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GENEL AÇIKLAMA

1. Bu sınavda her adaya bir cevap kâğıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçığınızın kapağındaki
ilgili yerlere adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve salon numaranızı yazmayı unutmayınız.
2. Bu soru kitapçığındaki test, toplam 100 sorudan oluşmaktadır ve soruların cevaplanması için verilen süre
150 dakikadır (2,5 saat).
3. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşunkalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konmayacaktır.
4. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri
düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
Bu nedenle bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa o
soruyu boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından
doğru cevabı kestirmeniz yararınıza olabilir.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için
ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Türkiye’de aile hekimliği uygulamalarıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

3. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kavramı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tam gün çalışılacaktır.

A) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak herkesin hakkıdır.

B) Sözleşmeli çalışılacaktır.

B) Sağlık hizmetlerinden yararlanma, eşitlik ilkesi
içerisinde olur.

C) Kendine bağlı bölgeye hizmet verilecektir.
D) Belirli bir mekanda çalışılacaktır.

C) Her bir koruyucu hizmetin sunumu için ayrı kuruluşlar kurulması bu kavramla başlamıştır.

E) Belirli düzeyde gezici hizmet verilecektir.

D) Sağlık ocaklarının kurulması bu kavramla başlamıştır.
E) Bu kavram 224 sayılı Kanun’da tanımlanmıştır.

4. Sağlık merkezlerinin kurulması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının temel hizmet birimlerinden biri değildir?

A) Dr. Behçet Uz başlatmıştır.

A) Sıtma Savaş Daire Başkanlığı

B) 10 yataklı olması planlanmıştır.

B) Kanser Savaş Daire Başkanlığı

C) İki doktor çalışması planlanmıştır.

C) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

D) Her ilçe merkezine bir tane kurulması planlanmıştır.

D) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E) Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin
birlikte verilmesi planlanmıştır.

E) Personel Genel Müdürlüğü

Diğer sayfaya geçiniz.
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5. Temel sağlık hizmetleri yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi minimal bakım kapsamında
yer almaz?

8. Dr. Refik Saydam döneminin sağlık politikaları ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlık ocakları kurulmuştur.

A) Bağışıklama hizmetleri

B) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kabul edilmiştir.

B) Temel ilaçların sağlanması

C) Sağlık memurluğu mesleği oluşturulmuştur.

C) Aile planlaması hizmetleri

D) Sağlık müdürlükleri kurulmuştur.

D) Sağlık eğitimi

E) Sık görülen bulaşıcı hastalıklara karşı dikey örgütler kurulmuştur.

E) Yoğun bakım hizmetleri

6. Sağlık hizmetlerinde denetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmetin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini incelemek
B) Hizmetlerin iyileştirilmesini sağlamak
C) Personeli cezalandırmak
D) Kurallara uymayan personeli belirlemek
E) Personeli ödüllendirmek

9. Çağdaş hekimlik yaklaşımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sağlık hizmetinin temel odağı hastanelerdir.
B) Hekimliğin asıl amacı hastaları tedavi edip iyileştirmektir.
C) Hekimler arası rekabet sağlık hizmetinin doğası
gereğidir.
D) Hekim diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte toplum
sağlığını korumakla yükümlüdür.

7. Aşağıdakilerden hangisi temel sağlık hizmetlerinin ilkelerinden biri değildir?

E) Kent merkezlerinde yüksek teknoloji kullanan
sağlık merkezleri esas olmalıdır.

A) Hizmetlerin sürekli olması
B) Öz sorumluluğun desteklenmesi
C) Entegre hizmet anlayışı
D) Uzman hekimi esas alan hizmet anlayışı
E) Toplum katılımı

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. İnfluenza hastalığına karşı uygulanabilen iki farklı
aşının hangisinin daha etkili olduğunu göstermek
için planlanacak araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

10. Kırk yaş üzeri nüfusu 1600 olan bir toplumda hipertansiyon taraması yapılmış ve görülme sıklığı % 10
olarak bulunmuştur. Araştırma sırasında 40 kişi daha
önceden hipertansiyonu olduğunu belirtmiştir.
Bu bilgilere göre, taramanın yararı % kaçtır?

A) Tanımlayıcı araştırma

A) 25

B) Metodolojik araştırma

B) 50

C) 75

D) 80

E) 95

C) Vaka-kontrol araştırması
D) Kohort araştırması
E) Müdahale araştırması

11. İki değişken arasındaki ilişkinin gücü veya yönünü değiştiren üçüncü bir değişkenin varlığına ne
ad verilir?
A) Yanlılık (bias)
B) Karıştırıcı
C) Etki değişimi
D) Eşleştirme
E) Randomizasyon
14. Nüfusu 5000 olan bir toplumda prevalansın % 20 olduğu bilinen bir hastalığa yönelik tarama yapılıyor.
Taramada kullanılan testin duyarlılığı % 80, pozitif
prediktif değeri % 83.3 olarak bulunuyor.
Bu bilgilere göre, testin seçiciliği ve negatif kestirim değeri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Testin seçiciliği (%)

Negatif kestirim değeri (%)

A)

5

4

B)

20

16.7

C)

95

20

A) Vaka-kontrol araştırmaları

D)

96

5

B) Deneysel araştırmalar

E)

96

95

12. Toplumda seyrek görülen ve latent dönemi uzun
olan bir hastalığı analitik yönden incelemek için
en uygun araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Tanımlayıcı araştırmalar
D) Kohort araştırmaları
E) Müdahale araştırmaları

Diğer sayfaya geçiniz.

3

2010 - YDUS İlkbahar / Halk Sağ.
15. Aşağıdakilerden hangisi bir tanı testinin kullanıldığı toplumdaki hastalığın sıklığından etkilenir?
A) Duyarlılık

B) Seçicilik

D) Güvenilirlik

18. Aşağıdakilerden hangisi vaka-kontrol çalışmalarının sınırlılıklarından biri değildir?

C) Prediktif değer

A) Araştırma sonuçlarının evrene genellenememesi

E) Tutarlılık

B) Morbidite, mortalite hızları gibi epidemiyolojik ölçütlerin bulunamaması
C) Etkenle karşılaşma ile hastalığın zamansal uyumunun gerekmesi
D) Taraf tutma olasılığının yüksek olması
E) Latent dönemi uzun olan hastalıkların etiyolojik
faktörlerinin araştırılması için uygun olması

16. Kadınlarda yüksek serum kolesterolü ile miyokart
enfarktüsü gelişmesi arasındaki ilişkiyi incelemek
üzere bir kohort çalışması planlanıyor. 10 yıl süreyle
izlenen yüksek serum kolesterolü olan 500 kadının
40 ında, düşük serum kolesterolü olan 500 kadının
ise 15 inde miyokart enfarktüsü saptanıyor.
19. Üç bin beş yüz nüfuslu bir köyde kabakulak salgını
yaşanmış, ilk 15 günde 50 vaka, ikinci 15 günde ise
25 vaka saptanmış ve salgın öncesi hastalığı geçiren
kişi sayısının 2450 olduğu bildirilmiştir.

Bu bilgilere göre, yüksek serum kolesterolüne atfedilebilecek risk % kaçtır?
A) 3

B) 5

C) 8

D) 37.5

E) 62.5

Bu bilgilere göre, bu salgında sekonder atak hızı
% kaçtır?
(Kabakulak hastalığının ortalama inkübasyon süresi
15 gündür.)
A) 0.05

17. Diabetes mellitus hastalığı ile kan kolesterol düzeyi
arasındaki ilişkiyi inceleyen bir vaka-kontrol araştırması için 200 kişilik vaka grubu ve 200 kişilik kontrol grubu incelenmiştir. Vaka grubunda kan kolesterol düzeyi yüksek olan 40 kişi, kontrol grubunda ise
20 kişi bulunmaktadır.

B) 0.56

C) 2.0

D) 2.25

C) 2.5

D) 5.0

E) 7.5

20. Koroner arter hastalığı olmayan 50 yaş üzeri erkekler
kan kolesterol düzeyleri normal ve yüksek olarak iki
gruba ayrılıp 10 yıl süreyle koroner arter hastalığının
gelişip gelişmediğini belirlemek üzere izleniyor.
Bu bilgilere göre, bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu araştırmada kolesterol yüksekliği için hesaplanan tahmini rölatif risk kaçtır?
A) 0.44

B) 0.71

A) Vaka-kontrol

E) 2.50

B) Kohort

D) Müdahale

C) Kesitsel

E) Tanımlayıcı

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. Nedensellik bağıntısı içermemesi nedeniyle diğerlerine göre farklı olan yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?

24. İnme riskini azaltmada, pıhtılaşmayı önleyici bir
tedavinin gerçekte riski azaltmasına rağmen,
çalışma grubunun büyüklüğünün yetersizliğine
de bağlı olarak etkili olmadığının saptanmasına
ne ad verilir?

A) Mann-Whitney U testi
B) Wilcoxon işaretli sıralar testi

A) Karıştırıcı

C) Pearson korelasyon testi

B) Etki değişimi

D) McNemar testi

C) Tip I hata

E) Bağımlı gruplarda t testi

D) Gözlemciye bağlı yanlılık (bias)
E) Tip II hata

22. Anaokulu öğrencileri arasında yapılan taramada öğrenciler fizik muayene ile β-streptokok enfeksiyonu
yönünden pozitif ve negatif olarak değerlendiriliyor.
Aynı anda öğrencilerin boğaz kültürleri örnekleri de
alınıp laboratuvarda inceleniyor.

25. A hastalığının gelişmesinde etkili olabilecek risk faktörlerinin araştırıldığı bir araştırmada, bağımlı değişken dikotom (var-yok), bağımsız değişkenler sürekli
veya dikotomdur.

Öğrencilere ait β-streptokok sonucu dağılımında
fizik muayene ve kültür sonuçlarının karşılaştırılmasında en uygun test aşağıdakilerden hangisidir?

A hastalığının gelişmesinde bağımsız değişkenlerin diğerlerinin etkisinden arındırılmış olarak etkili olduğunun belirlenmesinde en uygun yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?

A) McNemar testi

A) Varyans analizi

B) Wilcoxon işaretli sıralar testi

B) Kovaryans analizi

C) Bağımlı gruplarda t testi

C) Lineer regresyon analizi

D) Pearson korelasyon testi

D) Lojistik regresyon analizi

E) Mann-Whitney U testi

E) Log-lineer analiz

26. İki dağılımın yaygınlığını karşılaştırmak için kullanılması gereken en uygun ölçüt aşağıdakilerden
hangisidir?

23. Bir grup ülkenin cinsiyetlerine göre doğuşta beklenen yaşam süreleri (yıl olarak) aşağıdaki grafik
türlerinden hangisiyle gösterilebilir?
A) Histogram

B) İzometrik grafik

C) Bar grafik

D) Pay grafik

A) Standart sapma

B) Varyans

C) Standart hata

D) Varyasyon katsayısı

E) Dağılım aralığı

E) Çizgi grafik

Diğer sayfaya geçiniz.
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30. Nüfusun yenilenme düzeyi olarak kabul edilen 2.1
değeri aşağıdaki ölçütlerden hangisiyle elde edilir?

27. Tabakalı örneklem yöntemi aşağıdaki durumların
hangisinde tercih edilmelidir?
A) Evren çok büyükse

A) Toplam doğurganlık hızı

B) Evren çok dağınıksa

B) Kadın-erkek oranı

C) Evren homojen yapıda değilse

C) Doğumda cinsiyet oranı

D) Olayın görülme sıklığı düşükse

D) Nüfus artış hızı

E) Araştırma süresi kısaysa

E) Yöntem kullanma oranı

28. Aşağıdaki demografik ölçütlerden hangisi gerçek
hız değildir?

31. Suda aktif klor ölçümü için kullanılan solüsyon
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaba ölüm hızı

A) Dietil-p-fenilen-diamin (DPD)

B) Kaba doğum hızı

B) Toluen

C) Bebek ölüm hızı

C) Sodyum tiosülfat

D) Cinsiyete özel ölüm hızı

D) Benzen

E) Yaşa özel doğurganlık hızı

E) Metilen

32. Ülkemizde suların sertlik derecesinin belirlenmesinde
Fransız sertlik derecesi kullanılır. Bir Fransız sertlik
derecesi bir litre suda bulunan 10 mg kalsiyum karbonatın verdiği sertliktir.

29. Tabanı geniş, yukarıya doğru gittikçe daralan
üçgen şeklindeki bir nüfus piramidinin özelliğiyle
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gelişmiş bir ülkeyi gösterir.

Fransız sertlik derecesine göre orta sertlikteki suyun derecesi hangi aralıktadır?

B) Yaşlı nüfus oranı fazladır.

A) 1-4

C) Doğurganlık ve nüfus artışı yüksektir.

B) 5-6
D) 14-28

C) 7-13
E) 29-36

D) Doğurganlık oranı düşüktür.
E) Nüfus artışı negatife dönüktür.

Diğer sayfaya geçiniz.
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33. Aşağıdakilerden hangisi çevresel nedenlerle ortaya çıkan hastalıkların ortak özelliklerinden biridir?

36. Radon gazının aşağıdaki kanserlerden hangisi ile
ilişkisi gösterilmiştir?

A) Bu hastalıklarda ortaya çıkan belirtilerin spesifik
olması
B) Kişiler arası farklılıkların bulunmaması

A) Mesane kanseri

B) Over kanseri

C) Akciğer kanseri

D) Meme kanseri

E) Tiroid kanseri

C) Birden fazla kirleticinin etkileşiminin genellikle
antagonizma biçiminde ortaya çıkması
D) Etkinin tek faktörlü olması
E) Etkinin, etkilenimden belirli bir süre sonra ortaya
çıkması

37. Turist diyaresinde en sık izole edilen etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enterotoksijenik Escherichia coli

34. Fotofobi, gözlerde yanma ve ağrı şikâyetleriyle başvuran bir hastaya fotokeratokonjunktivit tanısı konmuştur.

B) Salmonella Typhi
C) Staphylococcus aureus

Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

D) Bacillus cereus

A) Kızıl ötesi (infrared) ışınlar

E) Clostridium perfringens

B) Ultraviyole-A (mor ötesi-A) ışınları
C) Ultraviyole-B (mor ötesi-B) ışınları
D) Manyetik radyasyon
E) Mikrodalga ışınları

38. Vektörlerle bulaşan sıtma gibi hastalıklara karşı
savaşta, aşağıdakilerden hangisi biyolojik savaş
yöntemidir?
A) Su yüzeyine permetrin püskürtme
35. Aşağıdakilerden hangisi son derece düşük frekanslı manyetik alanların ölçüm birimidir?

B) Durgun su birikintilerini kurutma

A) Bekerel (Bq)

B) Mikrotesla (µT)

C) Su yüzeyine mazot püskürtme

C) Gray (Gy)

D) Sievert (Sv)

D) İnsektisit uygulama
E) Suda Gambusia balığı yetiştirilmesi

E) REM

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Küresel iklim değişikliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

42. Türkiye’de yaşanan iş kazaları ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İklim değişikliğinin en önemli nedeni insan kaynaklı etkinliklerdir.

A) 18-25 yaş grubu kişiler daha az iş kazasına
uğrar.

B) Küresel değişikliğin bileşenleri arasında iklim
değişikliği, ekosistem değişiklikleri, demografik
ve ekonomik değişiklikler bulunmaktadır.

B) Kadınlar, erkeklere göre daha az iş kazasına
uğrar.
C) İş kazası sıklığı, 1-3 işçi çalıştıran iş yerlerinde
diğer iş yerlerine göre daha düşüktür.

C) İklim değişikliğinin sağlık etkileri arasında yaz
döneminde sıcak hava dalgalarına bağlı hastalık
ve ölümler bulunmaktadır.

D) Kazalar iş gününün son iki saatinde daha çok
meydana gelir.

D) İklim değişikliğine neden olan kirleticilerin en
önemlisi karbon monoksittir.

E) İş kazası sonucunda her yıl yaklaşık 100 000
iş günü kaybına neden olan geçici iş göremezlik
olmaktadır.

E) İklim değişikliklerine bağlı olarak aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetinde artış görülmektedir.

40. Minamata hastalığının
hangisidir?

etkeni

43. İş sağlığı uygulama ilkelerinden öncelikle yapılması gereken tıbbi uygulama aşağıdakilerden
hangisidir?

aşağıdakilerden

A) Risk analizi yapılması

A) Kurşun bileşikleri

B) Organik cıva bileşikleri

B) İş yeri ortam faktörlerinin saptanması

C) Fosfor buharı

D) Fosfat tuzları

C) Sağlık eğitimi
D) İş yerinde sağlık birimi kurulması

E) Kadmiyum bileşikleri

E) İşe giriş muayeneleri

41. İş sağlığının kurucusu kabul edilen ve doktorlara
anamnez alma sırasında hastalarının mesleğini
sormalarını öğütleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Georgius Agricola

B) Edwin Chadwick

C) Bernardino Ramazzini

D) William Farr

44. İlkyardım yönetmeliği hükümlerine göre, ağır ve
tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde
en az kaç personel başına temel ilkyardım sertifikası almış bir ilkyardımcı bulunmalıdır?
A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50

E) Percival Pott

Diğer sayfaya geçiniz.

8

2010 - YDUS İlkbahar / Halk Sağ.
47. Pazartesi hastalığı olarak da adlandırılan, başlangıç aşamasında belirtilerin etkene maruz kalma ile
zaman ilişkisinin tipik olduğu meslek hastalığı
aşağıdakilerden hangisidir?

45. Kolik tarzında karın ağrısı, kramp ve konstipasyon şikâyetleriyle başvuran bir işçide
öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle olan etkilenim düşünülmelidir?
A) Kurşun

B) Manganez

A) Silikozis

B) Kömür işçisi pnömokonyozu

C) Organik cıva bileşikleri

D) Alüminyum

C) Bisinozis

D) Asbestozis

E) Nikel

E) Siderozis

46. Meslek hastalıklarından korunma uygulamaları ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

48. Bir inşaat alanında patlama sırasında ses düzeyinin
190 dB ye ulaştığı belirlenmiştir. İşçilerden yaralanan
olmamıştır.

A) İşe giriş muayenesi, uygun işe yerleştirme amacı
ile yapılan koruyucu bir uygulamadır.

Bu işçilerde görülebilecek en önemli sağlık sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

B) Aralıklı kontrol muayenesinin amacı erken tanıdır.

A) Geçici tinnitus (kulak çınlaması)
B) Geçici iletim tipi işitme kaybı

C) Teknik korunma uygulamalarından biri olan kaynakta kontrol, öncelikli olmalıdır.

C) Kalıcı iletim tipi işitme kaybı

D) Kulak tıkacı, maske gibi kişisel koruyucular ilk
tercih edilecek korunma yöntemi olmalıdır.

D) Geçici sensörinöral işitme kaybı
E) Kalıcı sensörinöral işitme kaybı

E) Çalışan sayısını azaltma ya da çalışanlar arasında dönüşümlü çalışma gibi yöntemler uygulanabilir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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49. Kloraknenin en önemli nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hidrokinon

B) Kurşun

C) Kadmiyum

D) Cıva

52. Sıtma kontrolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir yerleşim yerinde yaşayan ve primakin kontrendikasyonu olmayan herkesin aynı anda tedaviye alınmasına kitle tedavi denir.

E) Halojenlenmiş kimyasallar

B) Kitle tedavisi kararı için, o yerleşim yerindeki olgu sıklığının nüfusun % 10 undan fazla olması
gerekir.
C) Kitle taraması bir yerleşim birimindeki tüm insanlardan kalın damla alınarak yapılır.
D) Sivrisineklerin esas kaynağı olan doğal jitleri
ortadan kaldırmak ve kurutmak başlıca mücadele yollarından biridir.
E) Ülkemizde en sık görülen sıtma etkeni Plasmodium vivax’tır.

50. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Haftalık çalışma süresi en çok 40 saattir.
B) En küçük çalışma yaşı kızlarda 13, erkeklerde 14
tür.
C) Gebelerde doğumdan önce 4, doğumdan sonra
8 hafta olmak üzere toplam 12 hafta izin hakkı
vardır.
D) Bebek bir yaşını dolduruncaya kadar annenin
günde 1.5 saat süt izni hakkı vardır.

53. Enfektivitesi diğerlerine göre yüksek ancak virulansı çok düşük olan hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Lepra
D) Sıtma

E) Yıllık izin hakkı 10 gündür.

51. Aşağıdaki formlardan hangisi Türkiye’de aşı kayıt
ve bildirim sistemi içinde aylık doldurulan, bir
önceki ay yapılan aşı dozu sayısı ve aşı ekipmanı
stok durumunu bildirir?
A) 003

B) 006

C) 012A

B) Suçiçeği

D) 012B

E) 013

C) Tüberküloz

E) Çiçek

54. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin oluşturduğu
salgın, tek kaynaklı salgın tipindedir?
A) Kızamık

B) Dizanteri

C) Difteri

D) Boğmaca
E) Hepatit C

Diğer sayfaya geçiniz.
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55. Çok kaynaklı salgınlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Vaka sayısı yavaş yavaş artar.

58. Bir ilde acil servise 350 gastroenterit olgusu başvurmuş, bunların birkaç tanesinde Rotavirus saptandığı
bildirilmiştir.
Bu ilde aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklar sorumlusunun öncelikle yapması gereken
işlemlerden biri değildir?

B) Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar neden olur.
C) Vaka sayısı hızla düşer.

A) Olguların tanılarını doğrulamak

D) Etken kimyasaldır.

B) İl hıfzıssıhha kurulunu toplamak

E) Kolera bu tip salgın yapar.

C) Olgu tanımı oluşturmak
D) Suda etken analizi yapmak
E) Toplumu salgın konusunda bilgilendirmek

56. Aşağıdakilerden hangisi B grubu, ülke genelindeki resmî ve özel bütün sağlık kuruluşlarından
ve özel hekimlerden tespit edildiği anda rutin
bildirim sürecini beklemeden en acil şekilde ihbarının yapılması zorunlu olan hastalıklar arasında yer alır?
A) AIDS

B) Kolera
D) Lepra

C) Tifüs
59. Bir kasabada kuduz virusu taşıyan hasta hayvan
tarafından ısırılan 6 kişide bir süre sonra kuduz hastalığı klinik bulguları gelişmiş ve tümü ölmüştür. Aynı
kasabada yaşayan diğer bireylerde kuduz hastalığına
yakalanan ve bu nedenle ölen başka vakalara rastlanılmamıştır.

E) İnfluenza

Bu kasabada görülen kuduz enfeksiyonunun
özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Yüksek düzey enfektivite, düşük düzeyde virulans
B) Düşük düzey enfektivite, düşük düzeyde virulans
57. Aşağıdakilerden hangisi C grubu için hazırlanmış
standart tanı kriterleri ve sürveyans tipine göre
belirlenen sağlık kuruluşlarından, ulusal bildirimi
zorunlu olan hastalıklardan biridir?
A) Toksoplazmozis

B) Kızamık

C) Poliomiyelit

D) Veba

C) Düşük düzey enfektivite, yüksek düzeyde virulans
D) Düşük düzey enfektivite, yüksek düzeyde tropizm
E) Yüksek düzey enfektivite, yüksek düzeyde virulans

E) Sarı humma

Diğer sayfaya geçiniz.
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60. Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığında ikincil
korunma kavramı içinde sayılamaz?
A) Fenilketonüri taramaları
B) Yenidoğan döneminde konjenital kalça çıkığı
taraması

63. Bebek ölüm hızı binde 120, neonatal bebek ölüm
hızı binde 30, postneonatal bebek ölüm hızı binde
90 olan bir yerleşim yerinde, postneonatal bebek
ölümlerinin nedeni öncelikle aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Prematüre doğum

C) Okul çağı döneminde görme ve işitme taramaları

B) Akut solunum yolu enfeksiyonları

D) Anne sütü kullanımını yaygınlaştırmak

C) Kan veya Rh uyuşmazlığı

E) Adolesan dönemde psikosağlığa ilişkin ölçekleri
uygulamak

D) Konjenital anomaliler
E) Asfiksi

61. Çocukluk döneminde akut solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma yönünden aşağıdakilerden
hangisi risk artıran faktörlerden biri değildir?
A) Pasif sigara içiciliği
B) Dış ortam hava kirliliği
C) Yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olma
D) Anne sütü ile beslenememe
E) Malnütrisyon

64. Dört aylık bir bebeğe iki doz DBT-İPA-Hib, bir doz
BCG, iki doz Hepatit B aşısı uygulanmıştır.
Bu bebeğin aşılanma durumu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
62. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan dönemi bebek ölüm nedenlerinden biri değildir?

A) Yaşına göre tam aşılıdır.
B) Yaşına göre eksik aşılıdır.

A) Gebelikte yetersiz bakım

C) Bağışıktır.

B) Doğumda yanlış yaklaşım

D) Tam aşılıdır.

C) Asfiksi

E) Primer aşılanması tamamlanmıştır.

D) Hipotermi
E) Kızamık

Diğer sayfaya geçiniz.
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65. Yıl ortası nüfusu 150 000 olan bir yerleşim yerinde
2007 yılında 15-49 yaş grubu evli kadınların sayısı
30 000 dir. Bu yerleşim yerinde 150 canlı doğum,
10 ölü doğum olmuştur. Canlı doğan bebeklerden
2 si 0-7 gün içinde, 3 ü 8-28 gün içinde ve 5 i 29-365
gün içinde ölmüştür. Aynı dönemde aynı bölgede
13-60 ay içinde 5 çocuk ölmüş ve lohusalık döneminde 1 anne ölümü olmuştur.
Bu bilgilere göre, 5 yaş altı ölüm hızı binde kaçtır?
A) 0.5

B) 10.0
D) 66.6

68. Birinci basamakta adolesan izlemi aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Güvenli ve destekleyici çevre oluşturulması
B) Sağlıkla ilgili konularda bilgilendirilmesi
C) Bağışıklamanın yapılması
D) Danışmanlık hizmeti sunulması
E) Her türlü sağlık sorununun tanı ve tedavisi

C) 33.3
E) 100.0

66. Önceki (65) numaralı soruda sözü edilen yerleşim
yerinde perinatal bebek ölüm hızı binde kaçtır?
A) 33.3

B) 66.6
D) 80.0

C) 75.0
E) 150.0

67. Aşağıdakilerden hangisi erken adolesan döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) 15-18 yaş grubunda olma
B) Özgür olma arzusu
C) Huy değişimi

69. Aşağıdakilerden hangisi okul sağlığı ekibinde bulunması gereken kişilerden biri değildir?
A) Okul yöneticileri

B) Psikolog

C) Beden eğitimi öğretmeni

D) Öğrenciler

E) Öğrenci velileri

D) Kendi vücuduna yabancılaşma
E) Hızlı fiziksel değişim

Diğer sayfaya geçiniz.
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70. Çocuklarda görülen beslenme sorunları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Protein enerji malnütrisyonu olan çocuklarda
depresyon, apati, irritabilite ve gelişme geriliği
görülür.

72. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği çocuklarda mental retardasyona neden olabilir?
A) Riboflavin

B) Piridoksin

C) Biyotin

D) Folat
E) Kobalamin

B) Kwashiorkor’da ödem ve karaciğer yağlanması
görülebilir.
C) Malnütrisyonlu çocuklarda bağışıklık sisteminin
zayıflaması enfeksiyonlara direnci düşürür.
D) Gelişmiş ülkelerde beslenme sorunları ile ilgili
klinik bulgular genellikle gebelik, bebeklik ve
erken çocukluk dönemindeki ek besin gereksinimleri ile ilgilidir.
E) Marasmusun nedeni ileri derecede protein eksikliğidir.

73. Boyu 1.70 m ve ağırlığı 87 kg olan 64 yaşındaki
bir erkek aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?
A) Normal

B) Zayıf
D) Şişman

C) Hafif şişman
E) Morbid şişman

71. Aşağıdakilerden hangisi tip 2 diyabet için risk faktörlerinden biri değildir?
A) Doymamış yağların günlük tüketiminin fazla olması
B) Fiziksel aktivitelerin yetersiz olması

74. Doğurganlık davranışlarını değiştirmeye yönelik
politikaların başarısının ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Nüfus artış hızı

2

C) Beden kitle indeksininin 30 kg/m nin üzerinde
olması

B) Kaba doğum hızı
C) İsteyerek düşük hızı

D) Genetik faktörler

D) Toplam doğurganlık hızı

E) Kentleşme

E) Tamamlanmış doğurganlık hızı

Diğer sayfaya geçiniz.
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75. Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptiflerin yan etkilerden biri değildir?

78. Aşağıdakilerden hangisi ana sağlığı düzeyini gösteren ölçütlerden biridir?

A) Adet miktarının artması

A) 5 yaş altı ölüm oranı

B) Kilo artışı

B) Perinatal bebek ölüm hızı

C) Baş ağrısı

C) Bebek ölüm hızı

D) Baş dönmesi

D) Geç neonatal ölüm hızı

E) Memelerde duyarlılık

E) Kaba ölüm hızı

76. Aşağıdakilerden hangisi gebe kadının öyküsünden öğrenilebilen, gebelikle ilgili risk faktörlerinden biridir?
A) Gebe kadının yaşının 25 olması
B) Üçüncü doğumu olması
C) Polihidramnios gelişmiş olması
D) Sosyoekonomik durumunun iyi olmaması
E) Gebeliğin çoğul gebelik olması

79. Gebe kadınlarda anemi olduğuna karar verebilmek için hemoglobin miktarının sınır değeri kaç
g/dL olmalıdır?
A) < 9

B) < 10
D) < 12

C) < 11
E) < 13

77. Gelişmekte olan ülkelerde anne ölümlerinin en sık
görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp hastalığı

B) Toksemi

C) Böbrek yetmezliği

D) Düşük
E) Kanama

Diğer sayfaya geçiniz.
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80. Aşağıdakilerden hangisi anne ölümü değildir?
A) Diyabetik bir kadının gebeliğinin 27. haftasında
ketoasidozdan ölmesi
B) Hipertansif gebe bir kadının doğum sırasında
ölmesi
C) Gebe bir kadının 35. haftada eklampsi nedeniyle
ölmesi
D) Böbrek yetmezliği olan bir kadının doğumdan
sonra 22. günde ölmesi

82. Miyokart enfarktüsünün güncel korunma rehberlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Risk faktörlerinin değerlendirilmesi 30 yaşından
sonra başlar.
B) Günlük tuz alımı 6 g dan az olmalıdır.
C) Beden kitle indeksi 18.5-24.9 kg/m
olmalıdır.

2

arasında

D) Sigara bırakma şiddetle önerilir.

E) Gebe bir kadının 32. haftada zehirlenme nedeniyle ölmesi

E) Haftanın en az 3 günü ≥ 30 dakika orta düzey
egzersiz önerilir.

81. Rahim içi araç kullanımı aşağıdaki durumların
hangisinde kesinlikle kontrendikedir?

83. Aşağıdakilerden hangisi toplumda iskemik kalp
hastalıklarından korunmada birincil korunma önlemi değildir?

A) Emzirme

A) Sigara içmeme ya da bırakma

B) Bir veya daha çok çocuğu olması

B) Hipertansiyon taraması yaptırma

C) Anemi

C) Günde 30 dakika düzenli yürüyüş yapma

D) Kadında akut pelvik enfeksiyon olması

D) Total kolesterolü 200 mg/dL nin altında tutma

E) Ektopik gebelik öyküsü

E) Her yıl lipid profili ve elektrokardiyografi kontrolü
yaptırma

Diğer sayfaya geçiniz.
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84. Aşağıdakilerden hangisi kronik hastalık risk faktörü olarak değerlendirilmez?

87. Gerçek yaşamda sağlık hizmeti talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kan glukoz düzeyinde artma

A) İhtiyaç, hekim tarafından hastası adına belirlenir.

B) Yüksek tansiyon

B) Gelir arttıkça ve eğitim yükseldikçe hizmet kullanımı artar.

C) Kolesterol düzeyinin yüksek olması
D) Kalça çevresinin fazla olması

C) Fiyat arttıkça düşük gelir gruplarının kullanımı
azalır.

E) Şişmanlık

D) Hizmetle ilgili yargılar kullanımı etkiler.
E) Sağlık hizmeti sunanların davranışı talebi etkilemez.

85. Özel sağlık sigortası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Prim miktarı kişinin gelirine göre belirlenir.
B) Yaptırmak zorunlu değildir.
C) Kişilerin ödedikleri primler farklıdır.
D) Gelişmekte olan ülkelere uygun kaynak değildir.
E) Politik tercihlerden fazla etkilenmezler.

88. Günümüzde, sağlık harcamalarının artışıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
86. Sağlık hizmetlerinin ekonomik açıdan özellikleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sağlık hizmeti kişisel mal niteliğindedir.

A) Demografik dönüşüm vardır.
B) Gereksiz hizmet ve ilaç kullanılmaktadır.
C) Tedavi hizmetlerinde birinci basamağın kullanılması artmıştır.

B) Hizmet sunucunun sağlık piyasasına girişinde
engeller vardır.

D) Teknoloji yoğun kullanılmaktadır.

C) Tüketici hakimiyeti yoktur.

E) Girdilerin fiyatları artmıştır.

D) Risk ve belirsizlik vardır.
E) Sağlık hizmetleri hem tüketim hem de yatırım
özellikleri taşır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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89. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına karşı
alınacak birincil önlemlerden biri değildir?
A) Trafik konusunda eğitim

92. Sağlığı geliştirmede kullanılan PROCEED modelinde, PRECEDE modelinden farklı olarak aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Sağlığı etkileyen çevresel belirleyiciler

B) Trafik alt yapısının olumlu hale getirilmesi

B) Yaşam kalitesini geliştiren düzenlemeler

C) Trafikle ilgili yasal düzenlemeler

C) Sağlık davranışlarını hazırlayan faktörler

D) Kazalarda ilkyardım hizmetleri

D) Sağlık eğitimi konusunda kullanılan yöntemler

E) Uygun trafik işaret ve levhalarının kullanılması

E) Sağlığın sosyal belirleyicilerine yönelik müdahaleler

90. Aşağıdakilerden hangisi olağan dışı durumlar
sonrası tedbir alınması gereken ve salgına yol
açabilen hastalıklardan biridir?
A) Kızamık

B) Lejyonellozis

D) Filariazis

C) Giardizis

E) Şarbon

93. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin öğrenmesinde, çocuk öğrenmesine göre farklılık gösteren
temel özelliklerden biridir?
A) Eğitimde aktarmacı tekniklerin kullanılması

91. Karmaşık İnsani Acillerde, durum değerlendirmesinde
esas olarak kaba ölüm hızı kullanılmaktadır.

B) Eğitim ihtiyaçlarının eğitmen tarafından saptanması
C) Eğitimin sonuçlarının eğitmen tarafından değerlendirilmesi

Aşağıdaki değerlerden hangisi durumun aciliyeti
açısından eşik değeri göstermektedir?

D) Eğitim içeriğinin ünitelere göre düzenlenmesi

A) 0.3-0.6 ölüm/10 000 kişi/gün

E) Deneyimsel eğitim etkinliklerinin kullanılması

B) 1 ölüm/10 000 kişi/gün
C) 2 ölüm/10 000 kişi/gün
D) 5 ölüm/10 000 kişi/gün
E) 12-20 ölüm/1000 kişi/yıl

Diğer sayfaya geçiniz.
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94. Yetişkinlere yönelik sağlık eğitimi yaparken aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi kolaylaştıran faktörlerden biri değildir?
A) Öğrenme ortamının fiziksel koşullarının uygunluğu
B) Eğitimde değişik yöntemlerin kullanılması

96. Türkiye’de ruhsal bozukluklarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ruhsal sorunlar genellikle kadınlarda fazladır.
B) Genel olarak ruhsal bozukluklar kırsal alanda
fazladır.

C) Eğitimin öğrenenlerin ilgi alanında olması

C) Genel olarak ruhsal bozukluklar düşük sosyoekonomik kesimlerde daha yaygındır.

D) Öğrenenlerin sosyal statüsünün dikkate alınması

D) Yaş arttıkça ruhsal sorun hızları artmaktadır.

E) Öğrenenlere olumlu geri bildirim verilmesi

E) Dullarda, evli ve bekarlara göre psikoz daha yaygındır.

97. Türkiye’de 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’un en önemli
başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
95. Sağlıkla ilgili davranışların öğrenilmesi konusunda toplum liderlerinin olumlu örnek olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Çocuklara sigara satışının yasaklanması
B) Kamu binalarında sigara içilmemesi
C) Kapalı alanlarda sigara içilmemesi

A) Sağlık inanç modeli

D) Toplu taşıma araçlarında sigara içilmemesi

B) Akran eğitimi

E) Sigaraya uygulanan vergilerin artırılması

C) Sosyal öğrenme modeli
D) Sağlık davranış modeli
E) Yeniliğin yayılması modeli

Diğer sayfaya geçiniz.
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98. Türkiye’de tütün kullanımının engellenmesi ile 100. Bir popülasyonda diş çürüğü şiddetini belirlemeilgili olarak 5727 sayılı Tütün Mamüllerinin Önlende aşağıdaki göstergelerden hangisine en sık
mesine Dair Kanun’da Değişiklik Yapılması
başvurulur?
Hakkında Kanun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
A) Ortalama çürük sayısı
hangisi yanlıştır?
A) Türkiye bu yasa ile Dünyada tütünsüz ülke
unvanını alan öncü ülkeler arasındadır.
B) Yasanın temel amacı sigara içenlerin sigarayı
bırakmasının sağlanmasıdır.
C) Yasanın çıkması Tütün Kontrolü Ulusal Eylem
Planından sonra gerçekleşmiştir.

B) DMFT indeksi
C) Ortalama kayıp diş sayısı
D) Çürük dişi olan kişi sıklığı
E) Ortalama dolgulu diş sayısı

D) Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesinin TBMM
tarafından onaylanması yasanın çıkması için ön
adım niteliğindedir.
E) Yasaya göre 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokantalarda sigara içilmesi yasaktır.

99. Dişlerde çürük oluşumunun önlenmesinde en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şebeke sularının flor miktarının 1 ppm olacak
şekilde ayarlanması

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) Başta tuz ve süt olmak üzere bazı gıdaların florlanması
C) Yalnızca okul sularının florlanması
D) Diş hekimlerinin topikal flor uygulaması
E) Çocukların kendi dişlerine flor uygulaması

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2010-YDUS İlkbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı
iptal edilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150
dakikadır (2,5 saat). Sınavın ilk 75 ve son 15
dakikası içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır.
Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne
sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır. Sınav süresinin bittiği ilan edilip cevap
kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya
toplu olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, kopya eylemine katılan adayların cevaplarının
bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap
kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde
tutmanız gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece önemlidir.

7. Cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda
ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli
değildir.
8. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
9. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı,
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile
cevap kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
10. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
11. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
12. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, 2010-YDUS İlkbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS)
23 MAYIS 2010

HALK SAĞLIĞI

1. C

26. D

51. E

76. D

2. E

27. C

52. D

77. E

3. C

28. C

53. B

78. B

4. D

29. C

54. B

79. C

5. E

30. A

55. A

80. E

6. B

31. A

56. C

81. D

7. D

32. D

57. A

82. A

8. A

33. E

58. D

83. E

9. D

34. C

59. C

84. D

10. C

35. B

60. D

85. A

11. C

36. C

61. C

86. A

12. A

37. A

62. E
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13. E

38. E

63. B
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14. E

39. D

64. A

89. D

15. C

40. B
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90. A

16. B

41. C

66. C

91. B

17. D

42. B

67. A

92. A

18. E

43. E

68. E

93. E

19. C

44. A

69. D

94. D

20. B

45. A

70. E

95. C

21. C

46. D

71. A

96. B

22. A

47. C

72. D

97. D

23. C

48. B

73. D

98. B

24. E

49. E

74. D

99. A

25. D

50. D

75. A

100. B

