
maker (uyarı odağı) olarak tanımlanır.

personelinin, hangi davranışı yapması hastaya ait öfke kaynağının bulunmasını engeller?
A) Hastaya bağırmaması
B) Hasta için zaman ayırması
C) Hastanın duygularını yok sayması
D) Hastanın söylediklerini sabırla dinlemesi

Yukarıdaki açıklama kalbin uyarı ve ileti sistemlerinden hangisine aittir?
A) His demeti
B) Purkinje lifleri
C) Sinoatrial (SA) düğüm
D) Atrioventriküler (AV) düğüm

52. Aşağıdakilerden hangisi, hasta yakınıyla ile-

tişim kuran sağlık personelinin dikkat etmesi
gereken noktalardandır?
A) Amca, teyze, ufaklık gibi sözlerle hitap edilmesi
B) İletişim sırasında güler yüzlü ve anlayışlı
olunması
C) Çok yüksek ya da alçak sesle, hükmeder tavırla konuşulması
D) Hastanın durumu ve hastalığıyla ilgili bilgi
vermekten kaçınılması

57. Oksijen yetersizliğine bağlı olarak deri ve

mukozaların mavi-mor renk almasına ne ad
verilir?
A) Siyanozis
C) Dispne

53. Aşağıdakilerden hangisi, bir davranış mode-

58. Midenin duodenumla birleştiği en alt kısmıdır. Et-

linin gelenek ve görenek kuralı olarak kabul
edilebilmesi için taşıması gereken şartlardan
biri değildir?

A) Kesinlik
C) Kanuna aykırılık

B) Takipne
D) Ventilasyon

rafındaki düz kastan yapılmış sfinkter sayesinde,
sinirsel uyarılarla kasılma ve gevşeme hareketleri
yaparak besinlerin kontrollü olarak duodenuma
geçmesini sağlar. Duodenumdaki besinlerin de
tekrar mideye geçmesini önler.

B) Akla uygunluk
D) Süreklilik ve eskilik

Yukarıdaki açıklama midenin bölümlerinden
hangisine aittir?

54. Hücre zarından molekül ve iyonların, taşıyıcı

A) Fundus gastricus
C) Pylorus

molekül aracılığıyla enerji desteği alarak az
yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmelerine ne ad verilir?

A) Ozmoz
C) Fagositoz

B) Aktif taşıma
D) Difüzyon
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D) Corpus gastricum
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SAĞLIK MEMURU
59. Böbreklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

63.   I. Glikozun hücre içine taşınması

doğrudur?

II. Karbonhidratlardan yağ oluşumunun engellenmesi
III. Glikozun karaciğere taşınarak glikojen hâlinde
depo edilmesinin sağlanması

A) Böbreğin en iç kısmına cortex renalis adı
verilmesi
B) Böbreğin işlevsel olan en küçük biriminin capsula adiposa olarak adlandırılması
C) Sol böbreğin üzerinde karaciğer bulunması
nedeniyle, sol böbreğin sağ böbreğe göre
biraz daha aşağıda olması
D) Böbreklerin sıvı atılımını gerçekleştirerek, vücuttaki plazma ozmolaritesinin normal sınırlar
içinde kalmasını sağlaması

Yukarıdakilerden hangileri, insülinin kandaki
yükselmiş olan glikoz seviyesini düşürmek
için yaptığı etkilerdendir?
A) I ve II
C) II ve III

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

64. Kornea ve skleranın birleştiği hizada bulunan,
göze rengini veren damarlı bölgeye ne ad
verilir?

60. • Gebelikte çok fazla genişleyip büyür.
• Uterusun orta tabakası olup düz kas liflerinden
yapılmıştır.

A) İris
C) Supercilium

• Doğum esnasında bebeğin dışarı atılması için
motor güç sağlar.

B) Orbita
D) Konjonktiva

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve uterusa ait
olan tabaka hangisidir?
A) Ovarium
C) Endometrium

B) Myometrium
D) Parametrium

65.   I. Diş fırçasının yılda en az iki kez değiştirilmesi

II. Fındık gibi sert kabuklu yiyecekleri dişle kırmaktan kaçınılması
III. Yemek yerken çok soğuk ve çok sıcak yiyecek
ya da içeceklerin birbiri ardına ağza alınması
Verilenlerden hangileri, ağız ve diş bakımında
dikkat edilmesi gereken noktalardandır?

61. Hemisferin arka kısmında bulunan piramit biçi-

mindeki lobdur. Görme ve görüntüleme merkezleri bu alanda yer alır. Bu lobun hasarında görme
defektleri ortaya çıkar.

A) Yalnız I
C) II ve III

Yukarıdaki açıklama beynin (cerebrum) hangi
lobuna aittir?
A) Frontal
C) Oksipital

B) Parietal
D) Temporal

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

66. Aşağıdakilerden hangisi saç bakımında yapılan hatalı davranışlardandır?

A) Saçları çok sıkı toka ile toplamaktan kaçınılması
B) Saç kremi kullanılacaksa saçların uç kısmına
sürülmesi
C) Saçlar kurulanırken sert havluların tercih
edilmesi
D) Sıcak su yağlanma ve kepeklenmeyi artıracağından saçların ılık su ile yıkanması

62. Kafa kubbesinin ön kısmında sutura sagittalis ile

sutura coronalisin kesiştiği bregma noktasındadır.
En büyük bıngıldaktır. Eş kenar dörtgen şeklindedir. Genellikle 18. aya kadar kapanır.
Yukarıdaki açıklama, yenidoğan kafatasında
bulunan bıngıldaklardan hangisine aittir?
A) Fonticulus anterior
B) Fonticulus posterior
C) Fonticulus anterolateralis
D) Fonticulus posterolateralis
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67. Ayak bakımında dikkat edilecek noktalarla

71. Birinci değerlendirme neticesinde, hasta veya

ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

yaralının bilinci kapalı ve solunumu yoksa
aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Tırnak batmasını önlemek için ayak tırnaklarının yuvarlak kesilmesi
B) Mantar enfeksiyonu varsa tedavisinin yaptırılması
C) Ayaklar yıkandıktan sonra özellikle parmak
aralarının iyice kurulanması
D) Ayak ağrıları için yıkadıktan sonra ayak tabanına yuvarlak daireler şeklinde masaj yapılması

A) Heimlich manevrasının uygulanması
B) Temel yaşam desteği uygulamalarına geçilmesi
C) Soğuk uygulama yapılarak vücut sıcaklığının
düşürülmesi
D) Koma pozisyonu verilerek tıbbi yardımın gelmesinin beklenmesi

72. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

68. Aşağıdakilerden hangisi, yatağa bağımlı olan

A) Dirsekleri bükmeden omuzlar düz ve hasta
veya yaralının üzerine tam dik olacak şekilde
pozisyon alınması
B) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik
olarak yerleştirilmesi
C) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak
şekilde ayarlanması
D) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde bası
uygulanması

hastalara yaptırılan yatak banyosunun genel
amaçlarındandır?

A) Vücut kokularını artırması
B) Hastanın güven duygusunu azaltması
C) Aktif ve pasif hareketlerle kas tonüsunu zayıflatması
D) Derinin gözeneklerini açarak atık maddelerin
dışarı atılmasını sağlaması

73. Bebeklerde suni solunum uygulamasıyla ilgili

69. Aşağıdakilerden hangisi, hastanın beslen-

verilenlerden hangisi yanlıştır?

mesinde sağlık personelinin dikkat etmesi
gereken noktalardandır?

A) İlk yardımcının ağzını, bebeğin ağız ve burun
deliklerini içine alacak şekilde yerleştirmesi
B) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak
kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilmesi
C) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu
tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa
çıkartılması
D) Uygulamaya başlamadan önce, bebeğin solunum yapıp yapmadığının rentek manevrası
kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilmesi

A) Hasta kusmak istediğinde engel olması
B) Hasta odasının çok sıcak olmasını sağlaması
C) Yutma güçlüğü olan hastaları aspirasyon açısından gözlemlemesi
D) Tedavi, lavman, pansuman gibi işlemleri
yemekten hemen önce veya hemen sonra
yapmaya özen göstermesi

70. Terminal dönemdeki hasta, diğer evreleri yardım

74. Genellikle antikor yanıtı ya da hipersensitivite re-

alarak sağlıklı bir biçimde atlatır ve bu evreye
girer. Ailesinin yardım ve desteğine daha çok ihtiyaç duyar. Ölümünden sonra yapılması gerekenleri sıralayarak son isteklerini söyler.

aksiyonu ile ani olarak ortaya çıkan bir durumdur.
Alerjik madde ile temas ettiğinde buna duyarlılık
kazanmış bireyin, sonraki doz ya da temasta aşırı
reaksiyon göstermesi ile oluşur.

Bu açıklama, Kubler Ross’ a göre terminal
dönemdeki hastaların ortak tepkilerinden hangisine aittir?
A) Öfke
C) Pazarlık

Yukarıdaki açıklama, şok çeşitlerinden hangisine aittir?
A) Nörojenik şok
C) Kardiyojenik şok

B) İnkâr
D) Kabullenme

10

B) Anafilaktik şok
D) Hipovolemik şok

SAĞLIK MEMURU
75. Deri altında, yumuşak dokudaki kanamaya

79. Keneler, insan ve hayvan kanından beslenen

bağlı kan birikmesiyle oluşan yumuşak kitleye
ne ad verilir?
A) Ekimoz
C) Hematom

B

artropodlar olup dünyanın birçok bölgesinde
bulunur. Kenenin bazı türleri, ateş ve kanama gibi
bulgularla seyreden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
hastalığına neden olan virüsü taşır.

B) Melena
D) Hemoptizi

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kene ısırmasında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Kenenin sıkılması, patlatılması ve koparılması
B) Kene üzerine alkol, kolonya, deterjan vb.
dökülmesi
C) Kenenin ateşle ısıtılarak bulunduğu yerden
çıkartılmaya çalışılması
D) Kene kendiliğinden çıkmışsa içinde çamaşır
suyu bulunan uygun bir kaba konularak, hasta
ile beraber sağlık kuruluşuna teslim edilmesi

76. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralan-

malarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B) Karında saplanmış bir cisim varsa çıkartılması
C) Açık yara vücut eksenine paralel ise hasta
veya yaralının yüzüstü yatırılması
D) Dışarı çıkan organların üzerinin, ılık su ile
ıslatılmış temiz bir bezle örtülmesi

80. Hasta veya yaralının genellikle enkaz altından ve

tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır.
Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de
değerlendirmeli, iri ve kilolu hasta veya yaralıları
bu yöntemle taşımalıdır.

77. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan
hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden
hangisine aittir?

A) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
B) Gerekirse tıbbi yardım istenmesi
C) Sıkıştırıcı bir sargıyla burkulan bölgenin tespit
edilmesi
D) Burkulan bölgenin vücut seviyesinden yukarıya kaldırılması

A) Altın beşik yöntemi
B) Sürükleme yöntemi
C) Sırtta taşıma yöntemi
D) Kucakta taşıma yöntemi

78. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinin belirtilerinden biri değildir?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Terleme, mide bulantısı ve kusma görülmesi
B) Ağrının kısa süreli olması ve dinlenmekle
geçmesi
C) Hastanın ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hissetmesi
D) En çok mide ağrısı, hazımsızlık, gaz sancısı
veya kas ağrısıyla karıştırılması
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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.

Hepinizebaşarılar
başarılardileriz.
dileriz.
Hepinize
(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.
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