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A 

SORU KİTAPÇIĞI 

Adı Soyadı: ...........................................................       

Öğrenci No: .......................................................... 

Sınıfı: .......................................................... 
 

 

Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. 
 
 

 
 

       

GENEL AÇIKLAMALAR 

 

       1.Bu soru kitapçığında     klasik  ve   test olmak üzere toplam  

soru bulunmaktadır. 

2. Bu test için verilen cevaplama süresi   dakikadır. 

3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler 

sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek 

süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen 

öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 

4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. 

Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 

cevaplanmış sayılacaktır. 

6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 

7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap 

kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. 

Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı 

buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden 

yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her 

soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru 

bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

9.Sınav başlangıcından sonra ilk 50 dakika ve son 15 dakika sınav 

salonundan çıkmanıza izin verilmeyecektir. 

10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır. 
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1. Korpulmonale’de evde, konsantratör 
cihazları ile uygulanan ‘uzun süreli oksijen 
tedavisi’nin yaşam süresine olumlu katkı 
sağlaması için, 24 saatlik bir peryotta en az 
kaç saat verilmelidir? 

 

A) 4 saat 

B) 8 saat 

C) 10 saat 

D) 12 saat 

E) 16 saat 
 

 
 

 

2. Mesleki akciğer hastalıkları konusunda 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A)  Silikozis için en önemli radyolojik görünümü; 

çapları 1-10 mm olan çok sayıda nodüler gölge 

koyuluklarıdır. Daha çok üst zonlardadır. 

B) Akut silikozis kristalin silikanın yoğun solunması 

sonucu birkaç ayda gelişir.  

C)  İçeriğinde karbon bulunan tozların solunmaları 

ve akciğerlerde birikimi ile oluşan “Antrakozis”, kömür 

madeni işçilerinde, sigara içenlerde ve şehirde 

yaşayanlarda sık görülür.  

D) Büyümüş lenf bezlerinin periferinde Ca tuzlarının 

depolanması sonucu “yumurta kabuğu kalsifikasyon” 

görünümü antrakozis için patognomoniktir  

E) Antrakozis tanılı hastalarda ölüm sıklıkla araya 

giren bir enfeksiyonun komplike ettiği solunum 

yetmezliğinden ortalama 5-15 yıl içinde meydana gelir.   
 

 
 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Gebelikte DMAH tedavisi sırasında anti faktör 

Xa düzeyleri takip edilmelidir. 

B) Dabigatran direkt trombin inhibitörüdür. 

C) Warfarine bağlı  kanamaya protamin sülfatla 

müdahele edilir. 

D) Heparin rezistansı antitrombin eksikliğine bağlı 

olabilir. 

E) Standart heparin kullanımı sırasında heparine 

bağlı trombositopeni gelişirse fondaparinuks ile devam 

edilebilir. 
 

 
 

 

1- 4. Altmış dört yaşında erkek hastaya sağ akciğer 

alt lob lateral segmentte 3.5 cm'lik kitle nedeniyle 

tanısal amaçlı transtorasik biyopsi yapılıyor. 

Biyopsi sonrası yatağına alınan hastada göğüs 

ağrısı ve hemoptizi başlıyor. Fizik muayenede 

palpasyonla krepitasyon, sağ alt zonda raller ve 

solunum seslerinde sola göre azalma saptanıyor. 

Klinik tabloyu nasıl yorumlarsınız? 

 

A) Iyatrojenik pnömotoraks 

B) Hemotoraks + alveoler hemoraji 

C) Pnömotoraks + plevral sıvı 

D) Cilt altı amfizemi + alveoler hemoraji  

E) Pnömotoraks + alveoler hemoraji + cilt altı 

amfizemi 
 
 

 

5. Akut ürtikerin erişkinlerde en sık sebebi nedir? 

A) Besinler 

B) Enfeksiyon 

C) Arı sokması 

D) İlaçlar 

E) Katkı maddeleri 
 
 

 

6. Astım tedavisi için hangisi doğrudur? 

A) Atak tedavisinde ilk seçenek inhaler steroidlerdir. 

B) Kronik tedavinin günlük aktivite ve yaşam 

kalitesinde düzelme yapması beklenmez.  

C) Kronik astım tedavisinde antikolinerjikler 

mutlaka yer almalıdır. 

D) Kronik astım tedavisinde uzun etkili beta agonist 

ilaçlar ilk seçenektir. 

E) Kısa etkili beta agonistler semptom giderici 

olarak ilk seçenek ilaçlardır.  
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7. Acil servise başvuran 76 yaşındaki bir 
erkek hastada aşağıdaki arter kan gazı 
bulguları elde edilmiştir. Kan gazı bulguları 
temelinde yorumunuz nedir? 
pH = 7.27, PaCO2= 68 mmHg, PaO2= 50 mmHg, 

%SatO2= %88, HCO3= 34  

A) İleri derecede hipoksemi, dekompanse kronik 

metabolik asidoz. 

B) Orta derecede hipoksemi, dekompanze kronik 

solunumsal asidoz 

C) Orta derecede hipoksemi, kompanze akut 

solunumsal alkaloz  

D) Hafif hipoksemi, dekompanze akut solunumsal 

asidoz   

E) Orta derecede hipoksemi, dekompanze akut 

metabolik alkaloz  

 
 

 

8. Adult Respiratuvar Distres Sendromu 
(ARDS) bağlı solunum yetmezliğinin temel 
mekanizması nedir? 
 

A) Ventilasyon perfüzyon dengesizliği. 

B) Alveoler hipoventilasyon 

C) Fizyolojik Şant oluşumu. 

D) Ölü boşluk ventilasyonu.  

E) Azalmış diffüzyon  
 
 

 

9. Allerjik rinit ile aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Alerjik rinit nazal mukozanın IgG aracılı 

semptomatik inflamasyonudur. 

B) Burunda tıkanıklık, burun akıntısı , burunda 

kaşıntı ve hapşırık en önemli semptomlardır. 

C) Alerjik rinit genelde konjuktivit ve astım ile 

ilişkilidir.  

D) Alerjik rinit astım için bir risk faktörüdür. 

E) Alerjik rinit hastalarının önemli çoğunluğu yeterli 

tedaviye rağmen kontrol altında değildir.  
 

 
 

 

10. Wegener granülomatozisi için 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

A)  Üst solunum yolu bulguları genellikle hastalığın 

ilk ve sinsi tutulumunu oluşturur, sistemik tutulumdan 

önce birkaç ay yada yıl boyunca tek başına bulunabilir.  

B) Bazı hastalarda hiçbir böbrek şikayeti olmayabilir 

ve bu hastalarda akut böbrek yetmezliği Wegener 

Granülomatozisinin ilk bulgusu olabilir. 

C) Bronşları, akciğer parankimini ve nadiren de 

plevrayı etkiler.  

D) İdrar sedimentinde mikroskopik hematüri veya 

sedimentte eritrosit silendirleri tespit edilir. 

Tutulan organdan elde edilen  Biyopside non-kazeifiye 

granülomatöz inflamasyon bulguları vardır 
 

 

11. Sarkoidoz tanısı konan her hastaya tedavi gerekmez. 

Aşağıdaki tabloların hangisinde Sarkoidozlu bir 

hastada tedavi endikasyonu yoktur?  

 

A) Nörosarkoisozis.  

B) Kalp tutulumu.  

C) Hiperkalsemi 

D) Asemptomatik akciğer tutulumu. 

E) Lokal tedaviye cevap vermeyen göz hastalığı.  
 
 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

(BOOP=Bronşiolitis obliterans organize pnömoni)  

 

A)  BOOP tutulum alanı olarak havayolu hastalığıdır.  

B)  BOOP'da PA akciğer grafisinde yamalı 

infiltrasyonlar tespit edilir.  

C)  BOOP'da BAL'da lenfosit artışı vardır. 

D) BOOP'da fizik muayenede geç raller duyulur. 

E) BOOP'da tedaviye yanıt çok iyidir.   
 
 

 

13. KOAH tedavisinde kullanılan Roflumilast 
hangi farmakolojik ilaç grubundadır? 

 

A) Fosfodiesteraz-5 inhibitörü 

B) Fosfodiesteraz-4 inhibitörü 

C) Prostosiklin I-2 analoğu 

D) Endotelin-1 reseptör antagonisti 

E) Beta-2  reseptör agonisti 
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14. Yirmi üç yaşında, kronik böbrek yetmezliği 
nedeniyle dialize giren hasta 3 gündür 
ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı 
yakınmasıyla acile başvuruyor. Fizik 
muayenesinde SS: 30/dk, nabız: 100/dk, 
TA: 90/60mmHg, bilateral alt zonlarda 
krepitan raller dışında patoloji 
saptanmıyor. Akciğer grafisinde multilober 
konsolidasyon gözlenen hastanın 
laboratuarında; lökosit sayısı; 17300/mm3, 
CRP:12mg/dl, BUN:32mg/dl, 
kreatinin:1.5mg/dl olarak ölçülüyor. 
AKG’da hafif derecede hipoksemi ve 
respiratuar alkaloz saptanıyor. Pnömoni 
tanısı konan hastaya tedavi öneriniz ne 
olmalıdır? 
 

A) Ayaktan siprofloksasin ile takip 

B) Hastaneye yatırılarak sefepim+klaritromisin ile 

takip 

C) Yoğun bakımda yatırılarak 

piperasilin-tazobaktam+siprofloksasin ile takip 

D) Hastaneye yatırılarak moksifloksasin ile takip 

E) Ayaktan sefepim ile takip  

 
 

 

15. Bilinç kaybı ile giden kafa travması öyküsü 
olan bir olguda, sigara bırakma 
tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan 
hangisinin reçete edilmesi kontrendikedir? 

 

A) Vareniklin 

B) Bupropion 

C) Nikotin bantı 

D) Klonidin 

E) Nortriptilin 
 

 
 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi atipik pnömoni 

etkenlerinden biridir? 

A) Streptococcus pneumoniae 

B) Haemophilus influenzae 

C) Gram negatif aerob basiller 

D) Legionella pneumophila 

E) Staphylococcus aureus 
 
 
 

 

17. Aşağıdaki hangi yükseklikte genel olarak yükseltide 

kalınan süreye, yapılan antrenman şiddetine,  bazı 
bireysel özelliklere bağlı olmakla birlikte en az iki 

hafta optimum 27 gün kalınmalıdır? 

A) 700 metre ve üzeri 

B) 500 metre ve altı 

C) 2700 metre 

D) 1500 metre 

E) 2000 metre 
 
 

 

2- 18. Uyku apne sendromunun majör semptomu 

hangisidir? 

 

A) Tanıklı apne 

B) Sabah baş ağrısı 

C) Kilo alma 

D) Atipik göğüs ağrısı 

E) Ağız kuruluğu 
 
 

 

19. Sekonder silier diskinezi olarak da 
adlandırılan sendrom aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Mounier-Kuhn Sendromu 

B) Williams-Campbell Sendromu 

C) Marfan Sendromu 

D) Kartegener Sendromu 

E) Young’s Sendromu 
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20. Aşağıdaki tüberküloz ilaçları ile ilişkili yan 

etkilerden hangisi yanlıştır? 

A) INH hepatotoksisiteye neden olabilir. 

B) Pirazinamid gut benzeri tablo oluşturabilir. 

C) Streptomisin denge bozukluğu yapabilir. 

D) INH bağlı akut böbrek yetmezliği görülebilir. 

E) Rifampisin otoimmun hemolitik anemi yapabilir. 

 
 
 

 

3- 21. İmmunoglobulin yetmezliği nedeniyle 3-4 

haftada bir I.V. immunoglobulin uygulanan 22 

yaşında erkek hasta son dozunu ihmal ettikten 5 

gün sonra üşüme - titreme, ateş, öksürük ve 

kahverengi balgam yakınmaları ile acil servise 

başvuruyor. Fizik muayenede ateşi 38.4 
o
C, solda 

arka alt zonda ve yanda bronşial ses ile matite 

saptanıyor. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi 

bu hasta için uygundur? 

 

A) PA grafide sol alt zonda hava bronkogramı içeren 

konsolidasyon 

B) Lingulada infiltrasyon 

C) Solda orta miktarda plevral sıvı 

D) Oskültasyon bulgusu patolojik değildir 

E) Palpasyonda vibrasyon torasikte azalma 
 
 

 

22. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Nötropenik hastalarda gram negatif patojenler 

sıklıkla pnömoni etkenidir. 

B) Canlı aşılar güvenle uygulanabilir.  

C) Canlı bitkiler hastanın bulunduğu ortamda 

olmamalıdır. 

D) İnfluenza aşısı koruyucu amaçlı kullanılabilir. 

Nötropenik hastalarda pnömoniye rağmen akciğer 

grafisinde infiltrasyon görülmeyebilir 
 
 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi hemoptizi ve hematemez 

özellikleri ile ilgili olarak doğrudur? 

A) Hematemezde besin artıklarına rastlanmaz. 

B) Hemoptizi,  kahve telvesi rengindedir.  

C) Hemoptizi, hava ile karıştığından köpüklüdür. 

D) Hematemezde kan pH’si alkalidir. 

E) Hemoptizi, bulantı ve kusma ile ilişkilidir. 

 
 
 

 

4- 24. Taş ocağında çalışan 59 yaşında erkek hasta 

gribal enfeksiyondan 2 gün sonra öksürük, nefes 

almakta zorluk ve çarpıntı ile acil sevise 

başvuruyor. Fizik muayenede bilateral raller ve PA 

akciğer grafisinde bilateral hilustan başlayıp 

perifere doğru uzanan infiltrasyon, vasküler 

pedikülde genişleme, sağ orta zonda elipsoid opasite 

ve sağ sinüs küntleşmesi saptanıyor. Mevcut 

bulgularla ön tanınız nedir? 

 

A) Non-kardiyojenik pulmoner ödem 

B) Kardiyojenik pulmoner ödem 

C) Viral pnömoni - ARDS 

D) Silikozis - masif pulmoner fibrozis 

E) Viral enfeksiyon sonrası IPF - akut alevlenme 
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KARDİYOLOJİ 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi 
elektrokardiyografide akut perikarditi akut 
ST yükselmeli miyokart infarktüsünden 
ayırteden en önemli bulgudur? 
 

A) ST segmentinin açıklığının yukarı bakması 

B) Resiprok ST çökmesi olması 

C) Simetrik T dalga negatifliği olması 

D) PR segmentinde çökme olması 

E) PR mesafesinde uzama olması 
 

 
 

 

2. Aşağıdaki interferans nedenlerinden 
hangisi eksojen olabilir? 
 

A) Lipemi 

B) Kriyoglobulinler 

C) Soğuk agglutininler 

D) Otoantikorlar 

E) Hemoliz 
 
 
 

 

3. Kalp yetmezliğinin tanısında kullanılmak üzere 

geliştirilen bir test kiti sahada denenmiştir. Testin 

karar düzeyi 8 ng/ml olarak belirlenmiştir. 

Ekokardiyografi ile kalp yetmezliği tanısı 
kanıtlanan 12 hastadan elde edilen değerler; 22, 22, 

20, 15, 15, 15, 12, 10, 9, 7,6 ve 6 ng/ml. On sağlıklı 
kontrol olgusunun değerleri de; 1, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7 

ve 9 ng/ml’dir. Buna göre testin tanısal duyarlık ve 

özgüllüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer 

almaktadır? 

 

A) T D: %90 TÖ: %75 

B) TD: %75 TD: %90 

C) TD: %80 TÖ: %70 

D) TD: %70 TÖ: %80 

E) TD: % 100 TÖ: %90 
 

 
 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte tercih 
edilmesi önerilen antihipertansiflerden 
değildir? 
 

A) Amlodipin 

B) Metoprolol 

C) Metildopa 

D) Spironolakton 

E) Nebivolol 
 
 
 

 

5. Dr. Proctor Harvey'in hastaya 5 parmak 
yaklaşımındaki sıralamada doğru olanı 
işaretleyiniz. 

 

A) Öykü - fizik muayene - EKG- Göğüs röntgeni- 

Uygun Laboratuar tetkiki 

B) Ekokardiyografi- öykü- fizik muayene- EKG- 

Göğüs röntgeni 

C) Öykü- Ekokardiyografi- Fizik muayene- EKG- 

Göğüs röntgeni 

D) Öykü- fizik muayene- Ekokardiyografi- EKG- 

Göğüs röntgeni 

E) Öykü- fizik muayene- EKG- 

Ekokardiyografi-Uygun laboratuar tetkiki 
 
 
 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi akut koroner 
sendromlardan biri değildir? 
 

A) Akut anterior miyokard infarktüsü 

B) Akut inferior miyokard infarktüsü 

C) Unstabil angina pektoris 

D) Stabil angina pektoris 

E) ST yükselmesiz miyokard infarktüsü 
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7. ROC eğrileri için aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
 

A) Farklı testlerin duyarlık ve özgüllüklerini bir 

arada gösterir 

B) Aynı testin farklı karar düzeylerinde hesaplanan 

duyarlık ve özgüllüklerini bir arada gösterir 

C) Y ekseninde duyarlılık yer alır 

D) X ekseninde özgüllük yer alır 

E) Eğrinin altındaki alanın genişliği testin daha iyi 

bir performansa sahip olduğunu gösterir  
 
 
 

 

8. Ambulatuvar kan basıncı ölçüm cihazı ile elde 

edilen 24 saatlik ortalama kan basıncı hangi 

değerlerin üzerinde bulunduğunda hipertansiyon 

tanısı konur? 

 

A) ≥140/≥90 

B) ≥135/≥85 

C) ≥120/≥70 

D) ≥130/≥80 

E) ≥125/≥85 
 
 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi senkop ile ilgili 
olarak yanlıştır? 
 

A) Erişkinlerin yaklaşık %30'u hayatının bir 

döneminde senkop geçirir. 

B) En sık senkop sebebi vazovagal senkoptur. 

C) Nedeni bilinmeyen senkoplar daha kötü 

prognozludur.  

D) Anamnez, fizik muayene ve elektrokardiyografi 

ile vakaların %50'sinde tanı konulabilir. 

Refleks aracılı senkoplar daha çok ayakta gerçekleşir 
 

 

10. Akut koroner sendrom ayırıcı tanısı için 
kullanılan kardiyak markerlardan 
hangisinin özgüllüğü en yüksektir? 
 

A) CK-MB 

B) Miyoglobulin 

C) Troponin-I 

D) AST 

E) LDH 
 
 
 

 

11. Yatar pozisyona göre ayağa kalktıktan 
sonra alınan plazma örneği ile 
karşılaştırıldığında aşağıdaki analitlerden 
hangisinin miktarı en fazla artar? 
 

A) Apoprotein AI 

B) Kalsiyum 

C) Immunglobulin M 

D) Tiroksin 

E) Albumin 
 

 
 

 

12. PT (Protrombin zamanı) testi için aşağıdaki 
örnek alma tüp renk kodlarından hangisine 
sahip tüp kullanımı en uygundur? 
 

A) Siyah 

B) Yeşil 

C) Mavi  

D) Lavanta 

E) Gri 
 
 

 

13. Aşağıdaki laboratuvar değerlerinden 
hangisi bir erişkin için “Kritik (Panik) 
Değer” niteliğindedir? 

 

A) Glukoz 290 mg/dl 

B) Glukoz 50 mg/dl 

C) Kalsiyum 12 mg/dl 

D) Kalsiyum 6 mg/dl 

E) Fosfor 5 mg/dl 
 
 

 

14. Akut myokard infarktüsüne bağlı 
kardiyojenik şok olgularında hangi ilaç 
verilmemelidir? 
 

A) ACE inhibitörleri 

B) Aspirin 

C) Heparin 

D) Dopamin 

E) Dobutamin 
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15. Kan glukozu çok yüksek olan kontrolsüz 
bir diabetes mellitus hastası, idrar yolu 
enfeksiyonu nedeni ile sefalosporin grubu 
bir antibiyotik de almaktadır. Bu hastanın 
aşağıdaki laboratuvar testlerinden 
hangisinde kuvvetli bir interferans olması 
beklenmelidir? 
 

A) Üre 

B) Kreatinin 

C) Glukoz 

D) Ürik asit 

E) Kalsiyum 
 

 
 

 

16. Hangisinde antikoagülasyon ihtiyacı vardır? 

A) AVNRT 

B) AVRT 

C) Atriyum fibrilasyonu 

D) Ventrikül taşikardisi 

E) Ventrikül fibrilasyonu 

 
 

 

17.  
Kronik Kalp Yetersizliği tedavisinde aşağıdaki 

ilaçlardan hangisi kontrendikedir? 

A) Kandesartan 

B) Bisoprolol 

C) Verapamil 

D) Eplerenon 

E) Sakubitril/valsartan 

 
 

 

18. Kreatinin düzeyi >2.5 mg/dL ve GFR <30 mL/dk 

olan bir kalp yetersizliği hastasında aşağıdaki 

ilaçlardan hangisi kullanılabilir? 

 

A) Spironolakton 

B) Sakubitril-valsartan 

C) Hidralazin/ISDN kombinasyonu 

D) Ramipril 

E) Digoksin 

 
 

 
 

 

19. Kararsız anjina Braunwald sınıflamasında 
'sınıf B kararsız anjina' aşağıdakilerden 
hangisini ifade eder? 
 

A) İkincil kararsız anjina 

B) Miyokart infarktüsü sonrası anjina 

C) Birincil kararsız anjina 

D) Akut istirahat anjinası 

E) Subakut istirahat anjinası 
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20. Kardiyojenik şok için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 

A) Killip sınıflaması, akut myokard infarktüsünün 

prognoz tayini için yapılır. 

B) Kardiyojenik şokun en sık nedeni akut myokard 

infarktüsüdür. 

C) Yeni tedavi yöntemleri ile kardiyojenik şokun 

mortalitesi %10'un altına inmiştir. 

D) Akut gelişen mitral yetmezliği de kardiyojenik 

şoka yol açabilir. 

E) Genellikle akut myokard infarktüsünün ilk 24 

saatinde daha sık meydana gelir. 

 
 

 

21. Tipi belli olmayan supraventriküler bir 
taşikardide tedavide ilk seçenek 
aşağıdakiler hangisidir?  
 

A) Adenozin 

B) Betabloker 

C) Digoksin 

D) Sotalol 

E) Propofenon 
 
 
 

 

22. Hipertrofik kardiyomiyopatide hangisinin tedavide 

yeri yoktur? 

 

A) Beta bloker 

B) Verapamil 

C) ICD (İmplante edilebilir kardiyak defibrilatör) 

D) Digoksin 

E) Disopramid 
 
 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi enfektif 
endokardit için majör ekokardiyografik 
bulgu değildir? 
 

A) Vejetasyon 

B) Tril 

C) Abse 

D) Pseudoanevrizma 

E) Protez kapak dehiscence (ayrılma) 
 
 
 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi hassas plak 
özelliklerinden değildir? 
 

A) Lipidden zengin  

B) Fibröz çatı kuvvetli  

C) İnflamasyon  

D) Nekroz  

E) Neovaskülarizasyon  
 
 
 

 

25. Yapısal kalp hastalıkları ve kalp kapak 
hastalıklarının değerlendirilmesinde 
kullanılan temel kardiyolojik tetkik 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Koroner anjiografi 

B) Ekokardiyografi 

C) Karotis doppler ultrason 

D) Direkt grafi 

E) Ambulatuvar EKG 
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26. Hangisinde EKG'de P-R uzaması vardır?  

A) 1.derece AV blok 

B) AV tam blok 

C) Atriyum Fibrilasyonu 

D) AVNRT 

E) AVRT 

 
 
 

 

27. Brugada sendromu ile ilgili olarak hangisi 
yanlıştır? 
 

A) Elektrokardiyografide V1-2 derivasyonlarında sol 

dal bloğu paterni görülür. 

B) Erkeklerde daha sıktır. 

C) Kardiyak sodyum kanalını kodlayan genlerde 

mutasyon vardır. 

D) Kötü huylu aritmiler genelde 40 yaşlarında 

görülür. 

E) Uzakdoğu toplumlarında daha sık görülür.  
 

 
 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak 
tamponadın fizik muayene bulgularından 
değildir? 
 

A) Boyun venöz dolgunluğu 

B) Taşikardi 

C) Hipotansiyon 

D) Elektriki alternans 

E) Pulsus alternans 
 
 
 

 

29. Aşağıdaki şıklardan hangisi tipik anjinayı 
tanımlamaktadır? 

I. Tipik süre ve özellikte olmak kaydıyla 

substernal yerleşimli göğüs ağrısı,  

II. Egzersiz veya emosyonel stres ile 

indüklenebilen göğüs ağrısı,   

III. İstirahat veya nitrat tedavisi ile iyileşen göğüs 

ağrısı 

A) I-II-III 

B) I-II 

C) I-III 

D) Yalnız I 

E) Yalnız II 

 
 

 

30. Stabil angina pektorisi, koroner arterdeki 
plak yapısındaki değişiklikler dışında, 
aşağıdakilerden hangisi unstabil angina 
pektoris haline dönmesinde etkili değildir? 
 

A) Ciddi anemi 

B) Hipertiroidi 

C) Hipotansiyon 

D) Hiperkolesterolemi 

E) İnfeksiyon 
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31. Aşağıdakilerden verilen soy geçmiş 
özelliklerinden hangisi koroner arter 
hastalığı için risk faktörü olarak 
değerlendirilir? 
 

A) Baba-78 yaş ani ölüm nedeniyle kaybedilmiş. 

B) Dayı-45 yaşında akut miyokart enfarktüsü 

geçirmiş.  

C) Anne-60 yaşında koroner arter hastalığı nedeniyle 

stent takılmış.  

D) Kız Kardeş-70 yaşında koroner arter bypass 

operasyonu yapılmış.  

E) Erkek Kardeş- 64 yaşında akut miyokart 

enfarktüsü nedeni ile ölmüş. 
 
 



 
 

A A A A A A A A A A 
 

12 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 

 

 

1. Hasta semptomatik ve de %90 sol karotis 
interna darlığı var ise hangi tedavi yöntemi 
bu hasta için uygun olur? 

 

A) Sadece asetilsalisilik asit tedavisi yeterlidir. 

B) Hasta nöroloji kliniğine yönlendirilir. 

C) Sadece klopidogrel verilmesi yeterlidir. 

D) Karotis endarterektomi uygulaması 

E) Hipertansiyon kontrolünün sağlanması 
 
 

 

2. Akut arteriel tıkanıklıklarda embolektomi amacıyla 

1961 yılından beri kullanılan kateter 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Swan-Ganz Kateteri 

B) Fogarty Kateteri 

C) Port Kateter 

D) Mahrukar Kateteri 

E) 3 loblu dilatasyon kateteri 
 
 

 

3. Fallot Tetralojisi ile ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
 

A) Mor bebek hastalığı olarak da bilinir 

B) Ata binen aorta görünümü vardır. 

C) Ventriküler septal defekt bulgularından biridir 

D) Tam düzeltme veya şant operasyonları yapılabilir 

E) Atrial septal defekt tetralojinin bir komponentidir 
 

 
 

 

4. Venöz yetmezlikte kullanılan sınıflandırma(CEAP) 

ile ilgili yanlış hangisidir? 

 

A) C0 - Hiçbir bulgu yok 

B) C1 - Retiküler ven 

C) C2 - Varis  

D) C4 - Cilt değişiklikleri olmaksızın ödem 

E) C6 - Aktif ülser 

 
 

 

5. Koroner arter hastalağının tedavisinde yanlış olan 

şık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sadece LAD de olan ciddi darlıklar (proksimal 

değilse) PTCA yapılabilir. 

B) LAD , Cx, RCA arterlerinde %90 ı aşan darlık 

varsa hastaya cerrahi önerilir. 

C) LMCA (sol ana koroner) % 50 ve üzeri 

darlıklarda cerrahi önerilir. 

D) Ciddi aort kapak darlığı da var ise kapak cerrahisi 

aynı anda yapılmaz. 

E) Ciddi darlıklarda PTCA başarısız ise hasta 

cerrahiye yönlendirilir. 
 
 

 

6. Atrial Septal defekt tanısında hangisi 

kullanılmamaktadır? 

 

A) Kontrast ekokardiyografi 

B) Kateter anjiografi 

C) 3 boyutlu transözafagial ekokardiyografi 

D) Arteriel doppler ultrasonografi 

E) Elektrokardiyografi 
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7. Altmış beş yaşında bayan hasta acil 
servise uzun süredir olan karın ağrısı ve 
bulantı kusma şikayeti ile başvuruyor. 
Yapılan muayenesinde karında orta hatta 
pulsatil kitle ve sol alt kadranda hassasiyet 
tespit ediliyor. Ön tanı ve tanı için 
kullanmak isteyeceğiniz görüntüleme 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Venöz tromboemboli - Venöz doppler 

ultrasonografi 

B) Arteriel tromboemboli - Arteriel doppler 

ultrasonografi 

C) Kardiyomiyopati - Manyetik rezonans anjiografi 

(MRA) 

D) Abdominal Aort Anevrizması - Bilgisayarlı 

tomografik Aortografi (BTA) 

E) İleus - Elektrokardiyogram 
 
 
 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi venöz yetmezlik 
semptomlarından birisidir? 

 

A) Gece oluşan kas krampları 

B) Ayaklarda kıllanma 

C) Kladikasyo intermittant(Vitrin Hastalığı) 

D) Parmak uçlarında gangrenöz lezyonlar 

E) Karın ağrısı 
 
 

 

9. Aort kapak ve hastalıkları hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Ciddi aort darlığında semptom varsa cerrahi 

düşünülmelidir 

B) Aort kapak konumu itibari ile triküspislidir. 

C) Diğer kapak hastalıkları ile birlikte görülebilir 

D) Aort kapak konumu nedeni ile  triküspit kapakla 

sıkı komşuluk içindedir. 

E) Tanısında ekokardiyografi ve anjiografik 

yöntemler kullanılabilir. 
 
 
 

 

10. Derin ven trombozu(DVT) hakkında hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Medikal tedaviler içinde heparin tedavisi 

önemlidir. 

B) Venöz doppler ultrasonografi tanı koydurma da 

yardımcıdır. 

C) Enfeksiyon düşünülüyorsa antibiyoterapi 

uygulanabilir 

D) Hasta eğitimi ve hareket kısıtlama tedavide 

kullanılır. 

E) Valsalva manevrası yaptırılarak ıkındırılamsı tanı 

koymada yardımcı olur. 
 
 

 

11. Nefes darlığı ve öksürük nedeni ile acil 
servise başvuran 38 yaşındaki bayan 
hasta da apikal bölgeye yakın sistolik 
üfürüm sesi duyuluyor. Ön tanı olarak 
mital yetmezliği düşündüğünüz hastada 
aşağıdakilerden hangisi tanı koymanızda 
size yardımcı olmaz? 

 

A) Fizik muayene 

B) Ekokardiyografi 

C) PA Akciğer grafisi 

D) Kan üre azotu seviyesi(BUN) 

E) Kalp kateterizasyonu ve basınç ölçümü 
 
 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi varis tedavisinde 
kullanılan invaziv (girişimsel) 
yöntemlerden birisidir? 

 

A) Skleroterapi 

B) Hastanın eğitimi 

C) Elastik bandaj 

D) Medikal venotonik tedavi 

E) Venöz kompresyon tedavisi 
 
 

 



 
 

A A A A A A A A A A 
 

14 

13. Acil servise ateşli silah yaralanması nedeni ile 

getirilen hastanın yapılan tetkiklerinde sol brakial 

arter yaralanması düşünülüyor. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? 

 

A) Yaralanma düzeyinin ve tedavi stratejisini 

belirlemek için eksplorasyon 

B) Ligasyon yapıp bırakma 

C) Uçlar düzgün ve yaklaşıyor ise uçuca onarım 

D) Arterin safen ven ile onarımı  

E) Doku kaybı çok ise greft kullanarak onraım 
 
 
 

 

14. Periferik arter hastalıklarında tanısında 
altın standart tanı yöntemi hangisidir? 

 

A) Kontrast ekokardiyografi 

B) Ankle brakial indeks (ABI) 

C) Periferik anjiografi - Digital substraction 

angiografi(DSA) 

D) Venöz doppler ultrasonografi 

E) Pletismografi 
 
 
 

 

15. Perkütan bir girişim olan ve yüksek riskli 

hastalarda kullanılan endovasküler cerrahi (EVAR) 

hangi hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır? 

 

A) Andominal Aort Anevrizması 

B) İleus 

C) Transapikal Aort kapak implantasyonu 

D) Derin ven trombozu 

E) Kalp yetmezliği 
 
 

 

16. Otuz üç yaşındaki bayan hasta da aort yetmezliği 

düşünüyorsunuz. Hangi bulguyu tespit 

edebilirsiniz? 

 

A) Antiagregan tedavi ile semptomların düzelmesini 

B) Hastanın mutlaka semptomatik olmasını 

C) Aort yetmezliği şiddetli ise apekste Austin Flint 

üfürümünü 

D) Troponin değerlerinde dramatik yükselme 

olmasını 

E) Al yanak mor dudak bulgusunu 
 
 
 

 

17. Aşağıdaki ön tanı ve ve radyolojik tanı testi 
eşleşmelerinden hangisi doğrudur? 

 

A) Aort kapak yetmezliği - Ekokardiyografi 

B) Triküspit kapak darlığı - Sintigrafi 

C) Aort kapak yetmezliği - Bilgisayarlı tomografik 

anjiografi 

D) Aort kapak darlığı - Koroner anjiografi 

E) Mitral yetmezlik - Koroner anjiografi  
 
 

 

18. Koroner arter hastalığı için yapılan koroner 
arter bypass greftleme(KABG) için hangi 
greft kullanılmaz? 

 

A) A.ulnaris 

B) Vena safena magna 

C) Arteria mamaria(thoracica) interna 

D) Vena jugularis interna 

E) Arteria gastroepiploica 
 
 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi akut mitral kapak 
yetmezliği nedenidir? 
 

A) Aort kapak yetmezliği 

B) Akut miyokard infarktüsü 

C) Atraial septal defekt 

D) Hipertrofik kardiyomyopati 

E) Triküspit kapak yetmezliği 
 
 

 

20. Periferik arter hastalığının bulgularından hangisi 

doğrudur? 

  

A) Ayak sırtında kıllanmada artış 

B) Kladikasyo intermittant 

C) Gece olan kas krampları 

D) Bacakta ödem ve ısı artışı 

E) Flegmasia cerulea dolens 
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GÖĞÜS CERRAHİSİ 

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi anterior 
mediasten yerleşimlidir? 
 

A) Enterik kist 

B) Schwannoma 

C) Ganglionöroma 

D) Timoma 

E) Perikardial kist 
 
 
 

 

2. Sternumun en çok görülen malign tümörü 

hangisidir? 
 

A) Kondrosarkom 

B) Osteosarkom 

C) Fibrosarkom 

D) Liposarkom 

E) Dev hücreli kemik tümörü 
 
 

 

3. Kostaların en çok görülen benign tümörü 
hangisidir? 
 

A) Kondrom 

B) Osteokondrom 

C) Fibröz displazi 

D) Dev hücreli kemik tümörü 

E) Multiple myelom 
 
 
 

 

4. Yelken göğüs için hangisi yanlıştır? 

A) Altta yatan akciğer parankim kontüzyonunun 

kliniğe herhangi bir etkisi yoktur 

B) Çok sayıda kotun çift taraflı fraktürü ile görülür 

C) Paradoksal solunum vardır 

D) Tanı ve takipte  radyolojik bulgular katkı sağlar 

E) Ağır vakalarda entübasyon ve PEEP uygulanması 

gereklidir 

 
 
 

 

5. Kostaların en çok görülen malign tümörü 
hangisidir? 
 

A) Multiple myeloma 

B) Ewing sarkomu 

C) Fibrosarkom 

D) Liposarkom 

E) Dermatofibrosarkoma protuberens 
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6. Aşağıdakilerden hangisi tansiyon pnömotoraksın 

bulgusu olamaz? 

A) Akciğer filminde diyafragma düzleşmesi 

B) Akciğer filminde mediastinal şift 

C) Dinlemekle pnömotoraks tarafında akciğer 

seslerinde azalma 

D) Hepatomegali 

E) Hipoksi 

 
 
 

 

7. Germ hücreli tümörlerde görüntüleme 
metodları yanısıra hangi tetkik bizi germ 
hücreli tümör tanısına yönlendirir? 
 

A) Alfa feto protein değeri 

B) CEA değeri 

C) Ca 125 değeri 

D) Ca 19-9 değeri 

E) Prostat spesifik antijen 
 
 
 

 

8. Akciğer kanserinde hangisi majör sağ kalımın 

belirleyicisi değildir? 

A) Plevral mayide malign hücre görülmesi 

B) Hematojen metastaz 

C) Mediastinal lenf bezi tutulumu 

D) Hücre tipi 

E) Sedimentasyon değeri 
 
 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi posterior 
mediasten yerleşimlidir? 
 

A) Lenfoma 

B) Ductus thoracicus kisti 

C) Timik kist 

D) Schwannoma 

E) Bronkojenik kist 
 
 
 

 

10. Bronkojenik  kist en çok trakeobronşial 
ağacın neresinde yerleşir? 
 

A) Sol alt lob girişi 

B) Sağ alt lob girişi 

C) Sıklıkla karinada 

D) Sağ üst lob girişi 

E) Sağ orta lob girişi 
 
 
 

 

11. Yağ doku sarkomlarına ne isim verilir? 
 

A) Fibrosarkom 

B) Kondrosarkom 

C) Liposarkom 

D) Dev hücreli tümör 

E) Rabdomyosarkom 
 
 
 

 

12. Timomadaki tedavi yaklaşımı nedir? 
 

A) Takip 

B) Biopsi ve arkasından Kemoterapi 

C) Biopsi ve arkasından Radyoterapi 

D) Cerrahi komplet rezeksiyon ve arkasından 

Radyoterapi 

E) İmmunoterapi 
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13. Anterior mediastende en sık görülen tümör 
hangisidir? 
 

A) Bronş Ca 

B) Timoma 

C) Nöroblastoma 

D) Rabdomyosarkoma 

E) Multiple myeloma 
 
 
 

 

14. Sternum kırıklarının tanısında ilk 
başvurulacak radyolojik tetkik 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toraks BT 

B) Toraks MR 

C) Yan sternum grafisi 

D) Floroskopi 

E) Bronkoskopi 

 
 

 

15. Hangisi trakeobronkial rüptürde görülmez? 

A) Çomak parmak 

B) Pnömotoraks 

C) Hipoksi 

D) Uzamış hava kaçağı 

E) Taşikardi 

 
 
 

 

16. Hangisi mediastinal lenf bezi örneklemesi 
için uygun teknik değildir? 

A) Mediastinoskopi 

B) Videoyardımlı torakoskopi 

C) Extended mediastinoskopi 

D) Transtorasik iğne biopsisi 

E) Torakotomi 

 
 
 

 

17. Trakeobronşial rüptürde altın standart tanı 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Magnetik rezonans görüntüleme 

B) PA akciğer grafi 

C) Bronkoskopi 

D) Ultrasonografi 

E) Ayakta direkt batın grafisi 
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18. Özofagus perforasyonunda mortaliteye sebep olan 

en önemli komplikasyon hangisidir? 

A) Hemoptizi 

B) Mediastinitis 

C) Rüptür yeri 

D) Cilt altı amfizem 

E) Ateş 

 
 
 

 

19. Akciğer kanserinde neo-adjuvan tedavi 
sonrası yapılan evrelemeye ne ad verilir? 

A) Radyolojik evreleme 

B) Tedavi sonrası yeniden evreleme 

C) Cerrahi evreleme 

D) Patolojik evreleme 

E) Klinik evreleme 

 
 

 

20. Hangisi akciğer kanser cerrahisinde 
radikal rezeksiyon olarak kabul edilmez ? 

A) Lobektomi 

B) Pnömonektomi 

C) Segmentektomi 

D) Wedge rezeksiyon 

E) Genişletilmiş rezeksiyonlar 

 
 

 

21. Hangisi akciğer kanseri cerrahisi için 
inoperabilite kriteridir? 

A) Tümörün 2 cm olması 

B) Plevral sıvıda maliğn hücre saptanması 

C) Tümörün orta lobda yerleşmesi 

D) Rezeke edilebilir akciğer kanseri ile beraber tek 

beyin metastazının olması 

E) Akciğer kanseri ile birlikte mitral kapak hastalığı 

olması 
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ACİL TIP 

 

 

1. RUSH (Rapid Ultrasound in Shock, 
hipotansif hastada acil ultrason) 
protokolüne göre kalp büyük ve 
genişlemiş, kasılabilme yeteneği azalmış 
ise öncelikle hangi şok tipi düşünülür? 
 

A) Kardiyojenik 

B) Hipovolemik 

C) Obstrüktif 

D) Distribütif 

E) Nörojenik 
 

 
 

 

2. Erişkin Temel yaşam desteğinde basamakları 

doğru şekilde sıralayınız.  

 

A) Olay yeri güvenliği, bilinç kontrolü, 112 

aranması, hava yolu kontrolü  

B) Bilinç kontrolü, havayolu kontrolü, olay yeri 

güvenliği, 112 aranması 

C) 112 aranması, havayolu kontrolü, bilinç kontrolü, 

olay yeri güvenliği,  

D) Havayolu kontrolü, bilinç kontrolü, olay yeri 

güvenliği, 112 aranması  

E) 112 aranması, olay yeri güvenliği,   bilinç 

kontrolü, hava yolu kontrolü 
 
 
 

 

3. Acil Serviste hipotansiyon nedeni araştırırken sepsis 

saptanılan hastada antibiyotiklerin kaç saat içinde 

hastaya verilmiş olması gerekir? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 6 
 
 

 

4. Afet triyajı ile ilgili olarak aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğrudur? 
 

A) Hasta ve yaralılar bilinç durumuna göre 

sınıflandırılır.  

B) Hasta ve yaralıların aciliyetine göre rakamlar 

verilir.  

C) Solunumu ve kalp atımı olmayanlara tedavi 

önceliği verilir.   

D) Dolaşım değerlendirmek için radiyal nabız ve 

kılcal damar renk dönüşüne bakılır. 

E) Afet durumunda tekrarlayan triyaj uygulaması 

yapılmaz.  
 
 
 

 

5. Acil servis triyajı ile ilgili olarak aşağıdaki 

seçeneklerden hangisi doğrudur? 

 

A) Triyaj alanı acil servis girişinde olmalıdır. 

B) Triyaj personeli eğitimli ve deneyimli olmalıdır. 

C) Triyaj alanında kayıtlara dikkat edilmelidir. 

D) Triyaj şekli acil servis ve hastane olanaklarına 

göre belirlenir. 

E) Hepsi 
 
 

 

6. Travmalı hastada ikincil bakıda aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Kütük çevirme ile hastanın sırtında hassasiyet, 

ekimoz ve kesi varlığına bakılmalıdır. 

B) Rektal muayene her hastaya yapılmalıdır. 

C) Kan grubu ve biyokimyasal testler için kan alınıp 

laboratuvara gönderilmelidir. 

D) Endikasyonu varsa tomografi ve MR 

görüntüleme yapılmalıdır. 

E) Nörolojik muayenede bilinç durumu, kraniyal 

sinirler ve pupil çapına bakılmalıdır. 
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7. Çocuk travmalı hastalarda hipoterminin 
yaratacağı olumsuz etkilerden olmayanı 
işaretleyiniz. 
  

A) Kardiyak kontraktilite azalır. 

B) Katekolamin salınımı azalır. 

C) Böbrek ve karaciğerden ilaç atılımı artar. 

D) Trombosit fonksiyonları azalır. 

E) Metabolik ihtiyaç artar. 
 
 
 

 

8. Tek başımıza olduğumuz bir yerde kalp ve solunum 

durması olan 5 yaşındaki bir hasta için ne zaman 

yardım çağrılmalıdır? 

 

A) 5 döngü kalp masajı yapıldıktan sonra 

B) Havayolunu açtıktan sonra 

C) Bilinç kontrolünü yaptıktan sonra  

D) Hastayı görür görmez 

E) 2 soluk verdikten sonra  
 
 

 

9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde nazal airway 

takılmaz? 

 

A) Yarı bilinçli veya bilinçsiz ise 

B) Uzamış nöbet aktivitesi  

C) Dil, havayolu tıkanıklığına neden olmuş ise  

D) Nazotrakeal aspirasyon gerekli ise  

E) Travmatik beyin hasarı mevcut ise  
 
 

 

10. Travmalı çocuğun geçirdiği kazaya yönelik 
öyküsü alınırken hangisi öncelikle 
aileye/bakıcıya sorulmaz? 
 

A) Allerji(ler) varlığı 

B) Varsa kullandığı ilaçlar 

C) Geçirilmiş hastalık(lar) 

D) Son yemek saati 

E) Son uyku saati 
 
 

 

11. Afet triyajı ile ilgili olarak aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğrudur? 
 

A) Hasta ve yaralıların aciliyetine göre rakamlar 

verilir.  

B) Hasta ve yaralılar sadece bilinç durumuna göre 

sınıflandırılır.  

C) Solunumu ve kalp atımı olmayanlara tedavi 

önceliği verilir.   

D) Dolaşım değerlendirmek için radiyal nabız ve 

kılcal damar renk dönüşüne bakılır. 

E) Afet durumunda tekrarlayan triyaj uygulaması 

yapılmaz.  
 
 

 

12. Yabancı cisim ile boğulmalarda ilkyardım 

uygulanırken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kısmi tıkanıklıklarda hasta öksürebilir ve nefes 

alabilir. 

B) Hastanın önce sırtına 5 kez vurulur 

C) Nesne çıkmamış ise hastaya Heimlich manevrası 

uygulanır. 

D) Hastanın bilinci kapanırsa Temel Yaşam Desteği 

uygulanır 

Gebelerde Heimlich manevrası uygulanırken eller 

symphysis pubis üzerine konur 
 
 

 

13. Travmalı çocuk hastada dolaşımın 
değerlendirilmesinde hangisi kullanılmaz? 
 

A) Bilinç durumu 

B) Deri rengi 

C) Nabız 

D) Tansiyon 

E) Kapiller geri dolum 
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14. Triyaj ile ilgili olarak aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğrudur? 
 

A) Birçok hasta ve yaralı varlığında uygulanır. 

B) Hasta ve yaralıların aciliyet durumuna göre 

önceliğini belirler. 

C) Hasta ve yaralıların etkili ve doğru bakım alması 

amacı ile uygulanır. 

D) Eldeki olanakların uygun kullanımına dikkat 

edilir. 

E) Hepsi 
 
 

 

15. Hayvan ısırıklarında aşağıdaki ilkyardım 

uygulamalarından hangisi yanlıştır? 

 

A) Akrep sokmalarında etkilenen bölgeye soğuk 

uygulama 

B) Arı sokmalarında iğnenin çıkarılması 

C) Kedi ve köpek ısırıklarında yara yerinin sabunlu 

su ile yıkanması 

D) Yılan sokmalarında kurtarıcı zehiri emerek 

vücuttan uzaklaştırsı  

E) Deniz canlılarının sokmasında sıcak uygulama 

yapılmalıdır 
 
 

 

16. Acil Serviste kan basıncı düşük ölçülen ve şok 

belirtileri (bilinç durum değişikliği, taşikardi, 

terleme gibi) olan gastrointestinal sistem kanamalı 

bir hastada ilk yapılması gereken hangisidir? 

 

A) Sıvı ve kan yerine koyma tedavisi 

B) Sürekli kardiyak monitörizasyon yapılması 

C) Saatlik idrar çıkışının takibi 

D) Havayolu ve solunumun stabilizasyonu 

E) Üst ve alt gastrointestinal endoskopik işlemlerin 

yapılması 
 

 
 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi travmalı hasta 

yönetiminde yanlıştır? 

 

A) Birincil bakıda tansiyon pnömotoraks tespit 

edilirse ilk olarak iğne torakostomi işlemi 

uygulanmalıdır. 

B) Birincil bakıda kanama görülürse ilk olarak bası 

uygulanmalıdır. 

C) Terme yakın travmalı gebe hasta sol yan dekübit 

pozisyonuna alınmalıdır.  

D) Bilinci kapalı hastada birincil bakıda ön kolda 

kırık şüphesi uyandıran şekil bozukluğu tespit edilirse 

birincil bakı tamamlanmadan derhal atele alınmalıdır. 

E) İkincil bakının amacı tepeden tırnağa tam bir 

muayenedir. 
 

 
 

 

18. Aşağıdaki şıklardan hangisi temel yaşam 

desteğinde yapılmaz? 

 

A) Nabız kontrolü süresi en fazla 10 saniyedir  

B) Her 2 dakikada bir nabız kontrolü yapılır 

C) Göğüs basısı sternumun 1/3 üst kısmına yapılır 

D) Göğüs basısı dakikada 100-120 arasıdır 

E) Göğüs basısı solunum oranı 30’a 2’ dir   
 
 
 

 

19. Travmalı bir hasta muayenesinde birincil bakıda 

aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 

A) Havayolu kontrolü 

B) Solunumun değerlendirilmesi 

C) Burundaki yabancı cismin çıkarılması 

D) Kısa nörolojik muayene 

E) Elbiselerin çıkarılması 
 
 
 

 

20. Nabız olan ancak solunumu olmayan bilinci kapalı 

bir hastada şıklardan hangisi doğru kurtarıcı soluk 

sayısıdır? 

 

A) Her 3-4 saniyede bir soluk  

B) Her 5-6 saniyede bir soluk  

C) Her 5-6 saniyede iki soluk  

D) Her 3-4 saniyede iki soluk  

E) Her 10-12 saniyede bir soluk  
 
 

 


