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1.  İletişim sürecinin ögelerinden olan, bir ya-

şantıya ait duygu ve düşüncenin kodlanarak 
sözlü, sözsüz veya yazılı anlatımla alıcı kişiye 
ulaşmasını sağlayan sembollere ne ad verilir?

A) Kanal  B) Geri bildirim
C) Kaynak  D) Mesaj

2.  Tek yönlü iletişim ile iki yönlü iletişim arasın-
daki farklarla ilgili olarak verilenlerden hangisi 
doğrudur?

A) İki yönlü iletişimin demokratik bir iletişim biçimi 
olması

B) Tek yönlü iletişimin iki yönlü iletişimden daha 
yavaş işlemesi

C) Tek yönlü iletişimde iki yönlüden daha doğru 
iletişim kurulması

D) İki yönlü iletişimin gürültü ve diğer dış faktör-
lerden etkilenmemesi

3.  Aşağıdakilerden hangisi, iletişimde “ben dili” 
kullanmanın karşıdaki kişide oluşturduğu 
etkilerdendir?

A) Suçluluk hissettirmesi
B) Savunmaya yöneltmesi
C) Yakınlaşmayı sağlaması
D) Anlaşmazlıkları arttırması

4.  Aşağıdakilerden hangisi, hasta bireylerle ku-
rulan iletişimdeki engelleri aşmak için sağlık 
personelinin dikkat etmesi gereken hususlar-
dandır?

A) Hasta yanında yokmuş gibi davranması
B) Hastaya ön yargılı bir yaklaşımda bulunması
C) Hasta ailesinin, hastanın bakımına katılmasını 

engellemesi
D) Tıbbi terimleri hastanın anlayacağı dilde sade-

leştirerek açıklaması

5.  Aşağıdakilerden hangisi, telefon konuşmala-
rında uyulması gereken görgü kurallarından 
biri değildir?

A) Yanlış numarayı çevirme hâlinde özür dilen-
mesi

B) Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak uygun ses 
tonuyla konuşulması

C) Sekreter aracılığıyla yapılan telefon görüşme-
lerinde astın telefonunun üst makamda olana 
bağlanması

D) Amir, bayan ve yaşça büyük biriyle yapılan 
telefon görüşmesi sonunda, o kişiden önce 
telefonun kapatılması

6.  Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik rehabili-
tasyonun amaçlarından biri değildir?

A) Hastada iyileşme duygusunu geliştirmesi
B) Yetenek, beceri ve kapasiteleri güçlendirmesi
C) Hastalığın yol açtığı bozukluk ve yeti kaybı 

oranını arttırması
D) Aile ve arkadaş gibi destek grubu üzerindeki 

sıkıntıyı azaltması

7.  Halk arasında “hastalık hastalığı” olarak da 
adlandırılan, kişinin vücut belirtilerini yanlış 
yorumlamasına bağlı olarak ciddi ve tedavi 
edilemeyen bir hastalığı olabileceği korku-
sunu yaşamasıyla ortaya çıkan somatoform 
bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağrı bozukluğu
B) Hipokondriyazis
C) Konversiyon bozukluğu
D) Beden dismorfik bozukluğu

8.  Aşağıdakilerden hangisi antisosyal kişilik 
bozukluğunun belirtilerindendir?

A) Yasalara ve toplumsal kurallara ayak uydura-
maması

B) Olayların olumlu ve olumsuz yönlerini sürekli 
tartması

C) İşin bitmesini zorlaştıran mükemmeliyetçiliği 
göstermesi

D) Ahlak, doğruluk, değerler gibi konularda es-
neklik göstermemesi
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9.  Aşağıdakilerden hangisi bipolar bozuklukta 
görülen depresif döneme ait belirtilerdendir?

A) Aşırı para harcama
B) Kendini değersiz ve karamsar hissetme
C) Coşkulu duygularda olağan dışı biçimde artma
D) Yorgunluk hissetmeksizin uyku gereksiniminde 

azalma

10.  Aşağıdakilerden hangisi, saldırgan hastayla 
karşılaşan sağlık personelinin yapmaması 
gereken davranışlardandır?

A) Mümkün olduğunca ortama yalnız girmesi
B) Çıkış yolunu daima arkasında tutması
C) Kişi silahlıysa mutlaka polisten yardım istemesi
D) Sınır ve kural koyarak kararlı, kesin mesajlar 

vermesi

11.  Varisella zoster virüsü hangi hastalığın etke-
nidir?

A) Kuduz  B) Çocuk felci
C) Suçiçeği D) Kızamıkçık

12.  Bilinen en etkili sterilizasyon yöntemlerinden 
olan basınçlı buharla sterilizasyon yönteminde, 
aşağıdaki aletlerden hangisi kullanılır?

A) Benmari B) Pasteur fırını
C) Koch kazanı D) Otoklav

13.  BCG (Verem) aşısı hangi yolla uygulanır?

A) Oral  B) Subkutan
C) İntradermal D) İntramusküler

14.  Başkalarının hangi durumlarda, nasıl dav-
randıklarını gözleyerek onlar gibi davranma 
sonucu öğrenmeye ne ad verilir?

A) Bilişsel öğrenme
B) Model alarak öğrenme
C) Koşullanma yoluyla öğrenme
D) Deneme-yanılma yoluyla öğrenme

15.  Aşağıdakilerden hangisi, grup eğitimlerinde 
tercih edilen “gösterip yaptırma” yöntemine ait 
özelliklerden biri değildir?

A) Sadece görme duyusuna hitap etmesi
B) Becerilerin yaparak yaşayarak öğrenilmesi
C) Psikomotor beceri kazandırmada etkili olması
D) Gösteri işleminin eğitici, yapma işleminin ise 

katılımcı merkezli olması

16.  “Eğitime başlamadan önce yapılan değerlendir-
medir. Bu değerlendirme sonucundan yararlanı-
larak bireylerin düzeyi belirlenir. Bu düzeye göre 
kullanılacak yöntem, teknik ve araç gerece karar 
verilir.”

Yukarıdaki açıklama, sağlık eğitiminde kul-
lanılan değerlendirme türlerinden hangisine 
aittir?

A) Durum değerlendirmesi
B) İzlemeye dönük değerlendirme
C) Tanıma-yerleştirmeye dönük değerlendirme
D) Biçimlendirme-yetiştirmeye dönük değerlen-

dirme

17.  Yatağa veya muayene masasına sırtüstü ya-
tırılan hastanın, ayak tabanları yatakla temas 
edecek biçimde dizlerinin bükük duruma geti-
rildiği muayene ve tedavi pozisyonu, aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Fowler pozisyonu
B) Ortopne pozisyonu
C) Trendelenburg pozisyonu
D) Dorsal rekümbent pozisyonu
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18.  “İnfiltrasyon, intravenöz sıvı tedavisinde görülebi-

lecek komplikasyonlardandır.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi infiltras-
yon durumunda yapılmaması gereken uygula-
malardandır?

A) Ilık, yaş kompres uygulanması
B) Aynı venden infüzyona devam edilmesi
C) İğne giriş yerinin steril spançla kapatılması
D) Etkilenen ekstremitenin elevasyona alınması

19.  Hastanın günlük hayatını etkilemeden, 24-48 
saat süreyle cep telefonu boyutundaki bir 
cihaz yardımıyla, kalp aktivitesinin kesintisiz 
olarak kaydedilmesi işlemine ne ad verilir?

A) Efor testi
B) Ritim holter
C) Elektroensefalografi
D) Bilgisayarlı tomografi

20.  El-Kanun Fi’t-Tıb adlı ansiklopedik eser hangi 
ünlü hekime aittir?

A) İbni Sina
B) Ebu Nasri Farabi
C) Ebu Bekir El-Razi
D) Şerefeddin Sabuncuoğlu

21.  Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları 
Yönetmeliği’nde yer alan haklardan biri değildir?

A) Ötenazi hakkı
B) Tıbbi özen gösterilmesi hakkı
C) Mahremiyete saygı gösterilmesi hakkı
D) Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı

22.  Aşağıdakilerden hangisi etik sorunlar içerisinde 
değerlendirilir?

A) Doğrunun söylenilmesi
B) İş birliğinin reddedilmesi
C) Hastanın onayının alınması
D) Hastanın yararına uygun karar verilmesi

23.  Sağlık ünitelerinde delinmeye, yırtılmaya, kırıl-
maya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve 
sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün 
olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” 
amblemi taşıyan, plastik veya aynı özelliklere 
sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya 
konteynerler içinde hangi atıkların toplanması 
gerekir?

A) Ambalaj  B) Kimyasal
C) Kesici delici D) Evsel nitelikli

24.  Aşağıdakilerden hangisi kızamığın belirti ve 
bulgularından biri değildir?

A) Hastaların hidrofobi yaşaması
B) Ağız içinde koplik lekelerinin görülmesi
C) Göz kapaklarının iç kısımlarında kırmızılık, 

şişlik ve ağrı olması
D) Döküntülerin alın, kulak arkası ve saçlı derinin 

bittiği yerden başlaması

25.  Aşağıdakilerden hangisi A grubu bildirimi 
zorunlu bulaşıcı hastalıklardandır?

A) Veba  B) Epidemik tifüs
C) Sarıhumma D) Tüberküloz 

26.  Postnatal yaşamda, doğumdan 28. günün 
sonuna kadar devam eden büyüme ve gelişme 
dönemine ne ad verilir?

A) Fetal dönem B) Puberte dönemi
C) Neonatal dönem D) Embriyonal dönem

27.  Aşağıdakilerden hangisi, Down Sendromlu 
bebeğin fizik muayenesinde görülen klinik 
bulgulardandır?

A) Dilinin genellikle ağzına göre çok küçük olması
B) Kulaklarının normalden yüksek bir seviyede 

durması
C) Ayak başparmağıyla yanındaki parmağın birbi-

rine yapışık olması
D) Sıklıkla avuç içlerinin birinde ya da ikisinde 

simian çizgisinin görülmesi
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28.  Serum potasyum düzeyinin büyük çocuklarda 
5.5, yeni doğanda ise 6.0 mEq/L’nin üzerinde 
olmasına ne ad verilir?

A) Hiperkalemi B) Hipernatremi
C) Hiperkalsemi D) Hipermagnezemi

29.  Ayak tabanının orta kısmına dokunulduğunda, 
ayak başparmağının diğer parmaklardan ayrı-
larak yana doğru açılması şeklinde gözlenen 
refleks aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moro refleksi B) Arama refleksi
C) Babinski refleksi D) Tonik boyun refleksi

30.  Aşağıdakilerden hangisi, yeni doğan sarılıkla-
rının tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri 
olan fototerapi esnasında yapılması gereken 
uygulamalardandır?

A) Fotosensitizan ilaçların tercih edilmesi
B) Bebeklerin gözlerinin göz maskesi ile korunması
C) Cihazın bebeğin vücuduna çok yakın şekilde 

yerleştirilmesi
D) Tek yönden fototerapi veriliyorsa 24 saat 

boyunca bebeğin pozisyonunu değiştirmekten 
kaçınılması

31.  “Akut romatizmal ateş, birçok organı etkileyen 
sıklıkla eklemleri, kalbi, daha seyrek olarak 
merkezî sinir sistemini, deri ve subkutan dokuyu 
tutan çocukluk çağının önemli iltihabi hastalığıdır. 
Majör ve minör olmak üzere bazı tanı kriterleri 
vardır.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi akut ro-
matizmal ateşin minör tanı kriterlerindendir?

A) Ateş  B) Gezici poliartrit
C) Sydenham koresi D) Deri altı nodülleri

32.  “Fallot tetralojisi, en sık görülen siyanotik konje-
nital kalp hastalığıdır ve dört anatomik defekt bir 
aradadır.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fallot 
tetralojisinde görülen anatomik defektlerden 
biri değildir?

A) Pulmoner stenoz
B) Atriyal septal defekt
C) Sağ ventrikül hipertrofisi
D) Aortanın sağa pozisyonu

33.  Aşağıdakilerden hangisi, karın ön duvarında 
gelişim hatasına bağlı olarak ortaya çıkan 
omfaloselde uygulanan genel tedavi yaklaşım-
larındandır?

A) Cerrahi tedavi yapılması
B) Antibiyotik kullanımının önlenmesi
C) Omfalosel kesesinin üzerinin açık bırakılması
D) Nazogastrik sonda uygulamasından kaçınılması

34.  Astım, pnömoni ve larenjit gibi solunum sistemi 
hastalıklarında, kandaki oksijen eksikliğinden 
kaynaklanan, deri ve mukozada görülen mavi-
mor şeklindeki renk değişikliklerine ne ad 
verilir?

A) Raller  B) Stridor
C) Siyanoz  D) Wheezing

35.  Aşağıdakilerden hangisi, nefrotik sendromda 
görülen ödemde tercih edilen genel tedavi 
yaklaşımlarındandır?

A) Diüretiklerin verilmesi
B) Hastanın kilo almasının sağlanması
C) İdrar miktarının azaltılmaya çalışılması
D) Hastanın sürekli aynı pozisyonda kalmasına 

özen gösterilmesi
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36.  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulun-

ması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Kendi can güvenliğini riske atması
B) İyi bir iletişim becerisine sahip olması
C) Çevredeki kişileri organize edebilmesi
D) İnsan vücuduyla ilgili temel bilgilere sahip 

olması

37.  Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulama-
sıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası 
uygulanması

B) Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırma-
nın ritmik olarak yapılması

C) Basıyı tam uygulayabilmek için hasta veya 
yaralıya uzak mesafede durulması

D) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edile-
rek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik 
olarak yerleştirilmesi

38.    I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değer-
lendirilmesi

 II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için hasta veya 
yaralının oral yoldan beslenmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılma-
dan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek 
sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri, delici göğüs yaralan-
malarında yapılacak ilk yardım uygulamaların-
dandır?

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

39.  Alt ekstremite kanamalarında, aşağıdaki 
arterlerden hangisi bası noktası olarak kulla-
nılabilir?

A) Brakial arter B) Karotis arter
C) Femoral arter D) Subklavian arter

40.  Aşağıdakilerden hangisi anafilaktik şokun 
nedenlerindendir?

A) Kusma  B) Kan kaybı
C) Böcek sokması D) Diabetes insipidus

41.  Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk 
yardım uygulamalarındandır?

A) Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
B) Hasta ya da yaralının hareket ettirilmesi
C) Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D) Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın 

kontrol edilmesi

42.  Aşağıdakilerden hangisinin, epilepsi nöbetinde 
uygulanan ilk yardımda yapılması sakıncalıdır?

A) Sıkan giysilerin gevşetilmesi
B) Kilitlenmiş çenenin açılmaya çalışılması
C) Yaralanmaya neden olabilecek gereçlerin 

etraftan kaldırılması
D) Nöbet esnasındaki kasılmaların kendiliğinden 

geçmesinin beklenmesi

43.  Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece yanık-
ların özelliklerindendir?

A) Kalıcı iz bırakmaması
B) Yaklaşık 48 saatte kendiliğinden iyileşmesi
C) Deride sadece epidermis tabakasının zarar 

görmesi
D) Derin bası duyarlılığı dışında yüzeyel duyarlılığın 

olmaması
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44.  Aşağıdakilerden hangisinin, göze yabancı 
cisim batması ya da metal cisim kaçması 
durumunda uygulanan ilk yardımda yapılması 
sakıncalıdır?

A) Tıbbi yardım istenmesi
B) Alt ve üst göz kapağının içine bakılması
C) Gerekmedikçe yaralıyı yerinden oynatmaktan 

kaçınılması
D) Hastanın, göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna 

gitmesinin sağlanması

45.  Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım 
durması varsa ya da olay yerinde yangın ve 
patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuy-
sa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarıl-
masında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

A) Rentek manevrası
B) Teskereci yöntemi
C) Altın beşik yöntemi
D) Heimlich manevrası

46.  Aşağıdakilerden hangisinin eksikliği, raşitizm 
ve osteomalazi gibi iskelet sistemine ait has-
talıkların oluşmasının nedenlerindendir?

A) A vitamini B) E vitamini
C) D vitamini D) K vitamini

47.    I. Kanın yoğunluğunu ayarlaması
 II. Vücut ısısının denetimini yapması
III. Elektrolitlerin taşınmasını sağlaması

Verilenlerden hangisi/hangileri suyun vücutta-
ki görevlerindendir?

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III

48.  Beden kitle indeksi 18,5 - 24,9 kg/m2 arasında 
olan bir bireyin, vücut ağırlığı durumu için ne 
söylenebilir?

A) Zayıf  B) Normal kilolu
C) Fazla kilolu D) I. derece obez

49.  Şişmanlığın tedavisinde önerilen uygulamalarla 
ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Diyetle birlikte beden hareketlerinin arttırılması
B) Doyurucu ve bireyin beslenme alışkanlığına 

uygun besinlerin seçilmesi
C) Zayıflamak isteyen kişinin, harcadığı miktarın 

üzerinde kalori alması
D) Kişinin yediği besinlerin protein, vitamin ve 

mineral bakımından yeterli olması

50.  Sindirim kanalının yapısal ve fonksiyonel 
bozukluğu sonucu, gluten proteinine karşı 
tahammülsüzlüğün oluştuğu hastalığa ne ad 
verilir?

A) Çölyak hastalığı B) Wilson hastalığı
C) Skorbüt hastalığı D) Pellegra hastalığı

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	kimlik	belgelerinden	birini	(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.

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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa,	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)



19 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MERKEZ, TAŞRA VE DÖNER SERMAYE TEŞKİLATINDA      

GÖREV YAPAN PERSONELE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
3. GRUP: HEMŞİRE - SAĞLIK MEMURU B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  D
2.  A
3.  C
4.  D
5.  D
6.  C
7.  B
8.  A
9.  B

10.  A
11.  C
12.  D
13.  C
14.  B
15.  A
16.  C
17.  D
18.  B
19.  B
20.  A
21.  A
22.  B
23.  C
24.  A
25.  D 

26.  C
27.  D
28.  A
29.  C
30.  B
31.  A
32.  B
33.  A
34.  C
35.  A
36.  A
37.  B
38.  B
39.  C
40.  C
41.  D
42.  B
43.  D
44.  B
45.  A
46.  C
47.  D
48.  B
49.  C
50.  A


