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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kullanma-
nız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kop-
ya	tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. GRUP
ÇOCUK 
ACİL

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................

ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği 100 110

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru 

kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm 
sorumluluk size ait olacaktır.

3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki 
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.

4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni 

cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa 

soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapı-
lan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı 

çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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ÇOCUK ACİL A
1.  Ani bebek ölümü sendromu için aşağıdakiler-

den hangisi yanlıştır?

A) Doğumunda solunumun durması ve canlandır-
ma işlemi yapılmış olması ile ilişkili değildir.

B) Uyuşturucu kullanan annelerin bebekleri risk 
altındadır.

C) Annenin sigara kullanımı ile yakından ilişkilidir.
D) Düşük doğum kilolu olarak dünyaya gelmiş 

bebeklerde daha sıktır.
E) Ayni nedeniyle ölmüş bir bebeğin kardeşi 

olması bir risk faktörüdür.

2.  Yenidoğan döneminde “apne” ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Apne merkezi apne, obstrüktif apne veya ikisi 
birlikte olabilir.

B) Apne obstrüktif apne ise solunum çabaları 
dikkat çekicidir.

C) En sık görülen prematüre apnesidir.
D) Apne merkezi apne ise solunum sayısının da 

takipneik olması beklenir.
E) Apne yenidoğan döneminde kesinlikle normal 

bir bulgu değildir.

3.  Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda akut gast-
roenterite bağlı dehidratasyonun yol açtığı 
hipovolemik şok belirtilerinden değildir?

A) Taşikardi
B) Cilt turgor ve tonusunda bozulma
C) İdrar çıkışında ciddi azalma
D) Bilinç düzeyinde bozulma
E) Terleme, nemli cilt

4.  Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda tek başı-
na olduğunda kısmi hava yolu tıkanıklığının 
belirtisi değildir?

A) Whizzing
B) İnterkostal çekilmeler
C) Suprasternal çekilmeler
D) Stridor
E) Siyanoz

5.  Yenidoğan dönemindeki bir bebek için daki-
kadaki nabız sayısının 100/dakikanın altında 
olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Taşikardi B) Sinüzal aritmi
C) Bradikardi D) Paradoks nabız
 E) Filiform nabız

6.  Dobutamin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kalp hızını artırır.
B) Akciğer ödemine neden olur.
C) Pozitif inotropik etkisi vardır.
D) Sentetik bir katekolamindir.
E) Taşikardiye, taşiaritmiye ve ektopik atımlara 

neden olabilir.

7.  Bir çocuk hastada aşağıdakilerden hangisi 
akciğer embolisi için herediter risk faktörü 
değildir?

A) Antitrombin III. eksikliği
B) Protein C eksikliği
C) Protein S eksikliği
D) Faktör V. (Leiden faktör) eksikliği
E) Faktör XIII. eksikliği

8.  Bir çocuk hastada üst solunum hava yolu 
tıkanıklığı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Çocuk hastalarda sıklıkla serum N-Terminal 
pro BNP düzeyleri düşüktür.

B) Üst solunum hava yolu tıkanıklığı alveolarhi-
poksiye neden olur.

C) Pulmoner arter basıncında ciddi yükselmelere 
neden olabilir.

D) Akut tonsillofarinjit en sık hava yolu tıkanıklığı 
nedenlerinden biridir.

E) Üst solunum hava yolu tıkanıklığı kalp ve dola-
şım sistemini de kısmen etkiler.
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ÇOCUK ACİL A
9.  Çocuklarda görülen ve öksürük özelliği ile 

kolayca tanı konulabilen hastalık aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Boğmaca B) Bronkopnömoni
C) Astım  D) Bronşit
 E) Akciğer tüberkülozu

10.  Anaflaksi tablosu ile gelen bir çocukta; belirgin 
solunum sıkıntısı ve şok bulguları ile birlikte 
hava yolu ödemi bulguları varlığında uygulana-
cak ilk ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adrenalin B) Antihistaminikler
C) İzotonik Solüsyonlar D) Kortikostreroidler
 E) Salbutamol

11.  Çocuklarda üst solunum hava yolu tıkanıklığı 
yapan nedenlerden hangisi yanlıştır?

A) Allerjikrinit B) Pulmoner hipertansiyon
C) Adenoid vejetasyon D) Akut tonsillofarinjit
 E) Trakeomalazi

12.  Çocuklarda görülen hangi doğuştan kalp 
hastalığında enfektif endokardit profilaksisine 
gerek yoktur?

A) Fallot Tetralojisi B) Mitral Yetmezlik
C) Pulmoner Darlık D) Sekundum ASD
 E) Trunkusarteriyozus

13.  Adrenalin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dakikadaki kalp hızını arttırır.
B) Kalbe dönen kan miktarını arttırır.
C) Kontraksiyonları uyarır ve bradikardi oluşturur. 
D) Kan basıncını azaltır.
E) Pozitif inotropik etkisi vardır.

14.  Çocuklarda akut romatizmal ateşle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi minör jones kriteri 
değildir?

A) ASO titrasyonunun yüksek olması
B) CRP yüksekliği
C) Eritrosit sedimentasyon hızının yüksek olması
D) EKG’de PR aralığının uzaması
E) Artralji

15.  Doğumundan sonra 6 saat geçtiği hâlde dü-
zelmeyen siyanozu olan bir bebekte çekilen 
akciğer grafisinde yumurta şeklinde ve büyük 
bir kalp ve üst mediastenin daralmış olduğu 
görülüyor. Muhtemel tanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Büyük arterlerin d-transpozisyonu
B) Hipoplastik sol kalp sendromu
C) Pulmoner atrezi
D) Atriyoventriküler septal defekt
E) Kesintili arkus aorta

16.  Çocuklarda görülen hangi tür göğüs ağrısı cid-
di bir nedene bağlı olabileceğine işaret eder?

A) İstirahat hâlinde iken ortaya çıkan göğüs ağrıları
B) Taşikardi ile birlikte olan göğüs ağrıları
C) Sınav stresi gibi durumlarda ortaya çıkan 

göğüs ağrıları
D) Çok kısa sürede geçen göğüs ağrıları
E) Kendiliğinden geçen göğüs ağrıları

17.  Aşağıdakilerden hangisi Nabızsız Elektriksel 
Aktivite nedenlerinden birisi değildir?

A) Hipoksi  B) Metabolik bozukluklar
C) Hipotermi D) Hipo/hiperpotasemi
 E) Hipovolemik şok
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ÇOCUK ACİL A
18.  Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik hematü-

riye neden olmaz? 

A) Henochschonlein purpura vasküliti
B) Vezikoüreteral reflü
C) İdrar yolu enfeksiyonları
D) Aşırı egzersiz durumları
E) Nörojen mesane

19.  Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda nefrotik 
sendrom için proteinüri sınırıdır?

A) 4 mg/m2/saat B) 10 mg/m2/saat
C) 25 mg/m2/saat D) 40 mg/m2/saat
 E) 250 mg/m2/saat

20.  Akut böbrek yetmezliği olan bir çocukta acil di-
yaliz endikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serum pH değerinin 7,2’nin altına inmesi
B) Serum sodyum düzeyinin 140 mEq/lt üzerine 

çıkması
C) Vücut ağırlığının iki misline çıkması
D) Serum potasyum düzeyinin 7,5 mEq/lt üzerine 

çıkması
E) Serumbikarbonat düzeyinin 15 mEq’nın üzeri-

ne çıkması

21.  ESWL işlemi ne demektir? 

A) Şok dalga litotripsi işlemi ile böbrek taşının 
küçük parçalara ayrılması işlemidir.

B) Laser ışınları ile böbrek taşının küçük parçala-
ra ayrılması işlemidir.

C) Yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ile üriner 
sisteminin görüntülenmesidir.

D) Ultrason dalgaları ile üriner sisteminin görün-
tülenmesidir.

E) Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar 
yardımı ile böbrek taşının küçük parçalara 
ayrılması işlemidir. 

22.  Yenidoğan döneminde sistemik hipertansiyon 
için en sık neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renalventrombozu
B) Aort koarktasyonu
C) Renal arter trombozu
D) Bronkopulmoner displazi
E) Esansiyel hipertansiyon

23.  İdrar kokusu ile metabolik hastalık eşleştirme-
lerinden hangisi yanlıştır?

A) Fare idrarı kokusu → Klasik fenilketonüri
B) Akçaağaç şurubu kokusu → MSUD
C) Terli ayak → İzovalerik asidemi
D) Kedi idrar → 3-Metilkrotonilglisinüri
E) Balık kokusu →Tirozinemi

24.  Doğuştan metabolik hastalıklardan hangisi 
metabolik asidozla seyreder?

A) Nonketotik hiper glisinemi
B) Sülfidoksidaz eksikliği
C) Organik asidüriler
D) Üre siklus defektleri
E) Fenilketonüri

25.  İdrarda redüktan madde pozitifliği olmayan 
metabolik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galaktozemi B) Fruktozintoleransı
C) Tirozinemi tip I D) Laktik asidemiler
 E) Fanconisendromu

26.  Yağ asidi oksidasyon bozukluklarının en ayırıcı 
bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipoglisemi B) Keton yokluğu
C) Kardiyomiyopati D) Kas güçsüzlüğü
 E) Koma
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ÇOCUK ACİL A
27.  Çocukluk döneminde demir eksikliği anemisi 

ile ilişkili olduğu rapor edilen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tortikolis
B) Katılma Nöbetleri
C) Akut İmmun Polinöropatiler
D) Akut Nöromüsküler Güçsüzlük
E) Kranial Sinir Fonksiyon Bozuklukları

28.  Çocukluk döneminde görülen tüberküloz 
menenjitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Tüberkülozun ağır formlarından biridir.
B) Sinsi seyirlidir.
C) BOS proteini çok yüksek bulunur.
D) İlerleyen durumlarda bilinç bozukluğu başlar.
E) Kranial sinir tutulumu beklenmez.

29.  Çok değişik klinik bulgularla ve oldukça 
değişken patofizyolojik, anatomik ve etyolojik 
temele dayalı, 30 dakika veya daha uzun süren 
epileptik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Febril konvülsiyon
B) Akut inme sendromu
C) Status epileptikus
D) Migren nöbeti
E) Kranial sinir fonksiyon deşarjı

30.  Çocukluk döneminde görülen senkopla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Baş dönmesi ile başlar.
B) Birlikte bulantı hissi vardır.
C) Kısa süreli bradikardi ve hipotansiyon olur.
D) En sık görülen tipi hipovolemik senkoptur.
E) Uzun süreli bilinç kaybı beklenen bir bulgu 

değildir.

31.  Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan ane-
mi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz anemisi
B) Hemolitik anemi
C) Demir eksikliği anemisi
D) Orak hücreli anemi
E) Megaloblastik anemi

32.  Çocukluk döneminde akut lenfoblastik lösemi 
komplikasyonları ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Gastrointestinal kanama bazen abondan 
olabilir.

B) Malign perikardiyal effüzyon en sık görülen 
komplikasyonlardan birisidir.

C) Ataksi santral sinir sistemi tutulumunu gösterir.
D) Testiste ağrısız şişlikler beklenen bir bulgudur.
E) Nekrotizan enterokolit nadiren görülür.

33.  Çocukluk döneminde “hafif” febril nötropeni 
sınır değerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Mutlak nötrofil sayısının mm3 te 1500’ün altına 
inmesi durumudur.

B) Mutlak nötrofil sayısının mm3 te 1000’in altına 
inmesi durumudur.

C) Mutlak nötrofil sayısının mm3 te 500’ün altına 
inmesi durumudur.

D) Mutlak nötrofil sayısının mm3 te 250’nin altına 
inmesi durumudur.

E) Mutlak nötrofil sayısının mm3 te 150’nin altına 
inmesi durumudur.

34.  Çocukluk döneminde batında kitle en sık aşa-
ğıdakilerden hangi nedene bağlı gelişir?

A) Rabdomyosarkom B) Miksoma
C) Wilms tümörü D) Nöroblastom
 E) Lenfoma
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ÇOCUK ACİL A
35.  Sağlıklı çocuklarda trombosit sayısı normalde 

ne kadardır? 

A) 15,000 ile 45,000 /mm3 arasında değişir. 
B) 100,000 /mm3 tür.
C) 120,000 /mm3 tür.
D) 150,000 ile 250,000 /mm3 arasında değişir.
E) 150,000 ile 450,000 /mm3 arasında değişir.

36.  Uzamış sarılık yakınması ile getirilen 2 aylık 
bir bebekte direkt hiperbilirubinemi belirleni-
yor. Kolestaz açısından en önemli muayene 
bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karında assit bulunması
B) Bir cm splenomegali olması
C) Koyu renkte idrar çıkarması
D) İki cm hepatomegali olması
E) Dışkının akolik olması

37.  Yenidoğan döneminde sindirilmemiş besin-
lerin kusulmasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Peptik ülser
B) Özofagus atrezisi
C) Pilorstenozu
D) Özofagus varisleri
E) Ampulla distalinde duodenal tıkanıklık

38.  Aşağıdakilerden hangisi çocukluk döneminde 
peptik hastalığa veya malign mide tümörlerine 
yol açabilir?

A) Campylobacterjejuni
B) Giardiaintestinalis
C) Helicobacterpylory
D) Parvovirus B 19
E) Herpes virüs tip 2

39.  On beş günlük sağlıklı görünümlü bir bebekte 
3 günden beri fışkırır tarzda kusmalar ortaya 
çıkıyor. Öncelikle düşünülmesi gereken aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Doğuştan hipertrofik pilor stenozu
B) Özofagus varisleri
C) Hiatus hernisi
D) Akut gastroenterit
E) Çölyak hastalığı

40.  Çocukluk döneminde A hepatit tanısı alan bir 
hastanın hastaneye yatışına gerek olup olma-
dığına karar vermek için bakılması gereken 
test aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alkalen fosfataz B) INR
C) Kanama zamanı D) HBsAg
 E) Karaciğer enzimleri

41.  Çocukluk döneminde kabakulak tanısı ile 
izlenmekte olan hastada karın ağrısı başlıyor. 
Bakılması gereken enzim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Laktaz  B) G6P Dehidrogenaz
C) Lipaz  D) Alkalenfosfataz
 E) Transaminazlar

42.  Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı kalıcı 
hipoglisemi nedenlerinden birisi değildir?

A) Galaktozemi
B) Glikoz-6-fosfotaz eksikliği
C) Addison hastalığı
D) Diyabetik anne bebeği
E) Hiperinsülinemik hipoglisemi
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ÇOCUK ACİL A
43.  Diyabetik ketoasidozda bikarbonat tedavisi 

için kan pH kaç olmalıdır?

A) <7,25  B) <7,20
C) <7,15  D) <7,10
 E) <7,00

44.  Aşağıdakilerden hangisi adrenal yetmezlik 
bulguları arasında yer almaz?

A) Hipopigmentasyon B) Hipotansiyon
C) Hipoglisemi D) Hiperkalsemi
 E) Hiponatremi

45.  Raşitizm tedavisinde düşük doz uzun süre-
li oral tedavide vitamin D dozu yaklaşık ne 
olmalıdır?

A) 400 Ü/gün B) 800 Ü/gün
C) 1500 Ü/gün D) 2500 Ü/gün
 E) 3000 Ü/gün

46.  Tiroid krizi tedavisinde yeri olmayan yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrasyon B) Antiroid ilaçlar
C) İyot tedavisi D) Antihipertansif
 E) Beta blokör

47.  Çocukluk döneminde tonsillit ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Streptokoksik tonsillit sonrası akut romatizmal 
ateş gelişebilir.

B) Tonsilliller hipertrofi sonrası alveolar hipoksi 
gelişir.

C) Tonsilliller hipertrofi çocuklarda çene gelişimini 
olumsuz yönde etkiler.

D) Benzatin penisilin G profilaksisinin atak sayısı-
nı azalttığı gösterilememiştir.

E) Kriptik tonsillitte sebep genellikle stafilokoklardır.

48.  Çocukluk döneminde kızamık aşısı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bebek doğar doğmaz ilk doz yapılır.
B) Üçlü kızamık aşısı (Kızamık, Kızamıkçık, Ka-

bakulak) bir yaşında yapılır.
C) Salgın olan beldelerde 2., 4. ve 6. aylarda 

yapılır.
D) İkinci tekrarına (rapel) gerek yoktur.
E) Annede kızamık antikorları varsa bebeğe aşı 

yapılmaz.

49.  Çocukluk döneminde tüberküloz menenjitte 
beyin omurilik sıvısı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Lenfo-mononükleer hücreler yaymada hakim-
dir.

B) Protein yüksektir.
C) Glikoz seviyesi düşüktür.
D) Klorür seviyesi düşüktür.
E) Bulanık renklidir.

50.  Çocukluk döneminde salmonella enfeksiyonu-
nun bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fekal oral kontaminasyon
B) Hematojen
C) Lenfojen
D) Öksürükle
E) Doğrudan temas ile

51.  Çocukluk döneminde gastroenterite bağlı geli-
şen dehidratasyon aşağıdaki hangi hastalıkta 
ciddi sorun oluşturabilir?

A) Hipotroidi B) Fallot tetralojisi
C) Hemolitik anemi D) Lösemi
 E) Adenotonsiller hipertrofi
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52.  Çocukluk döneminde aşağıda görülen hangi 

hastalık kenelerle bulaşır?

A) Lyme hastalığı B) Toksoplazma
C) Trişinozis D) Difteri
 E) Sıtma

53.  Aşağıdaki bulgulardan hangisi Kawasaki has-
talığının tanı kriterlerinden birisi değildir?

A) Bilateral purulan olmayan konjunktival enfek-
siyon

B) Orofarinkste difüz eritem, çilek dili, dudaklarda 
kırmızılık

C) El ve ayaklarda ödem, eritem, deskuamasyon
D) Servikal lenfadenopati
E) Mezokardiyak odakta pansistolik üfürüm

54.  Çocukluk döneminde MEFV geni hangi hasta-
lığın genetik bulgusudur?

A) Sistemik Lupus
B) Kawasaki
C) Ailesel Akdeniz Ateş
D) Romatoid Artrit
E) Skleroderma

55.  Çocuklarda görülen post streptokoksik reaktif 
artrit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Semptomlar akut romatizmal ateşten daha 
erken dönemde başlar.

B) Salisilat tedavisine cevap iyi değildir.
C) ASO titrasyonu yüksek olması beklenir.
D) Sekonder profilaksi gerekmez
E) Akut romatizmal ateşe göre daha selim seyir-

lidir.

56.  Akut romatizmal ateşte en sık görülen kapak 
tutulumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pulmoner darlık B) Aort darlığı
C) Mitral darlığı D) Aort yetmezliği
 E) Mitral yetmezlik

57.  Bebeklerde diaper dermatit ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk bezinin altında kalan bölgede nem, 
friksiyon, üre gibi faktörlerin etkisiyle gelişir.

B) Tedavinin en önemli iki amacı zedelenmiş 
derinin iyileşmesini hızlandırmaktır.

C) Bakteriyel ve fungal ajanlara yönelik tetkikler 
inatçı vakalarda yapılmalıdır.

D) Ülkemizde bebeklerin % 7-35’inde görülmek-
tedir.

E) Genellikle de 2-3. yaşlarda sıklıkla gelişir.

58.  Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan dönemin-
deki kandida enfeksiyonları için risk faktörle-
rinden değildir?

A) Doğum şekli
B) Uzun süreli kateter kullanımı
C) Steroid kullanımı
D) İmmun yetmezlik
E) Parenteral beslenme

59.  Molluskum Kontagiosum ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?

A) Sebebi koksaki virüstür.
B) Pox virüs ailesinden bir virüstür. 
C) Sebebi HİV virüsüdür.
D) ECHO virüs ailesindendir. 
E) Holovirüs ailesinden bir virüstür. 
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60.  Çocukluk döneminde haşlanmış deri send-

romu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Haşlanmış deri sendromu viral bir cilt hastalı-
ğıdır.

B) Streptokokların streptolizin enzimleri ile oluşur.
C) Kontakt dermatittir.
D) S. Aureus’un eksfoliyatif toksini ile ilişkili bir 

tablodur.
E) Yenidoğan döneminde ve küçük bebeklerde 

sıklıkla görülür.

61.  Çocuklarda Lyme hastalığında görülen dökün-
tü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eritema nodozum B) Eritema multiforme
C) Eritema migrans D) Fasiyal eritema
 E) Eritema marginatum

62.  Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün kont-
rendike olduğu durumlardandır?

A) Anne sütü sarılığı B) İnek sütü alerjisi
C) Galaktozemi D) Kongenital hipotiroidi
 E) Kistik fibrozis

63.  Yenidoğan dönemindeki boğmaca için aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalığın etkeni bordetella pertussistir.
B) Bulaşma hematojen yolla olur.
C) Boğmaca bu yaş grubunda ağır seyirlidir.
D) Her biri yaklaşık 2 hafta süren kataral, parok-

sismal ve nekahat dönemi olmak üzere 3 evre 
gösterir.

E) Erken evrede başlanan antibiyotik tedavisi 
semptomları azaltır, bulaştırıcılığı önler.

64.  Aşağıdakilerden birisi yenidoğan döneminde 
doğum travmalarından değildir?

A) Sefal hematom B) Kaput suksadeneum
C) Tortikolis D) Klavikula kırıkları
 E) Bell paralizisi

65.  Yenidoğan döneminde yapılan aşağıdaki 
hangi test siyanozun kardiyak olup olmadığını 
açıklamada yararlıdır?

A) Kan pH değeri B) Kan şekeri düzeyleri
C) Kan gazları D) Oksijen inhalasyonu
 E) Bebeğin ısıtılması

66.  Yenidoğan döneminde genital muayene 
sırasında saptanan hangi bulgu acil cerrahi 
gerektirebilir?

A) Boş skrotum B) Mikropenis
C) Testis torsiyonu D) Fimozis
 E) Hidrosel

67.  Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan dönemin-
de pulmoner hipertansiyon nedenlerinden 
biridir?

A) Pulmoner atrezi
B) Respiratuvar distres sendromu
C) Fallot tetralojisi
D) Uzamış sarılık
E) Kritik pulmoner darlık
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68.  Yenidoğan döneminde impetigo için aşağıda-

kilerden hangisi doğrudur?

A) Yüz ve boyundaki cilt enfeksiyonlarıdır.
B) Santral sinir sisteminin enfeksiyöz bir hastalığıdır.
C) Sebep daha çok E.Coli’dir.
D) Hematojen yolla bulaşır.
E) Staf Aureus’un neden olduğu akciğer enfeksi-

yonudur. 

69.  Aşağıdakilerden hangisi uzamış sarılık neden-
lerinden birisi değildir? 

A) Damar dışında kan birikimi, hematom
B) Konjenital hipotiroidi
C) Turner sendromu
D) Crigler najjar sendromu
E) Konjenital pilor stenozu

70.  Yenidoğanın fizik muayenesinde bakılan 
yenidoğan refleksleri ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Emme refleksi B) Yutma refleksi.
C) Yakalama refleksi D) Patella refleksi
 E) Moro refleksi

71.  Yenidoğan geçici takipnesinin doğru tanımla-
ması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğumdan önce anne karnındaki bebeğin 
akciğerlerinin sıvı ile dolu olmasıdır.

B) Bebeğin anne karnında akciğerlerini kullana-
maması durumudur.

C) Doğum sonrası akciğerlerdeki sıvının atılama-
ması ile oluşan geçici takipnedir.

D) Doğumdan sonraki ilk 6 saat içinde gerçekle-
şen herhangi bir nedene bağlı takipnedir.

E) Bebeğin ihtiyacı olan oksijeni göbek kordonu 
kanalıyla almasıdır.

72.  Yenidoğan döneminde göbek bağı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göbek bağı temiz ve kuru tutulmalıdır.
B) Göbek bağı bebeğin cildinden yaklaşık  

1,5-2 cm yukardan kesilmelidir.
C) Göbek bağı düştükten sonra gelişen ısrarcı 

kanamalar anlamlı olabilir.
D) Kimi bebeklerde düşme sırasında az miktarda 

kanama görülebilir.
E) Göbeğin çabuk düşmesini sağlamak amacıyla 

krem ve pomat kullanılmalıdır. 

73.  “Amanita Muscarina” için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Bir bakteri türüdür.
B) Bir zehirli mantar çeşididir.
C) Bir virüs türüdür.
D) Bir parazittir.
E) Bir bitkidir.

74.  Çocukluk döneminde Organofosfat toksisite-
sinde muskarinik etkilerin antidotu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Atropin  B) Adrenalin
C) Asetaminofen D) Salisilatlar
 E) Kaptopril

75.  Çocukluk döneminde salisilat zehirlenmesi 
için serum salisilat tehlike sınırı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Plazma değeri 2-2,5 mg/L
B) Plazma değeri 5-10 mg/L
C) Plazma değeri 20-25 mg/L
D) Plazma değeri 200-250 mg/L
E) Plazma değeri 500 mg/L ve üzeri
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76.  Çocukluklarda amitriptilinin entoksikasyonun-

da ilacın yarılanma ömrü ne kadardır?

A) 7-10 gündür.
B) 3-4 gündür.
C) 24-48 saat arasında değişmektedir.
D) 12 saatın altındadır.
E) Alınan doza göre 24-100 saat arasında değişir. 

77.  Çocukluk döneminde trisiklik antidepresan ze-
hirlenmesi (TSA) için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) TSA ilaçların antidotu adrenalindir.
B) Sodyum bikarbonatın ventriküler aritmileri 

önlenmede yararı gösterilmiştir.
C) Kalpte ileti bozuklukları varsa risk daha da 

yüksektir.
D) Acil olarak tedaviye başlanılmalıdır.
E) TSA zehirlenmelerinde mortalite çok yüksektir.

78.  Çocukluk döneminde beta bloker ilaçlarla 
oluşan zehirlenmelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Çok ağır seyredebilen zehirlenmelerdir.
B) Atriyoventriküler iletide azalma yaparlar.
C) Yaşamı tehdit edebilecek bradikardi gelişebilir.
D) Çoğu zaman diürez sağlanması yeterli olur.
E) Tam donanımlı çocuk yoğun bakım birimlerin-

de izlenmelidir.

79.  Çocuklarda akrep sokmalarında nörolojik 
tutulumu gösteren bulgu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ağrı
B) Ödem
C) İltihaplanma, kızarma, morarma
D) Adale krampları, titreme ve karıncalanma
E) Havale

80.  Aşağıdakilerden hangisi karbonmonoksit ze-
hirlenmesinin klinik bulgularından değildir? 

A) Baş ağrısı
B) Güçsüzlük ve hâlsizlik
C) Sistemik hipertansiyon
D) Bulantı, kusma
E) Bulanık görme

81.  Aşağıdakilerden hangisi yüksek ortam beyin 
ödeminin klinik bulgularından değildir?

A) Adalelerde uyum bozukluğu (ataksi)
B) Ciddi hipotermi
C) Parestezi (duyu kaybı)
D) Şiddetli baş ağrısı
E) Zihinsel donukluk (düşünme zorluğu)

82.  Çocuk acil polikliniklerinde “psikiyatrik ne-
denli acil başvuru” sayıları dikkate alındığın-
da, adolesan yaş grubundaki çocukların oranı 
ne kadardır? 

A) % 2-3  B) % 5-10
C) % 25  D) % 75-80
 E) % 90 ve üzeri

83.  Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan 
doğuştan diyafragma hernisi aşağıdakilerden  
hangisidir?

A) Morgagnihernisi
B) Diyafragmanın sol posterolateral bölgesinde 

Bochdalek hernisi
C) Diyafragmanın posteriyorunda sağda olan 

herniler
D) Sağ akciğer hipoplazisi ile birlikte olan herniler
E) Değişik sendromlarla birlikte olanlar
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84.  Mekonyumileusu aşağıdaki durumlardan han-

gisinde en sık görülür?

A) Kistikfibrozis olan yenidoğan
B) Doğuştan pilorstenozu
C) Duodenal atrezi
D) Nekrotizan enterokolit
E) Hiatus hernisi

85.  Aşağıdakilerden hangisi Cantrell pentalojisini 
oluşturan malformasyonlarından biri değildir?

A) Diyastazisrekti veya Omfalosel
B) Diyafragmatikperikard
C) Ön diyafram gelişimsel bozuklukları
D) Ansefalosel
E) Doğustan kalp hastalığı

86.  Gözyaşı boşaltım yolu tıkanıklığının tedavisi ile 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tekrarlayan göz enfeksiyonları tedavi sonrası 
kaybolur.

B) Gözyaşı yolları tıkanıklığının tedavisi cerrahidir. 
C) Gözyaşı kesesi ile burun boşluğu arasında 

yeni bir yol oluşturulur. 
D) Tedavi sonrasında hastaların gözyaşı drenajı 

düzelir.
E) Çocuklarda gözyaşı boşaltım yolu tıkanıklığı 

varsa bir süre ilaç tedavisi denenmelidir.

87.  Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan 
periferik fasiyal paralizi tipi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İdiopatikfasiyal paralizi
B) Santral fasiyal paralizi
C) Erb-Duchene paralizisi
D) İnmeye (strok) bağlı fasiyal paralizi
E) Travmatik fasiyal paralizi

88.  Çocukluk döneminde orşite neden olan aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Toksoplazma B) Kabakulak
C) Kızıl  D) Kızamık
 E) Menenjit

89.  Hidrosefali nedeni ile şant takılmış çocuklarda 
sepsis gelişirse nasıl hareket edilir? 

A) Şant hemen çıkartılır.
B) Antibiyotik tedavisine başlanır, şanta dokunul-

maz.
C) Kültür antibiyogram sonucuna göre antibiyotik 

başlanır, şanta dokunulmaz.
D) LP yapılır, normalse sadece geniş spektrumlu 

bir antibiyotik başlanır, şanta dokunulmaz.
E) LP yapılmaksızın menenjit kabul edilir ve teda-

viye başlanır, şanta dokunulmaz. 

90.  Kompartman sendromu gelişmiş olan bir 
çocukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Zaman hastanın aleyhine işlemektedir.
B) Lokal enfeksiyonla mücadele ilk yapılacak 

işlemdir.
C) Rijid fasyalarla çevrelenmiş kapalı alanın ba-

sıncı çok iyi değerlendirilmelidir.
D) Gereksiz tahlillerle zaman kaybedilmemelidir.
E) Dolaşım bozukluklarla birlikte olan bir durum-

dur.

91.  Çocuklardaki femur boynu kırıkları ile ilişkili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Femur başı anatomisi sıklıkla etkilenir.
B) Sıklıkla avasküler nekroz gelişmesi beklenir.
C) Erken epifiz kapanması oluşur.
D) Pes ekinovalgus deformitesi gelişebilir.
E) Büyüme plağı hasarı ortaya çıkar. 
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92.  Yenidoğan döneminde kız çocuklarda yaşa-

mın ilk günlerinde görülebilen vajinal kanama 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Anneden bebeğe geçen progesteronun etki-
siyle olur. 

B) Anneden bebeğe geçen otoantikorların etkisiy-
le olur. 

C) Anneden bebeğe geçen büyüme hormonunun 
etkisiyle olur. 

D) Anneden bebeğe geçen katekolaminlerin 
etkisiyle olur. 

E) Anneden bebeğe geçen östrojenin etkisiyle 
olur. 

93.  Preterm doğum için risk faktörlerinden yanlış 
olan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Daha önceki gebelikte preterm doğum öyküsü 
B) Maternal yaş (17 yaş altı veya 35 yaş üzeri)
C) Yüksek sosyoekonomik düzey
D) Çoğul gebelik
E) Sigara, alkol 

94.  Yanık vakalarında mortaliteye etki eden fak-
törlerle ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Yanığın derinliği
B) Ailenin sosyoekonomik durumu
C) Enfekte olup olmaması
D) Hastanın yaşı
E) Yanık yüzey alanı

95.  Karın ağrısı yakınması ile hastaneye getirilen 
çocuk hasta ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Tedavinin tıbbi veya cerrahi olarak yönlendiril-
mesi en sona bırakılmalıdır. 

B) Karın ağrısının çeşitli etiyolojilerinin araştırıl-
ması ihmal edilmemelidir. 

C) İlk yaklaşımda “akut karın” ekarte edilmelidir. 
D) Karın ağrısının çeşitli türleri ve etiyolojileri iyi 

anlaşılmalıdır.
E) Gereksiz tetkiklerle çok değerli olan zaman 

kaybedilmemelidir.

96.  Boyun travmalı çocuk hastayla ilk karşılaşıl-
dığında yapılması gerekenlerle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dolaşımı nasıl ona bakılır.
B) Hava yolu açık mı bakılır.
C) Boyun ve baş bölgesinde darbe izine bakılır.
D) Sosyal güvencesine bakılır. 
E) Bilinç düzeyi değerlendirilir.

97.  Beş yaş ve altındaki çocukların karşılaştığı 
kazalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Kazaların % 51’i çocuğun kendi evinde iken 
olduğu saptanmıştır.

B) Kazaların % 61’i çocuğun kendi evinde iken 
olduğu saptanmıştır.

C) Kazaların % 71’i çocuğun kendi evinde iken 
olduğu saptanmıştır.

D) Kazaların % 81’i çocuğun kendi evinde iken 
olduğu saptanmıştır.

E) Kazaların % 91’i çocuğun kendi evinde iken 
olduğu saptanmıştır.
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98.  Rabdomiyoliz nedir?

A) Sadece miyokard hasarını ifade eden bir 
terimdir.

B) Crush sendromu gelişen hastada akut böbrek 
yetmezliği gelişmesidir.

C) Genel travma hastasına uygulanan periton 
diyalizidir.

D) Çizgili kas hücresinin parçalanması ve içinde 
bulunan maddelerin dolaşıma geçmesidir.

E) Eritrositlerin hızlı bir şekilde yıkılmasıdır.

99.  Çocuklarda Reye Sendromuna yol açabilecek 
ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parasetamol
B) Asetil salisilik asit
C) Asetil salisilik asit + İbuprofen
D) Parasetamol + Asetil salisilik asit
E) İbuprofen

100.  Çocuklarda süt dişlerinin sayısı alt çenede ve 
üst çenede olmak üzere toplam kaç tanedir?

A) Alt çenede ve üst çenede 10 + 10 toplam 20 tane
B) Alt çenede ve üst çenede 8 + 10 toplam 18 tane
C) Alt çenede ve üst çenede 8 + 8 toplam 16 tane
D) Alt çenede ve üst çenede 10 + 8 toplam 18 tane
E) Alt çenede ve üst çenede 12 + 12 toplam 24 tane

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara 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	belgesi)	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.)
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YAN DAL SINAVI
3. GRUP: ÇOCUK ACİL

A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  a
2.  d
3.  e
4.  e
5.  c
6.  b
7.  e
8.  a
9.  c

10.  a
11.  b
12.  d
13.  c
14.  a
15.  a
16.  b
17.  e
18.  b
19.  d
20.  d
21.  a
22.  c
23.  e
24.  c
25.  d

26.  a
27.  b
28.  e
29.  c
30.  d
31.  c
32.  b
33.  a
34.  d
35.  e
36.  e
37.  b
38.  c
39.  a
40.  b
41.  c
42.  d
43.  e
44.  a
45.  c
46.  d
47.  e
48.  b
49.  e
50.  a

51.  b
52.  a
53.  e
54.  c
55.  d
56.  e
57.  e
58.  a
59.  b
60.  d
61.  c
62.  a
63.  b
64.  e
65.  d
66.  c
67.  b
68.  a
69.  c
70.  d
71.  c
72.  e
73.  b
74.  a
75.  d

76.  e
77.  a
78.  d
79.  e
80.  c
81.  b
82.  d
83.  b
84.  a
85.  c
86.  e
87.  c
88.  b
89.  a
90.  b
91.  d
92.  e
93.  c
94.  b
95.  a
96.  d
97.  e
98.  d
99.  c

100.  a


