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İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ TEMEL EĞİTİM SORU ÖRNEKLERİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
1. Aşağıdaki
seçeneklerden
hangisi
Devlet
memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer
almaz?
a. Emirlere uyma
b. Uygun davranışta bulunma
c. İş birliği içinde çalışma
d. Uygulamayı İsteme
2. Aşağıdakilerden hangisi Devlet
tanınan genel haklardan değildir?
a. Uygulamayı isteme
b. Güvenlik
c. Toplu şikâyet ve toplu müracaat
d. İzin

memurlarına

3. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için
sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir?
a. Emeklilik
b. Yolluk giderleri ve gündelikler
c. Aile yardımı ödeneği
d. Tedavi yardımı
4. Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetlerinde
izlenecek usul, aşağıdaki
seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
a. Sadece yazılı olarak şikâyet edilen amirin kendisine
yapılır.
b. Sadece sözlü olarak şikâyet edilen amir atlanarak
yapılır.
c. Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst
idari amirine yapılır.
d. Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak
silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.

8. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına
verilen disiplin cezalarından biri değildir?
a. Kınama
b. Aylıktan kesme
c. Kademe ilerlemesinin durdurulması
d. Derece ilerlemesinin durdurulması
9. Memurluktan
çıkarma
aşağıdakilerden hangisi verir?
a. Yüksek disiplin kurulu
b. Disiplin kurulu
c. Sicil amirleri
d. Atamaya yetkili amir

cezası

kararını,

10. "Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin
kurulunun... verdiği süre İçinde veya belirtilen bir
tarihte
savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır."
Yukarıdaki
cümlede
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. 5 günden az olmamak üzere
b. 7 günden az olmamak üzere
c. 1 5 günden az olmamak üzere
d. 30 günden az olmamak üzere
11. A ş a ğ ı d a k i
disiplin
cezalarından
h a n g i l e r i u ygulandıktan 5 yıl sonra sicil
dos yasından silinebilir?
a. Uyarma - Aylıktan kesme
b. Aylıktan kesme - Kınama
c. Uyarma – Kınama
d. Uyarma
Kınama- Kademe ilerlemesinin
durdurulması

5. Devlet
memurlarından
muvazzaf
askerlik
hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis
tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına
başvurmak
zorundadırlar?
a. 20
b. 25
c. 30
d. 35

12.
U ygulanmasından 10 yıl sonra sicil
dos yasından silinebilecek disiplin cezaları,
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
sıralanmıştır?
a. Uyarma - Aylıktan kesme
b. Aylıktan kesme - Kınama
c. Uyarma
Kınama-- Kademe ilerlemesinin
durdurulması
d. Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin durdurulması

6. Muvazzaf askerlikten sonra memuriyete dönmek
için
başvuranları, kurumları başvuru tarihinden itibaren
en çok kaç gün içinde göreve başlatmak zorundadır?
a. 20
b. 30
c. 40
d. 50

13. Disiplin cezalan konusunda yapılan itirazlarda,
itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek
zorundadırlar?
a. 15
b. 20
c. 25
d. 30

7. Bir göreve açıktan aday veya asıl memur
olarak atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
a. Takip eden ayın on beşinde
b. Takip eden ayın ilk gününde
c. Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
d. Göreve başladıkları günden itibaren

14. Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin
yapılmasında aranılan şartlardan değildir?
a. Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
b. Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin 3'üncü
kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak
c. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri
elde etmiş olmak
d. Bulunduğu derecenin 4’üncü kademesinde bir yıl
çalışmış olmak
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15. "Konusu suç teşkil eden emir... "
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar
ederse bu emir yerine getirilir.
b. Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar
ederse bu emir yerine getirir.
c. Kesinlikle yerine getirilmez.
d. Kesinlikle yerine getirilir.
16. Devlet
memurları
için
kıyafet
uygulaması
hangi
uygulanır?
a. 5 Mayıs - 5 Eylül
b. 10 Mayıs- 1 0 Eylül
c. 15 Mayıs-15 Eylül
d. 20 Mayıs - 20 Eylül

yazlık
tarihler

kılık
ve
arasında

17. Memurlar, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri,
yetkili Bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları
yasaktır.
Bu yasağa aykırı hareket eden Devlet
memurlarına verilmesi öngörülen disiplin cezası
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kınama
b. Uyarma
c. Aylıktan kesme
d. Devlet memurluğundan çıkarma
18. Kıdem aylığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hizmet yılları esas alınarak ödenen aylıktır.
b. Memurun kadro derecesi aylığıdır.
c. Memurun unvanı esas alınarak ödenen aylıktır.
d. Emekliliğe esas aylığıdır.
19. Hangi hâllerde memura fazla çalışma yaptırılır?
a. Salgın hastalıkların olması
b. Doğal afetlerin meydana gelmesi
c. Görevin Kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin
zorunlu olması
d. Hepsi
20. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "Tarafsızlık ve
Devlete bağlılık" ödevi kapsamında değildir?
a. Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya
zümrenin yararını veya zararını hedef tutan
davranışta bulunmazlar.
b. Devlet memurları, Devlet itibarını veya görev
haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
c. Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik
amaçlı beyanda bulunamazlar.
d. Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik
amaçlı eylemde bulunamazlar.
21. Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer
kazanç getirici faaliyetlerde
bulunma
yasağına
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının
yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerini
yürütemezler.
b. Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "tacir"
sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
c. Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre "esnaf"
sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.
d. Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde
görev alamazlar.

22. Bir memurun iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine
söz veya hareketle sataşması hâlinde memur
hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi
uygulanır?
a. Aylıktan kesme
b. Kınama
c. Uyarma
d. Hiçbiri
23. Memura, görevinde ve davranışlarında daha
dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi
aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a. Aylıktan kesme
b. Kınama
c. Uyarma
d. Hiçbiri
24. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar
hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerden
biridir?
a. Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken
ayrılmak, görev mahallini terk etmek
b. Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız
davranmak
c. Verilen emirlere itiraz etmek
d. Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme
25. Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri
eşyayı özel işlerinde kutlanan memurlar hakkında
aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a. Uyarma
b. Kınama
c. Aylıktan kesme
d. Kademe ilerlemesinin durdurulması
26. Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisi uygulanır?
a. Memurluktan çıkarma
b. Kademe ilerlemesinin durdurulması
c. Aylıktan kesme
d. Kınama
27. Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında
"kademe İlerlemesinin
durdurulması"
cezasını
gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?
a. Siyasi partiye girmek
b. Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
c. Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun
çıkar sağlamak
d. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
ATATÜRK İLKE ve İNKLAPLARI
28. topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
a. Londra Antlaşması
b. Uşi Antlaşması
c. Bükreş Antlaşması
d. İstanbul Antlaşması
29. l. Balkan Savaşı'ndan sonra en büyük payı alarak
diğer Balkan
devletlerinin
tepkisini
çeken ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bulgaristan
b. Karadağ
c. Yunanistan
d. Sırbistan
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30. Hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış nedenleri
arasında iç nedenlerden değildir?
a) Maliyenin Bozulması
b) İç İsyanlar
c) Fransız İhtilali ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki
etkileri
d) Yapılan Yeniliklerin Başarısızlıkla Sonuçlanması
31. Hangisi I. Dünya
devletlerindendir?
a) Almanya
b) Avusturya-Macaristan
c) İtalya
d) Osmanlı İmparatorluğu

Savaşında

oluşan

İttifak

32. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın
sonuçları arasında ver almaz?
a. Milli devletlerin kurulması
b. İmparatorlukların yıkılması
c. Almanya'nın büyük bir güç haline gelmesi
d. Yeni rejimlerle yönetilen devletlerin kurulması
33. Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını en
kapsamlı biçimde açıklar?
a. Ulusal egemenlik savaşıdır.
b. Ulusal bağımsızlık savaşıdır.
c. Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır.
d. Düşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş savaşıdır.
34. Millî Mücadele sırasında İstanbul Hükümetinin
yetersizliği karşısında ilk defa geçici bir hükümet
oluşturulması
fikri
aşağıdakilerden hangisinde
belirtilmiştir?
a. Amasya Genelgesi
b. Erzurum Kongresi
c. Sivas Kongresi
d. Amasya Mülakatı
35. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki
cephelerden hangisinde aktif olarak rol almamıştır?
a. Galiçya Cephesi
b. Batı Cephesi
c. Kanal Cephesi
d. Kafkas Cephesi
36. Aşağıdaki
maddelerden
hangisi
Mondros
Ateşkes Antlaşması'nm hükümlerinden değildir?
a. Silah ve cephanenin teslim edilmesi
b. Demiryollarının teslim edilmesi .
c. Askerlerin terhis edilmesi
d. Ege adalarının silahsızlandırılması
37. Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin açılışından
önce olmuştur?
a. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
b. Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması
c. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
d. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi
38. Hangisi Atatürk İlkeleri’ni bütünleyen ilkelerden
değildir?
a) Tam Bağımsızlık
b) Milli egemenlik
c) Milli Birlik ve Beraberlik
d) Cumhuriyetçilik

39. Aşağıdakilerden hangisi ilk
gerçekleştirilmiştir?
a. Anayasanın laikleştirilmesi
b. Halifeliğin kaldırılması
c. Saltanatın kaldırılması
d. Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

TBMM

tarafından

40. Anadolu'da yabancı işgallere karşı oluşan Kuvayi Milliye
birlikleri
hangi
olayla
tek
çatı
altında toplanmıştır?
a. Amasya Görüşmesinde
b. Sivas Kongresinde
c. Erzurum Kongresinde
d. TBMM'nin açılması ile
41. Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden
hangisi Millî
Mücadele
hareketinin
ulusal
iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli
kanıtıdır?
a. Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin
katılması
b. Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması
c. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
d. Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması
42. Mustafa Kemal Paşa tüm Türk ulusundan Millî
Mücadele'yi başlatmak yetkisini ilk kez nerede
almıştır?
a. Amasya Genelgesinde
b. Sivas Kongresinde
c. Erzurum Kongresinde
d. d)Misak-ı Millî ile
43. Halkçılık alanında yapılan inkılaplardan olan Soyadı
Kanunu hangi tarihte çıkarılmıştır?
a) 04.10.1926
b) 21.06.1934
c) 05.12.1934
d) 05.02.1937
44. TBMM, "kuvvetler birliği" ilkesi çerçevesinde,
yargı yetkisini hangi kuruluş
aracılığı ile
kullanmıştır?
a. Hukuk mahkemeleri
b. Bağımsız mahkemeler
c. Ağır Ceza Mahkemeleri
d. İstiklal Mahkemeleri
45. Aşağıdakilerden hangisi yararlı
değildir?
a. Teali İslam Cemiyeti
b. İzmir Müdafa-i Hukuk cemiyeti
c. Kilikyalılar Cemiyeti
d. Milli Kongre Cemiyeti

cemiyetlerden

46. Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan
olay aşağıdakilerden hangisidir?
a. Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı
Devleti'ne sığınması
b. Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından
öldürülmesi
c. Almanya'nın Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini
ele geçirmesi
d. Üçlü İttifak'ın kurulması
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47. 24.07.1923 tarihinde imzalanan ve Türk varlığının İtilaf
devletlerince kabul edilmesine sebep olan antlaşma
hangisidir?
a) Lozan Antlaşması
b) Modros Antlaşması
c) Gümrü Antlaşması
d) Versay Antlaşması
48.Aşağıdakilerden ilkelerden hangisi ekonomiyi
düzenlemeye yöneliktir?
A. Halkçılık
B. Devletçilik
C. Laiklik
D. Milliyetçilik
48. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün altı ilkesinden
biri değildir?
A. Milliyetçilik
B. Cumhuriyetçilik
C. Laiklik
D. Millî Egemenlik

49. 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan
hangisini kazanmıştır?
A. Medeni nikâh
B. Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
C. Toplantı ve yürüyüş hakkı
D. Kılık kıyafetinde değişiklik yapılması
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ÇALIŞAN HAKLARI ve GÜVENLİĞİ
1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer
kayıplara
sebebiyet
veren
istenmeyen
olaya......................... denir. İnsanın bedence ve ruhça
iyilik haline ………………… denir. Cümleyi tamamlamak
için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bulunduğu bölge
ofislerindendir?
A. Güney-Doğu Asya Bölge Ofisi (SEARO)
B. Amerika Bölge Ofisi (PAHO)

a)
b)

Şansızlık – Sağlık
Korkma – İyilik

C. Avrupa Bölge Ofisi (EURO)

c)

Sağlık iyilik

D. Doğu Akdeniz Bölge Ofisi (EMRO)

d)
e)

Kaza – Sağlık
Kaza – Mutluluk

E. Afrika Bölge Ofisi (AFRO)

2. Aşağıdakilerden hangisi İLO nun temel stratejik
hedefleri arasında gösterilemez?

6.Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

A. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini
artırmak,

A. 1925
B. 1924

B. Savaş mağdurlarını barındırmaC. Çalışma yaşamında
standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve
gerçekleştirmek.

C. 1936

D. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri
için daha fazla fırsat yaratmak,

E. 197

E. Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirme
3. Aşağıdakilerden hangisi Temel ILO Sözleşmeleri
içinde yer almaz?
A. Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
B. Asgari Yaş Sözleşmesi
C. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi
D. Eşit Ücret Sözleşmesi
E. Savaş Mağdurlarının Ülkelere Yerleştirilmesine İlişkin
Sözleşme

4. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 23 e
göre boşluğa uygun gelen yerleri doldurunuz

D. 1971

7. 6331 sayılı
yasada………………….kendi özel
kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel
işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi olarak
tanımlanmıştır?
A. İşveren vekili
B. Çalışan
C. Memur
D. İşveren
E. İşçi
8. 6331 sayılı yasada………………….çalışan istihdam
eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşları olarak tanımlanmıştır.
A. Memur

“Herkesin …………… , işini serbestçe seçme,
adaletli ve …………koşullarda çalışma ve………….. karşı
korunma hakkı vardır.

B. Çalışan

A. Çalışma –elverişli -patrona

D. İşçi

B. Çalışma –elverişli -teröre

E. İşveren vekili

C. Gezme – elverişli -işizliğe

9. 6331 sayılı yasada aşağıdaki çalışma kollarından
hangisi uygulama kapsamında yer almaz ?

D. Gezme – elverişli –ailesine
E. Çalışma –elverişli -işsizliğe

C. İşveren

A. Tüm kamu kuruluşları
B. Afet birimlerinin müdahale faaliyetleri
C. Üniversiteler

5

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ TEMEL EĞİTİM SORU ÖRNEKLERİ

D. Devlet hastaneleri

D. I,V

E. Dikimevleri

E. V

I) Mesleki risklerin önlenmesi,

I) Türk Silahlı Kuvvetleri,

II) Eğitim ve bilgi verilmesi

II) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

III ) Eğlence organizasyonun yapılması

III) Ev hizmetleri.

IV ) Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,

IV ) İnşaat

V) Tatil organizasyonlarının yapılması

V ) Kömür madenciliği

10. 6331 sayılı yasaya göre yukarıdakilerden hangisi
işverenin yükümlülükleri arasında değildir?

14. 6331 sayılı İSG kanunu maddeleri yukarıdaki
faaliyetlerden hangisine uygulanmaz?

A. I,II

A. II,IV V

B. I,II,III

B. I ve IV

C. IV, V
D. III,V

C. II, IV,V

E. I,II,V

D. I,II,III

11.İşveren……………………kaçınmak,
kaçınılması
mümkün
olmayan
riskleri
analiz
etmek,……………kaynağında
mücadele
etmek
zorundadır.
A. Tehlikelerden –risklerden

E. I ve II
I- Sağlık sebepleri,
II- Ahlak kurallarına uymayan haller ve benzerleri
III- Sendika faaliyetlere katılma

B. Masraftan –Tehlikelerden

IV- İşçinin gözaltına alınması

C. Maliyetten –Tehlikeleri

15. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İşverenin haklı
nedenle derhal fesih hakkı içinde yer almaz?

D. Risklerde- fabrikanın

A. I,II,II,

E. Risklerden- Risklerle

B. III

12.İş Sağlığı ve Güvenliğinin tarafları kimlerdir ?
A. Yalnızca işverenler

C. I,II
D. I,II,IV

B. Sendikalar, devlet

E. III, IV

C. Yalnızca çalışanlar

16. …………………….İşyerin de yürütülen işlerin bütün
safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri
ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan
tedbirlerin tümüdür.

D.Devlet ve işçiler
E. Devlet, çalışan, işveren

A. Sekonder koruma
I) Baş koruyucuları

B. Primer koruma

II) Kulak koruyucuları

C. Önleme

III) Göz ve yüz koruyucuları
D. Reaktiflik

IV ) Solunum sistemi koruyucuları

E. Koruma

V) Hava yastıkları
13.
Yukarıdakilerden
hangisi
kişisel
donanımlar sınıflamasında yer almaz.?

koruyucu

17. Aşağıdakilerden
uygulaması değildir ?

A. II,IV

A. Teknik tedbirler

B. I,II,II

B. Bertaraf etme

C. IV,V

C. Dönüşümlü çalışma
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D. Makine koruyucuları

D. Denetim

E. İkame etme

E. Eğitim

18. Aşağıdakilerden hangisi İLO’nun İş Sağlığı ve
Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin sözleşmedir?

23. Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı Uygulamasının
ana hedefleri içinde yer almaz ?

A. 161

A. Sağlık eğitimi

B. 187

B. Meslek hastalıklarının önlenmesi

C. 151

C. Çalışanın verim kayıplarının önlenmesi

D. 171

D. İş kazalarının önlenmesi

E. 155

E. Periyodik muayeneler

19. Aşağıdakilerden hangisi İLO’nun
Hizmetlerine İlişkin sözleşmedir?

İş

Sağlığı

24.Aşağıdakilerden hangisi çalışanın iş sözleşmesinden
doğan borcu sayılmaz?
A. Ücret ödeme borcu

A. 161

B. Düzenleme borcu

B. 187

C. İş görme borcu

C. 171

D. Sadakat borcu

D. 151

E. Talimatlara uyma borcu

E. 155

25. ILO kaç yılında kurulmuştur?

I ) Kaynak II) Organizasyon III) Ortam IV) Kişi

A. 1932

20. Yukarıdakilerden hangisi korunma politikalarında
uygun bir sıralamadır?

B. 1920
C. 1948

A. I, III, IV,II

D. 1923

B. IV,III,II,I

E. 1919

C. I, III, IV
D. I,IV,II,

26. Türkiye de ilk İş Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?

E. I,II,III, IV,
21. Aşağıdakilerden hangisi Kaynağında
uygulamaları içinde yer almaz ?

Korunma

A. 1936
B. 1925

A. Teknik tedbirler

C. 1938

B. İkame etme

D. 1971

C. Makine koruyucuları

E. 1923

D. Kişisel koruyucu donanım
E. Bertaraf etme
22. Aşağıdakilerden hangisi Kişiye Yönelik Koruma
Uygulamaları içinde yer almaz ?

27.Aşağıdakilerden
Hangisi
Örgütlerinden biri değildir ?

Birleşmiş

A. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
B. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

A. İşe uygun kişi seçimi

C. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

B. Makinenin izolasyonu

D. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

C. Uygun kişisel koruyucu donanımla

E. Birleşmiş Milletler Kadınlar Birliği (UNFAM)
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ÇATIŞMA YÖNETİMİ
1- Örgütler için çatışmanın zararlı olduğunu, zayıf iletişim
ve zayıf güven ilişkilerinin çatışma yarattığını savunan
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

5- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmanın olumlu
yönlerinden biri değildir?
Çatışmalar örgüte yeni amaçlar kazandırabilir.
Soruna karşı ilgiyi azaltır.

Geleneksel yaklaşım

Yapıcı, işlevsel bir seklide yönetildiğinde ilişkileri

Modern yaklaşım

güçlendirir.
Etkileşimci yaklaşım

Problem çözme kalitesini geliştirir.

İnsan ilişkileri yaklaşımı

6- İki veya daha fazla tarafın arasında herhangi bir zıtlık
veya direniş içeren etkileşime verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?

2Aşağıdakilerden
hangisi
nedenlerinden değildir?

örgütsel

çatışma

Kavga

İletişim sorunları

Zıtlaşma

Örgütsel yapı

Çatışma

Motivasyon düşüklüğü

Anlaşmazlık

Kültürel farklılıklar
3- Aşağıdakilerden
değildir?

hangisi

çatışma

nedenlerinden

7- Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip birey
daha sık çatışma yaşar?
Sürekli olumsuz düşünen birey

Güvenli iş ortamı
Kendine güvenen birey

Örgütlerde işbölümü

Uyumlu birey

İletişim sistemi

Yapıcı düşünen birey
Kalıplaşmış yöntemler
4- Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma yönetimi
konusunda belirli uygulamalardan biri değildir?

8- Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı çözmek için
kullanılan örgütsel yöntemlerden biri değildir?
Temel kurallara dikkat etmek

Çatışmanın özendirilmesi

Farklı kişileri işe almak

Yıkıcı sonuçların oluşmaması için engellemesi

Olası çözümleri değerlendirmek ve uygun çözümleri
Çatışmanın çözümlenmesi

belirlemek

Kurallar koyulması

İletişimi artırmak
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9- Çalışanın, yenilginin karşılığını daha sonra almayı
düşünerek, yenilgiyi karşı tarafın çıkarına peşinen kabul
edip çatışmaya son vermesi çatışma yönetim
stratejilerinden hangisidir?

13- Aşağıdakilerden hangisi çatışmalarını sağlıklı yollar
izleyerek çözen kişilerin özelliklerinden biri değildir
Karşılarındakileri dikkatle dinlerler.

Kayıp-Kayıp

Karşılarındaki kişilerin gereksinimlerini gözetmezler.

Kazanç – Kayıp Stratejisi

Çabucak gerilemez ya da yüzeysel uzlaşmalara
yanaşmazlar, bir dizi çözüm üretirler.

Uyma

Sorunla ilgili herkesin sorunun çözümü üzerine
Kazanç-Kazanç

odaklaşabilmesini sağlarlar.

10- Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde çatışmanın
yönetiminde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
14- Aşağıdakilerden hangisi çatışmalarını sağlıksız yollar
kullanarak çözen kişilerin özelliklerinden biri değildir?

Kaçınma Yöntemi

İstediklerini elde edemediklerinde öfke nöbetine girerler

Güç Kullanma Yöntemi

İstediklerini elde edebilmek için hiç çekinmeden şiddete

Kaynakların Azaltılması Yöntemi

başvurabilir ve çevrelerindekileri tehdit ederler.

Uzlaşma Yöntemi

Sorunu tartışmayı reddederek çözüme ulaşabilme
yollarını tıkarlar.

11Problem
çözme
sürecinde
aşağıdakilerden hangisidir?

birinci

Yaşanan sorunu ve çözüm ile ilgili olasılıkları açıkça ve

adım

dürüstçe ortaya koymayı isterler.

Problem durumu ile ilgili bilgileri toplama
Probleme olumlu bakış açısı geliştirmek
Uygun çözümün seçilmesi
Problemi tanımlama

12- Örgüt yöneticisinin, çatışmaya neden olan taraflara,
bundan
vazgeçmeleri
halinde
çeşitli
vaatlerde
bulunduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Çoğunluk Oyu Yöntemi
Uzlaşma Yöntemi
Üstün Amaçlar Yöntemi
Politik Araçlar Yöntemi
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c. Bakanlıklar
d. Üniversiteler
DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ
50. Aşağıdakilerden
hangisi
kamu
mallarının
özelliklerinden değildir?
a. Kamu malları ipotek edilemezler.
b. Kamu malları trampa edilebilirler.
c. Kamu malları bağışlanamazlar.
d. Kamu mallan işgal yoluyla iktisap edilemezler.
51. Aşağıdakilerden hangisi orta mallarına örnek
gösterilemez?
a.
b.
c.
d.

Pazar ve panayır yerleri
Köprüler
Kıyılar
Yollar

52.
l- Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir.
II-Kamu malları kamulaştırılamaz.
III-Kamu malları özel mülkiyete konu olmaz
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a. İl, III
b. l, II
c. l, III
d. Hepsi
53. Aşağıdakilerden hangisi Devletin özel mallan için
yanlış bir ifadedir?
a. Devletin özel malları hakkında kural olarak özel hukuk
hükümleri uygulanır.
b. Devletin özel malları haczedilebilir.
c. Devletin özel mallan tapuya tescil edilebilir.
d. Devletin özel malları bedelsiz olarak devredilebilir.

57. Tasarruf önlemleri öngören düzenleyici mahiyette
genelge çıkarma yetkisi hangi kuruma aittir?
a. Başbakanlık
b. Bakanlar Kurulu
c. Maliye Bakanlığı
d. Hazine Müsteşarlığı
58. Gerekli teknoloji imkânları da kullanılarak,
şifre kullanımı
veya
santralden
iptal
gibi
yöntemlerletelefonların
....kullanımları
engellenmelidir."
Yukarıdaki
cümlede
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Mesai saatleri dışında yetkisiz
b. Mesai saatlerinde yetkili
c. Mesai saatleri dışında yetkili veya yetkisiz
d. Mesai saatleri içinde yetkili veya yetkisiz
59. "Hizmet araçları için ... ve en uygun güzergah
seçilmeli, az sayıdaki personel!
için uzak
semtlere araç tahsis edilmemelidir."
Yukarıdaki
cümlede
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.
b.
c.
d.

54. Aşağıdakilerden hangisinde Devletin taşınır
mallarının korunmasına ilişkin hüküm mevcut
değildir?
a. 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
b. 6326 sayılı Petrol Kanunu
c. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
d. 3078 sayılı Tuz Kanunu
55.
!- Konuyla ilgili mevzuat eksikliğinin bulunması
II-Devlet mallarına karşı işlenen suçların takip ve
soruşturulmasının uzun zaman alması
III-Kadastro çalışmalarının bitirilememesi
IV-Verilen cezaların caydırıcılığı sağlayacak boyutta
olmaması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Devlet
mallarının yargısal korunmasında karşılaşılan
sorunlar arasında ver almaz?
a. l
b. l, II!
c. l, I I I , IV
d. l, II, IV
56. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgelerinin
kapsamında değildir?
a. Kamuya yararlı dernekler
b. Kamu iktisadi teşebbüsleri
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EKİP ÇALIŞMASI
1.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri, takımlara
direnişin kaynaklarından değildir?
(a) İnançsızlık
(b) Kişisel Rahatsızlık ve risk
(c) Yeni teknolojiye uyum sağlayamama kaygısı
(d) Zayıf örgütsel performans ahlakı
(e) (a) ve (b)

8.

Araştırma sonuçlarına göre, takım kurmada sihirli
sayı hangisidir?
(a) 2 kişi
(b) 7 kişi
(c) 4 kişi
(d) 9’dan fazla
(e) 3 kişi

2.

İnançsızlık nasıl ortadan kaldırılır?
(a) Teşvik primleri
(b) Bireysel çalışmaların özendirilmesi
(c) Takım oyunları oynatılarak
(d) (a) ve (b)
(e) Hiçbiri

9.

Takım üyeleri seçilirken, hangisi/hangilerine
öncelik verilmelidir?
(a) Kişilik
(b) Hemşehri olma durumu
(c) (a) ve (b)
(d) Beceri
(e) (a), (b) ve (d)

3.

Zayıf örgütsel performans ahlakı ne demektir?
(a)Çalışanların
kişisel
rahatsızlıklarının
performansa yansıması
(b) Örgüt içerisinde etik olmayan davranışların kabul
görmesi
(c) Örgüt içerisinde etik olmayan prosedürlerin
uygulanması
(d) Takım çalışmasının daha etkin sonuçlar
vereceğinin bilinmesine rağmen, yapılmaması
(e) Hepsi

10. Takım performans eğrisi ne yönde gelişir?
(a) Sahte takım-gerçek takım-potansiyel takımyüksek performanslı takım
(b) Sahte takım-çalışma grubu-gerçek takımyüksek performanslı takım
(c) Sahte takım- potansiyel takım- yüksek
performanslı takım-çalışma grubu
(d) Potansiyel takım-gerçek takım-sahte takımçalışma grubu
(e) Çalışma grubu-sahte takım-potansiyel takımgerçek takım

4.

Tutum değişim programları ne amaçla yapılır?
(a) Takımlara direnişi ortadan kaldırmak için
(b) Performansı arttırmak için
(c) Çatışmaları önlemek için
(d) (b) ve (c)
(e) (a), (b) ve (c)

11. Sahte takımı, ne/neler meydana getirir?
(a) Etik olmayan eğilimler
(b) Grup tatminsizliği
(c) Ego çatışmaları
(d) Zayıf örgütsel performans ahlakı
(e) (c) ve (d)

5.

İşe yeni başlayan bir memurun, şef kadrosuna
yükselme arzusu aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanır?
(a) İş tatminini arttırmak arzusu
(b) Çalışma grubuna uyum sağlama arzusu
(c) Yönetici olma arzusu
(d) (a) ve (c)
(e) Statü elde etme arzusu

12. Aşağıdakilerden hangisi, takım liderinin rollerinden
değildir?
(a) Yakın gözetim
(b) Performans yolunda liderlik
(c) Güçlü vizyon yaratmak
(d) Çatışmaları yönetmek
(e) Eğitmenlik

6.

Grup düşüncesi ile ilgili hangisi/hangileri
doğrudur?
(a) Verimliliği engeller.
(b) Yenilikçiliği engeller.
(c) İşlerin daha etkin yapılması hususunda
alternatiflerin üretilmesini arttırır.
(d) (a) ve (b)
(e) Hepsi yanlıştır.

7.

13. Takım dili neyi/neleri etkiler?
(a) Statü algısını
(b) Takıma bağlılığı
(c) Öğrenme süreçlerini
(d) (b) ve (c)
(e) (a), (b) ve (c)
14. Takımların etkin işlemesi için, hangisi/hangileri
yapılmalıdır?
(a) Takım temelli ödül sistemleri kurulmalıdır.
(b) Takım oyunları oynatılmalıdır.
(c) Basit görevler için bile, takım kurulmalıdır.
(d) (a) ve (b)
(e) (a), (b) ve (c)

Örgütlerin takım halinde çalışmaya başlaması,
hangisi ile açıklanabilir?
(a) Takım halinde çalışmak iş tatminini arttırır.
(b) Takım halinde çalışmak verimliliği arttırır.
(c) Takım halinde çalışmak statü güdüsünü
besler.
(d) Takım halinde çalışmak kuruma bağlılığı
arttırır.
(e) (a) ve (c)
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20. Hangisi/hangileri yanlıştır?
15. Hangisi/hangileri doğrudur?
1. Bireysel ego takım çalışmasını engelleyici bir faktör
değildir.
2. Grup çalışması, birtakım normları da beraberinde getirir.
3. Gruplar içerisinde biçimsel olmayan gruplar oluşur.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Yalnız 2
Yalnız 3
1,2 ve 3
1 ve 3
2 ve 3

16. Hangisi/hangileri yanlıştır?
1.
2.
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Biçimsel olmayan gruplar, verimliliği hem olumlu hem
olumsuz yönde etkileyebilirler.
Takım içerisinde biçimsel olmayan gruplara yer
verilmemelidir.
Takım kavramı bireyci kültürde gelişmiş ve örgütlere
adapte edilmiştir.
Hepsi
Hiçbiri
Yalnız 1
1 ve 2
1 ve 3

17. Hangisi/hangileri doğrudur?
1.
2.
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Takım toplantıları dikdörtgen masalarda yapılmalıdır.
Oturma düzeninin, takım kararlarına etkisi yoktur.
Takım toplantıları yuvarlak masalarda yapılmalıdır.
Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 3
Hiçbiri doğru değildir.

18. Hangisi/hangileri yanlıştır?
1.
2.
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sahte takımlarda vizyona bağlılık yüksektir.
Ancak gerçek takımlar, örgütü yüksek performansa
taşıyabilirler.
Takım liderinin güçlü bir vizyon yaratabilmesi için,
örgütün vizyonunu benimsemesi gerekmez.
Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 3
Hepsi doğrudur.

19. Hangisi/hangileri doğrudur?
1.
2.
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Takım üyeleri seçilirken beceri ön planda tutulmalıdır.
Takım üyelerini seçerken kişilik ön planda tutulmalıdır.
Takım, birbirleri ile iyi anlaşacak kişilerden oluşmalıdır.
Yalnız 1
Yalnız 2
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

1.
2.
3.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Takım kurarken, öncelikle karar verme yöntemleri
belirlenmelidir.
Takım kurarken başarı ölçütleri önceden belirlenmelidir.
Görevler takım kurulmadan önce planlanmalıdır.
Yalnız 1
Yalnız 2
1 ve 2
2 ve 3
1,2 ve 3

21. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri,
kaynaklarından değildir?

takımlara direnişin

A. İnançsızlık
B. Kişisel Rahatsızlık ve risk
C. Yeni teknolojiye uyum sağlayamama kaygısı
D. Zayıf örgütsel performans ahlakı
E. (a) ve (b)
22.Takım performans eğrisi ne yönde gelişir?
A. Sahte takım-gerçek takım-potansiyel takım-yüksek
performanslı takım
B. Sahte takım-çalışma grubu-gerçek takım- yüksek
performanslı takım
C. Sahte takım- potansiyel takım- yüksek performanslı takımçalışma grubu
D. Potansiyel takım-gerçek takım-sahte takım- çalışma grubu
E. Çalışma grubu-sahte takım-potansiyel
takım

takım-gerçek

23. Sahte takımı, ne/neler meydana getirir?
A. Etik olmayan eğilimler
B. Grup tatminsizliği
C. Ego çatışmaları
D. Zayıf örgütsel performans ahlakı
E. (c) ve (d)
24. Aşağıdakilerden hangisi, takım liderinin rollerinden
değildir?
A. Yakın gözetim
B. Performans yolunda liderlik
C. Güçlü vizyon yaratmak
D. Çatışmaları yönetmek
E. Eğitmenlik
25.Takım dili neyi/neleri etkiler?
A. Statü algısını
B. Takıma bağlılığı
C. Öğrenme süreçlerini
D. (b) ve (c)
E. (a), (b) ve (c)
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26.Takımların etkin işlemesi için, hangisi/hangileri
yapılmalıdır?
A. Takım temelli ödül sistemleri kurulmalıdır.
B. Takım oyunları oynatılmalıdır.
C. Basit görevler için bile, takım kurulmalıdır.
D. (a) ve (b)
E. (a), (b) ve (c)

32. İnançsızlık nasıl ortadan kaldırılır?

27.Hangisi/hangileri doğrudur?

33. Hangisi/hangileri yanlıştır?

1.Bireysel ego takım çalışmasını engelleyici bir faktör
değildir.
2.Grup çalışması, birtakım normları da beraberinde getirir.
3.Gruplar içerisinde biçimsel olmayan gruplar oluşur.
Lütfen birini seçin:
A. Yalnız 2
B. Yalnız 3
C. 1,2 ve 3
D. 1 ve 3
E. 2 ve 3

1.Takım kurarken, öncelikle karar verme yöntemleri
belirlenmelidir.
2.Takım kurarken başarı ölçütleri önceden belirlenmelidir.
3. Görevler takım kurulmadan önce planlanmalıdır.
A. Yalnız 1
B. Yalnız 1
C. 1 ve 2
D. 2 ve 3
E. 1,2 ve 3

A. Teşvik primleri
B. Bireysel çalışmaların özendirilmesi
C. Takım oyunları oynatılarak
D. (a) ve (b)
E. Hiçbiri

34.Zayıf örgütsel performans ahlakı ne demektir?
28.Hangisi/hangileri yanlıştır?
1.Biçimsel olmayan gruplar, verimliliği hem olumlu hem
olumsuz yönde etkileyebilirler.
2.Takım içerisinde biçimsel olmayan gruplara yer
verilmemelidir.
3.Takım kavramı bireyci kültürde gelişmiş ve örgütlere adapte
edilmiştir.
A. Hepsi
B. Hiçbiri
C. Yalnız 1
D. 1 ve 3
29.Hangisi/hangileri doğrudur?
1.Takım toplantıları dikdörtgen masalarda yapılmalıdır.
2.Oturma düzeninin, takım kararlarına etkisi yoktur.
3.Takım toplantıları yuvarlak masalarda yapılmalıdır.
A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. Yalnız 3
D. 1 ve 3
E. Hiçbiri doğru değildir.
30.Hangisi/hangileri yanlıştır?
1.Sahte takımlarda vizyona bağlılık yüksektir.
2.Ancak gerçek takımlar, örgütü yüksek performansa
taşıyabilirler.
3.Takım liderinin güçlü bir vizyon yaratabilmesi için, örgütün
vizyonunu benimsemesi gerekmez.
A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. Yalnız 3
D. 1 ve 3
E. Hepsi doğrudur.
31.Hangisi/hangileri doğrudur?
1.Takım üyeleri seçilirken beceri ön planda tutulmalıdır.
2.Takım üyelerini seçerken kişilik ön planda tutulmalıdır.
3.Takım, birbirleri ile iyi anlaşacak kişilerden oluşmalıdır.
A. Yalnız 1
B. Yalnız 2
C. 1 ve 2
D. 2 ve 3
E. 1,2 ve 3

A. Çalışanların kişisel rahatsızlıklarının performansa
yansıması
B. Örgüt içerisinde etik olmayan davranışların kabul görmesi
C. Örgüt içerisinde etik olmayan prosedürlerin uygulanması
D. Takım çalışmasının daha etkin sonuçlar vereceğinin
bilinmesine rağmen, yapılmaması
E. Hepsi
35.Tutum değişim programları ne amaçla yapılır?
A. Takımlara direnişi ortadan kaldırmak için
B. Performansı arttırmak için
C. Çatışmaları önlemek için
D. (b) ve (c)
E. (a), (b) ve (c)
36.İşe yeni başlayan bir memurun, şef kadrosuna yükselme
A. İş tatminini arttırmak arzusu
B. Çalışma grubuna uyum sağlama arzusu
C. Yönetici olma arzusu
D. (a) ve (c)
E. Statü elde etme arzusu
37.Grup düşüncesi ile ilgili hangisi/hangileri doğrudur?
Lütfen birini seçin:
A. Verimliliği engeller.
B. Yenilikçiliği engeller.
C. İşlerin daha etkin yapılması hususunda alternatiflerin
üretilmesini arttırır.
D. (a) ve (b)
E. Hepsi yanlıştır.
38.Örgütlerin takım halinde çalışmaya başlaması, hangisi ile
açıklanabilir?
Lütfen birini seçin:
A. Takım halinde çalışmak iş tatminini arttırır.
B. Takım halinde çalışmak verimliliği arttırır.
C. Takım halinde çalışmak statü güdüsünü besler.
D. Takım halinde çalışmak kuruma bağlılığı arttırır.
E. (a) ve (c)
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39.Araştırma sonuçlarına göre, takım kurmada sihirli sayı
hangisidir?
A. 2 kişi
B. 7 kişi
C. 9’dan fazla
D. 3 kişi
40.Takım üyeleri seçilirken, hangisi/hangilerine öncelik
verilmelidir?
A. Kişilik
B. Hemşehri olma durumu
C. (a) ve (b)
D. Beceri

14

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ TEMEL EĞİTİM SORU ÖRNEKLERİ

ETİK ve HASTA HAKLARI

1.
a)
b)
c)
d)
2.

a)
b)
c)

Aşağıdakilerden hangisi etik değerler
konusunda doğru olarak nitelendirilebilir?
Etik değerler evrenseldir
Etik değerler hukuksaldır
Etik Latince bir kavramdır
Etik değerler töreseldir

7.

Tıbbi deontoloji genel olarak sağlık
çalışanlarının mesleklerini icra etmeleri
konusundaki ilke ve kuralları belirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilke ve kurallardan
birisi değildir?

8.

Aşağıdakilerden hangisine adalet ve hukukun
bireylere kazandırdığı yetkiye denir?
a.Yönetmelik
b.Hak
c.Düzenleme
d.Yönerge
10 Aralık 1948 tarihinde uluslar arası metinlerin
en önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları
Bildirgesi”ni hangi kurum yayınlamıştır?

a.Avrupa Topluluğu
b.NATO
c.UNESCO
d.Birleşmiş Milletler

Bu ilke davranış biçimini kesin olarak belirlemez
Bu ilkeler kişisel sorumluluğu vurgular
Kişilere değerlendirme yapma ve yargıda bulunma
fırsatını da verir
Aynı ilkeye bağlı kişiler her zaman ortak
davranırlar

9.

Dünya Tabibler Birliği’nin 1981’de yayımladığı
Lizbon Bildirgesi’nin içeriği aşağıdakilerden
hangisinde verilmektedir?

3.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tıp etiği
etkinlikleri içinde yer alan ilkelerden biri
değildir?

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

Özerkliğe saygı ilkesi
Basın açıklaması ilkesi
Yararlılık ilkesi
Eşitlik ilkesi

Ötenazi kavramı kabul edilmiştir
Tedavi hakları yasal güvenceye alınmıştır
Hastanın hekimini özgürce seçebilme, hastalığı
hakkında bilgilendirme vs. hasta haklarına
açıklık getirilmiştir
Yukarıdakilerin hepsi

4.

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi etik
uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerden
birisidir?

a)
b)
c)
d)

Mesleki disiplin
Mesleki formasyon
Bazen tıbbi etik ilkeleri birbiriyle çatışabilir
Herkesi memnun etmek zordur

5.

Aşağıdakilerden hangisi mesleki olarak
hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı
etik sorumluluklarını tanımlar?

12. “Hak” konusunun, yaşama geçirilebilmesi için

a)
b)
c)
d)

Hipokrat andı
Bireysel denetim mekanizması
İnsan Hakları Bildirgesi
Türk Ceza Kanunu

a)
b)
c)
d)

6.

Ülkemizde tıbbi deontoloji tüzüğü hangi yılda
çıkarılmıştır?

d)

d)

10. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad
verilir?
a.Hak
c.Tüzük

b.Yasa
d.Kural

11. Uluslararası kabul görmüş

“evrensel” denilen
haklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu
tanıma uymaktadır?

a. DSÖ’nün sağlık tanımı
b. İnsan hakları
c. Mavi bayrak
d.Ekolojik haklar

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a. 1928
b. 1953
c. 1960
d.1965
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Hastalar edilgen olmalıdır
Sosyal ve ekonomik ödevler verilmelidir
Belli yazılı metinler hazırlanmalıdır
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13. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’ de
a)
b)
c)
d)

yayımladığı “İnsan Hakları Bildirgesi” için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit
doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde
olması gereği
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin
hakkı olduğu
Hasta haklarından belli kişilerin faydalanabileceği
Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması

18. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tıbbi
araştırmalarda rızasının alınmasında izlenecek
usüllerden değildir?
Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası
bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı
hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi yarar ve
toplum çıkarı, üzerinde araştırma yapılmasına
rıza gösteren gönüllünün yaşamından ve vücut
bütünlüğünün korunmasından üstün tutulamaz.
Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre
araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi
ve tecrübeyi haiz olan personel tarafından,
mevzuat ile belirlenen yerlerde yürütülür.
Tıbbi araştırmalarda rıza sözlü olarak alınması
yeterlidir.

a)

b)

c)

14. Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi
tarihte yayınlanmıştır?

a.1970
c.1990

d)
b.1982
d.1998

15. Hasta

Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta
Hakları” kavramının tanımı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)
b)
c)

d)

Sağlık hizmeti sunanların ve faydalananların
memnuniyetidir
Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkısıyla sağlık
hizmetlerinin verilmesi sonucu oluşan durumdur
Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sırf
insan olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı,
uluslar arası antlaşmalar ve diğer mevzuatla
teminat altına alınmış bulunan hakları ifade
eder.
Hiçbiri

16. Aşağıdakilerden

hangisi sağlık hizmetlerini
sunarken uyulması gereken ilkelerden biri
değildir?

a)
b)
c)
d)

Sağlık hizmetleri herkesin kolayca ulaşabileceği
şekilde planlanır
Kişi rızası ve bakanlığın izni olmaksızın tıbbi
araştırmalara tabi tutulamaz
Kanunla izin verilen haller dışında hastanın
özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine
dokunulmaz
Kişi görev süresi bitene kadar yargılanamaz

17. “Kanunen
a)
b)
c)
d)

zorunlu haller dışında”
aşağıdakilerden hangisi “Hasta Hakları” ile
ilgili bir haktır?
Hastaya vasi tayin edilir
Zaman aşımından dolayı dosyanın yakılmasını
isteyebilir
Hasta kendisine yapılan tedaviyi durdurmak ve
reddetmek hakkına sahiptir
Hasta aleyhinde konuşulamasını isteme hakkına
sahiptir.

19 ) Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları arasında yer
almaz?
a) Her bir birey hastalıktan korunmak için uygun hizmet alma
hakkına sahiptir.
b) Her bireyin, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü,
nazik, şefkatli ve hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve
rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda
sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
c) Her bireyin bir zarar gördüğünde şikayette bulunma hakkı
vardır.
d) Her birey kişisel bilgilerinin; sağlık durumu, yapılan teşhis
ve tedavi konularında bilginin yanı sıra teşhis - tedavi veya
özel ziyaretlerinin gizli tutulmasını talep etme hakkına
sahiptir.
e) Her birey hızlı tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bekleme
sürelerinin belirlenmesi hekim ile ilgilidir. Tedavi hekimin
belirlediği zamanda gerçekleşmelidir.
20 ) Aşağıdakilerden hangisi hasta ve hasta yakınının
sorumlulukları arasında yer almaz?
a) Hasta ve yakınları tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları
anlamakta güçlük çektiklerinde, bu durumu hastanın
bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm
soruları sormalıdır.
b) Hasta ve yakınlarının, tedavi ve izlem sürecinde
karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından
sorumlu kişilere bildirme sorumluluğu yoktur. Bu süreç içinde
gerçekleşen her durumdan sağlık çalışanı sorumludur.
c) Hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin mali
sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemiyle ilgili konular
hasta ve yakınlarına aittir.
d) Hasta ve yakınları, randevu zamanına bağlı kalmalı ve
geciklemeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer
hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı
olmalıdır.
e)
Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik
kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır
21. Aşağıdakilerden hangisi etik değerler konusunda
doğru olarak nitelendirilebilir?
a)
b)
c)
d)

Etik değerler evrenseldir
Etik değerler hukuksaldır
Etik Latince bir kavramdır
Etik değerler töreseldir
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22. Tıbbi deontoloji genel olarak sağlık çalışanlarının
mesleklerini icra etmeleri konusundaki ilke ve kuralları
belirler. Aşağıdakilerden hangisi bu ilke ve kurallardan
birisi değildir?
a.
b.
c.
d.

27. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad
verilir?
a. Hak

Bu ilke davranış biçimini kesin olarak belirlemez
Bu ilkeler kişisel sorumluluğu vurgular
Kişilere değerlendirme yapma ve yargıda bulunma
fırsatını da verir
Aynı ilkeye bağlı kişiler her zaman ortak davranırlar

b. Yasa
c. Tüzük
d. Kural

23. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tıp
etkinlikleri içinde yer alan ilkelerden biri değildir?
a.
b.
c.
d.

etiği

Özerkliğe saygı ilkesi
Basın açıklaması ilkesi
Yararlılık ilkesi
Eşitlik ilkesi

24. Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir vakit kötülük
için değil yardım için kullanacağım. Benden zehir
isteyene onu vermeyeceğim gibi, böyle bir hareket
tarzını bile tavsiye etmeyeceğim. Fakat hayatımı,
sanatımı tertemiz bir şekilde kullanacağım. Hangi eve
girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim.
Yukarıda bazı bölümlerine yer verilen ünlü yemin
(and) aşağıdakilerden hangisidir.

28. Uluslararası kabul görmüş “evrensel” denilen haklar
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır?
a. Hasta Hakları
b. İnsan hakları
c. Sığınma Hakkı
d. Ekolojik haklar
29. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’ de yayımladığı
“İnsan Hakları Bildirgesi” için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a.

a. Adalet Yemini
b.

b. TBMM yemini

c.
c. Ordu Yemini
d.

Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit
doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde olması
gereği
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin
hakkı olduğu
Hasta
haklarından
belli
kişilerin
faydalanabileceği
Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması

d. Hipokrat Yemini
25. Tıp alanında bilinen en eski metin hangidir?

30. Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi tarihte
yayınlanmıştır?

a. Kadeş Anlaşması

a. 1970

b. Lokman Hekim formülü

b. 1982

c. Hammurabi Kanunları

c. 1990

d. Orhun Yazıtları

d. 1998

26. 10 Aralık 1948 tarihinde uluslar arası metinlerin en
önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları Bildirgesi”ni
hangi kurum yayınlamıştır?

31. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta Hakları”
kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a.

a. Avrupa Topluluğu

b.

b. NATO

c.
c. UNESCO
d.

d. Birleşmiş Milletler
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32. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini sunarken
uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

a.
b.
c.
d.

Kişi görev süresi bitene kadar yargılanamaz
Kişi rızası ve bakanlığın izni olmaksızın tıbbi
araştırmalara tabi tutulamaz
Kanunla izin verilen haller dışında hastanın özel
hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz
Sağlık hizmetleri herkesin kolayca ulaşabileceği
şekilde planlanır

33. Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları arasında yer
almaz?
a. Her bireyin, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü,
nazik, şefkatli ve hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve
rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda
sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
b. Her bireyin bir zarar gördüğünde şikayette bulunma hakkı
vardır.
c. Her birey kişisel bilgilerinin; sağlık durumu, yapılan teşhis
ve tedavi konularında bilginin yanı sıra teşhis - tedavi veya
özel ziyaretlerinin gizli tutulmasını talep etme hakkına
sahiptir.
d. Her birey hızlı tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bekleme
sürelerinin belirlenmesi hekim ile ilgilidir. Tedavi hekimin
belirlediği zamanda gerçekleşmelidir.
34.
Aşağıdakilerden
hangisi
hastanın
tıbbi
araştırmalarda
rızasının
alınmasında
izlenecek
usüllerden değildir?
a.

b.

c.

d.

Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası
bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı
hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi yarar ve toplum
çıkarı, üzerinde araştırma yapılmasına rıza gösteren
gönüllünün yaşamından ve vücut bütünlüğünün
korunmasından üstün tutulamaz.
Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre araştırmada
bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve tecrübeyi haiz
olan personel tarafından, mevzuat ile belirlenen
yerlerde yürütülür.
Tıbbi araştırmalarda rıza sözlü olarak alınması yeterlidir

36. Hastaların, hastalığı ile ilgili her türlü hizmet ve
imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile
ilgili her türlü durumu ve bilgiyi yazılı yada sözlü
istemeye hakkı vardır ifadesi hangi hasta hakkı ile
ilgilidir?
a. Saygınlık hakkı
b. Bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkı
c. Ziyaretçi ve refakatçi hakkı
d. Şikayet ve Tazminat hakkı
37. Aşağıdaki tanımlardan hangisi Hasta Haklarının
amaçlarını anlatmaktadır?
a. Hastaların sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanmaları
konusunda desteklenmeleri,
b. Hasta-sağlık çalışanı ilişkilerinin geliştirilmesi, Sağlık
hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında
işbirliği ve iletişim fırsatları yaratılması, böylelikle daha etkin
ve güvenilir bir model oluşturmak,
c. Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak
sağlık hizmeti ortamında iç kontrolün sağlamasıdır.
d. Hepsi
38. Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde
gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak tedavinin
her aşaması için geçerlidir. Durumun aciliyeti ve spesifik
standartlar bazında belli bir süre içinde verilmesi
gereken hizmetler dikkate alınarak bekleme sürelerinin
belirlenmesi sağlık hizmetlilerinin görevidir. Bu ifade
hangii hasta hakkını anlatmaktadır?
a. Ziyaretçi ve refaktçi hakkı
b. Hastanın vaktine saygı hakkı
c. Mahremiyet Hakkı
d. Rıza ve onay hakkı

35. Irk, dil, din e mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate
alınmadan hizmet alma hakkı, aşağıdaki hasta
haklarından hangisidir?
a. Bilgi isteme hakkı
b. Eşitlik içinde hizmete ulaşma hakkı
c. Sağlık personeli seçme- değiştirme hakkı
d. Mahremiyet hakkı
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39. Sağlık hizmeti verenler gerçekleşecek herhangi bir
ameliyat veya tedaviye ilişkin tüm bilgileri - riskleri,
sıkıntıları, yan-etkileri ve alternatif durumları ile ilgili
bilgiler dahil olmak üzere - hastalara vermek zorundadır.
Hastanın tedavi veya tıbbi müdahaleye itiraz etme hakkı
veya tedavi sürecinde kararını değiştirip devam
edilmesine karşı itiraz etme hakkı vardır. Hasta sağlık
durumu ile ilgili bilgilendirilme konusuna itiraz hakkına
sahiptir. Sözü edilen hasta hakkı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Yararlanma hakkı

d. Kişisel tedavi hakkı

40. Aşağıdakilerden hangisi etik değerler konusunda
doğru olarak nitelendirilebilir?
Etik değerler evrenseldir
Etik değerler hukuksaldır
c) Etik Latince bir kavramdır
d) Etik değerler töreseldir
41) Uluslararası kabul görmüş “evrensel” denilen haklar
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır?
c) Mavi bayrak
d) Ekolojik haklar

42)Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi tarihte
yayınlanmıştır?
b) 1982

c) 1990 d) 1998

43)Aşağıdakilerden hangisi hasta sorumluluklarından
biridir?
a)
b)
c)
d)

Sağlık çalışanlarını bilgilendirmek
Hastane kurallarına uyma
Diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı gösterme
Hepsi

44)Aşağıdakilerden hangisi mesleki olarak hekimlerin
birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik sorumluluklarını
tanımlar?

a)
b)
c)
d)

d)

Hastaya vasi tayin edilir
Zaman aşımından dolayı dosyanın yakılmasını
isteyebilir
Hasta kendisine yapılan tedaviyi durdurmak ve
reddetmek hakkına sahiptir
Hasta aleyhinde konuşulmamasını isteme hakkına
sahiptir

Bilgilendirilme hakkı
Rıza ve izin hakkı
Ötenazi ( ölümünü isteme) hakkı
Hekim seçme ve değiştirme hakkı

47)Aşağıdakilerden hangisi “Hasta
Yönetmeliği” bölümünde yer almaz?

Hakları

a) Amaç
b) Kapsam
c) Dayanak
d)Mecburiyet

a)
b)

a) 1970

c)

a)
b)
c)
d)

c. Rıza-onay-itiraz hakkı

DSÖ’nün sağlık tanımı
İnsan hakları

a)
b)

46) Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarından biri
değildir?

b. Özgür seçim hakkı

a)
b)

45)“Kanunen zorunlu haller dışında” aşağıdakilerden
hangisi “Hasta Hakları” ile ilgili bir haktır?

Hipokrat andı
İnsan Hakları Bildirgesi
Bireysel denetim mekanizması
Türk Ceza Kanunu

48)Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe hizmet
veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı arasında
doğrudan iletişimi sağlayan web sitesidir?
a)www.saglik.gov.tr
b)www.sbn.gov.tr
c)beyazkod@saglik.gov.tr
d)http://havanikoru.org
49) Hasta Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta Hakları”
kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir ?
a)Sağlık hizmeti sunanların ve
faydalananların
memnuniyetidir
b)Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkısıyla sağlık hizmetlerinin
verilmesi sonucu oluşan durumdur
c)Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sırf insan
olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı, uluslar arası
antlaşmalar ve diğer mevzuatla teminat altına alınmış
bulunan hakları ifade eder.
d)Hiçbiri
50)Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin amacı
değildir?
a)İnsanları hastalıklardan korumak
b)Hasta insanları tedavi etmek
c)Sakat
kalanların
başkalarına
yaşayabilmelerini sağlamak
d)Hasta insanları sigortalı etmek
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51)“Sağlık
Hizmetlerinin
temel
amacı
…………………’dir” Yukarıdaki ifadede boş bırakılan
yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

58)Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın amaçları arasında
yer alır?
a) Felaketler karşısında (yangın, deprem) yurt içinde ve yurt
dışında yardımda bulunmak.
b)Ülkenin sağlık sorunları ile ilgilenmek
c)Kızılhaç’a üye devletlere gereksinimleri dahilinde yardım
etmek
d)Hepsi

a)Rehabilite etmek
b)Tedavi etmek
c)Hastalıklardan korumak
d)Teşhis etmek
52) Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe hizmet
veren
tüm
sağlık
çalışanlarının
güvenliğinin
sağlanmasıyla ilgili iletişim web sitesidir?

a)www.saglik.gov.tr

59)İlk Sağlık Bakanımız kimdir?
a)Adnan ADIVAR
b)Refik SAYDAM
c)Osman DURMUŞ
d)Lütfi KIRDAR
60)Aşağıdakilerden
hangisi
Öncelik
Sırasının
Belirlenmesini İsteme Hakkı içerisinde yer almaktadır?

b)www.sbn.gov.tr
c)beyazkod@saglik.gov.tr

a) Acil Vakalar
b)Engelliler
c)65 Yaş üstü yaşlılar
d)Hepsi

d)www.sabim.saglik.gov.tr

53)Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi’ne göre
şiddetin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kişinin fiziksel olarak zarar görmesi
b)Kişinin ruhsal olarak zarar görmesi
c)Kişinin fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesiyle
sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya
fiili hareketler
d)Kişinin aniden saldırıya maruz kalması
54)Sağlık hizmetlerinde en sık şiddete maruz kalan
bölüm neresidir?
a)Aile Hekimliği Merkezleri
b)Dahiliye Servisleri
c)Acil Hizmetleri
d)Psikiyatri Servisleri
55)Beyaz Kod Bildirim Sisteminin telefon erişim hattı
hangisidir?

56)Hangisi
Çalışan
Güvenliğinin
Sağlanması
Genelgesinin getirdiği uygulamalardan değildir?
a)Beyaz Kod Uygulaması
b)Hizmetten Çekilme
c)Bildirim Süreci ve Hukuki Yardım
d)Sağlık çalışanlarının performansını artırmak

a)1948
c)1962

a)Dilekçe sahibinin adı-soyadı
b) İmzası
c)İş veya ikametgâh adresi
d)Hepsi
62)Hangisi stresle başa çıkmak için kullanılan bir yöntem
değildir?
a)Solunum egzersizleri
b)Egzersiz (koşu, yüzme)
c)Sosyal, kültürel faaliyetler
d)Fazla çalışma
63. Herkes ilk önce haklarının neler olduğunu doğru
olarak bilmelidir. Ancak hiç bir hak onun gerektirdiği
ödev ve yükümlülükleri yerine getirmeden elde edilemez.
Aşağıdakilerden hangisi “Hasta ve Yakınlarının”
sorumluluklarından biri değildir?
a. Hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi,
tanı ve tedavinin sağlanmasında gerekli olduğundan, bu
bilgileri hastanın tedavi ve bakımından doğrudan sorumlu
olan kişilere tam ve doğru olarak aktarmak hasta ve
yakınlarının sorumluluğundadır.

a)ALO 184
b)ALO 150
c)ALO 113
d)ALO 182

57)İnsan Hakları
yayınlanmıştır?

61.Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar Nelerdir?

Evrensel

b)1950
d)1981

Bildirgesi

hangi

yıl

b. Hasta ve yakınları tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları
anlamakta güçlük çektiklerinde, bu durumu hastanın
bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm
soruları sormalıdır.
c. Hasta ve yakınları, tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları
beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu
kişilere bildirmelidir.
d. Hasta ve yakınları, hastanın tıbbi durumu hakkında
bilgilendirildikten
ve
açıklamaları
doğru
anlayıp
anlamadıklarından hastanın bakımından sorumlu kişilerle
birlikte tekrar değerlendirdikten sonra bile alınacak kararlara
aktif olarak katılamazlar, tedaviye onay verip veremezler.
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64. Aşağıdakilerden hangisi “Hasta ve Yakınlarının”
sorumluluklarından biri değildir?

68.

a. Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin
değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.
b. Hasta ve yakınları, randevu zamanına bağlı kalmalı ve
gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer
hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı
olmalıdır.

A)
B)
C)
D)
69.

c. Hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin mali
sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemiyle ilgili konular hasta
ve yakınlarına aittir.
d. Hasta ve yakınları, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının
da haklarını göz önünde bulundurmak zorunda değildir.

70.

A) Bu ilke davranış biçimini kesin olarak belirlemez
B) Bu ilkeler kişisel sorumluluğu vurgular
C) Kişilere değerlendirme yapma ve yargıda bulunma
fırsatını da verir
D) Aynı ilkeye bağlı kişiler her zaman ortak davranırlar

67.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tıp etiği
etkinlikleri içinde yer alan ilkelerden biri değildir ?

A) Özerkliğe saygı ilkesi
B) Basın açıklaması ilkesi
C) Yararlılık ilkesi
D) Eşitlik ilkesi

Ülkemizde tıbbi deontoloji tüzüğü hangi yılda
çıkarılmıştır ?

71.

b.Hak
d.Yönerge

10 Aralık 1948 tarihinde uluslar arası metinlerin en
önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları Bildirgesi” ‘ni
hangi kurum yayınlamıştır ?
a.Avrupa Topluluğu
c.UNESCO

72.

b. 1953
d. 1965

Aşağıdakilerden hangisine adalet ve hukukun bireylere
kazandırdığı yetkiye denir?
a.Yönetmelik
c.Düzenleme

66.

Tıbbi deontoloji genel olarak sağlık
çalışanlarının mesleklerini icra etmeleri konusundaki
ilke ve kuralları belirler. Aşağıdakilerden hangisi bu
ilke ve kurallardan birisi değildir ?

Hipokrat andı
Bireysel denetim mekanizması
İnsan Hakları Bildirgesi
Türk Ceza Kanunu

a. 1928
c. 1960

65.

Aşağıdakilerden hangisi etik değerler
konusunda doğru olarak nitelendirilebilir ?
A) Etik değerler evrenseldir
B) Etik değerler hukuksaldır
C) Etik Latince bir kavramdır
D) Etik değerler töreseldir

Aşağıdakilerden hangisi mesleki olarak
hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı
etik sorumluluklarını tanımlar?

b.NATO
d.Birleşmiş Milletler

Dünya Tabibler Birliği’nin 1981’de yayımladığı Lizbon
Bildirgesi’nin içeriği aşağıdakilerden hangisinde
verilmektedir ?

A) Ötenazi kavramı kabul edilmiştir
B) Tedavi hakları yasal güvenceye alınmıştır
C) Hastanın hekimini özgürce seçebilme, hastalığı
hakkında bilgilendirme vs. hasta haklarına açıklık
getirilmiştir
D) Yukarıdakilerin hepsi

73.

Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad veril?
a.Hak
c.Tüzük

b.Yasa
d.Kural

74. Uluslararası

kabul görmüş “evrensel” denilen haklar
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır
?

68. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi etik uygulamalarında
karşılaşılan güçlüklerden birisidir ?
A) Mesleki disiplin
B) Mesleki formasyon
C) Bazen tıbbi etik ilkeleri birbiriyle çatışabilir
D) Herkesi memnun etmek zordur

a. DSÖ’nün sağlık tanımı
b. İnsan hakları
c. Mavi bayrak
d. Ekolojik haklar

75. “Hak” konusunun, yaşama geçirilebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

A) Hastalar edilgen olmalıdır
B) Sosyal ve ekonomik ödevler verilmelidir
C) Belli yazılı metinler hazırlanmalıdır
D) Sağlık personeli egemen güç olmalıdır
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76.

Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’ de yayımladığı
“İnsan Hakları Bildirgesi” için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır ?

A) Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit

doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde olması
gereği
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin hakkı
olduğu
C) Hasta haklarından belli kişilerin faydalanabileceği
D) Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması

82. “Kanunen

zorunlu haller dışında” aşağıdakilerden
hangisi “Hasta Hakları” ile ilgili bir haktır ?

A) Hastaya vasi tayin edilir
B) Zaman aşımından dolayı dosyanın yakılmasını isteyebilir
C) Hasta kendisine yapılan tedaviyi durdurmak ve
reddetmek hakkına sahiptir
D) Hasta aleyhinde konuşulmamasını isteme hakkına
sahiptir

83. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tıbbi araştırmalarda
rızasının alınmasında izlenecek usullerden değildir?

77.

Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi tarihte
yayınlanmıştır ?
a.1970
c.1990

A) Hiç

kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası
bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı
hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
B) Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi yarar ve
toplum çıkarı, üzerinde araştırma yapılmasına
rıza gösteren gönüllünün yaşamından ve vücut
bütünlüğünün korunmasından üstün tutulamaz.
C) Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre
araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi
ve tecrübeyi haiz olan personel tarafından,
mevzuat ile belirlenen yerlerde yürütülür.
D) Tıbbi araştırmalarda rıza sözlü olarak alınması
yeterlidir.

b.1982
d.1998

78. Aşağıdakilerden hangisi “Hasta Hakları
Yönetmeliği” bölümünde yer almaz ?

a.Amaç
d.Dayanak

b.Kapsam
d.Mecburiyet

79. Hasta

Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta Hakları”
kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir ?

A) Sağlık hizmeti sunanların ve faydalananların
memnuniyetidir
B) Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkısıyla sağlık hizmetlerinin
verilmesi sonucu oluşan durumdur
C) Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sırf insan
olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı, uluslar arası
antlaşmalar ve diğer mevzuatla teminat altına
alınmış bulunan hakları ifade eder.
D)Hiçbiri

80. Aşağıdakilerden

hangisi sağlık hizmetlerini
sunarken uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

A) Sağlık hizmetleri herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde
planlanır
B) Kişi rızası ve bakanlığın izni olmaksızın tıbbi
araştırmalara tabi tutulamaz
C) Kanunla izin verilen haller dışında hastanın özel
hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz
D) Kişi görev süresi bitene kadar yargılanamaz

81. “Mevzuatla

belirlenmiş sevk sistemine uygun
davranmak” ifadesi aşağıdakilerden hangisinde
vurgulanmıştır ?

A) Hastalar evinde tedavi ve bakım isteyebilirler
B) Hastalar tedaviyi reddedebilirler
C) Hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir
D) Hepsi

84. Aşağıdakilerden hangisi etik değerler konusunda
doğru olarak nitelendirilebilir?

A) Etik değerler evrenseldir
B) Etik değerler hukuksaldır
C) Etik Latince bir kavramdır
D) Etik değerler töreseldir
85. Tıbbi deontoloji genel olarak sağlık
çalışanlarının
mesleklerini icra etmeleri konusundaki ilke ve kuralları
belirler. Aşağıdakilerden hangisi bu ilke ve kurallardan
birisi değildir?
A. Bu ilke davranış biçimini kesin olarak belirlemez
B. Bu ilkeler kişisel sorumluluğu vurgular
C. Kişilere değerlendirme yapma ve yargıda bulunma
fırsatını da verir
D. Aynı ilkeye bağlı kişiler her zaman ortak davranırlar
87. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tıp
etkinlikleri içinde yer alan ilkelerden biri değildir?
A. Özerkliğe saygı ilkesi
B. Basın açıklaması ilkesi
C. Yararlılık ilkesi
D. Eşitlik ilkesi
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88. Tıp alanında bilinen en eski metin hangidir?

93. Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi tarihte
yayınlanmıştır?

a. Kadeş Anlaşması
a. 1970
b. Lokman Hekim formülü
b. 1982
c. Hammurabi Kanunları
c. 1990
d. Orhun Yazıtları
d. 1998
89. 10 Aralık 1948 tarihinde uluslararası metinlerin
en önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları
Bildirgesi’ni hangi kurum yayınlamıştır?

94. Hasta Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta Hakları”
kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

a. Avrupa Topluluğu
e. Sağlık hizmeti sunanların ve faydalananların
memnuniyetidir
f. Milli
Eğitim
Bakanlığı’nın
katkısıyla
sağlık
hizmetlerinin verilmesi sonucu oluşan durumdur
g. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sırf insan
olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı, uluslar arası
antlaşmalar ve diğer mevzuatla teminat altına
alınmış bulunan hakları ifade eder.
h. Hiçbiri

b. NATO
c. UNESCO
d. Birleşmiş Milletler
90. Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad
verilir?
a. Hak

95. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini sunarken
uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

e.
f.

b. Yasa
c. Tüzük

g.
d. Kural

91. Uluslararası kabul görmüş “evrensel” denilen haklar
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır?
a. Hasta Hakları
b. İnsan hakları
c. Sığınma Hakkı

h.

Kişi görev süresi bitene kadar yargılanamaz
Kişi rızası ve bakanlığın izni olmaksızın tıbbi
araştırmalara tabi tutulamaz
Kanunla izin verilen haller dışında hastanın özel
hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz
Sağlık hizmetleri herkesin kolayca ulaşabileceği
şekilde planlanır

96. Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları arasında yer
almaz?
a. Her bireyin, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü,
nazik, şefkatli ve hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve
rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda
sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
b. Her bireyin bir zarar gördüğünde şikayette bulunma hakkı
vardır.

d. Ekolojik hakları
92. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’ de yayımladığı
“İnsan Hakları Bildirgesi” için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
e.

f.
g.
h.

Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit
doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde olması
gereği
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin
hakkı olduğu
Hasta
haklarından
belli
kişilerin
faydalanabileceği
Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması

c. Her birey kişisel bilgilerinin; sağlık durumu, yapılan teşhis
ve tedavi konularında bilginin yanı sıra teşhis - tedavi veya
özel ziyaretlerinin gizli tutulmasını talep etme hakkına
sahiptir.
d. Her birey hızlı tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bekleme
sürelerinin belirlenmesi hekim ile ilgilidir. Tedavi hekimin
belirlediği zamanda gerçekleşmelidir.
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97.
Aşağıdakilerden
hangisi
hastanın
tıbbi
araştırmalarda
rızasının
alınmasında
izlenecek
usüllerden değildir?
e.

f.

g.

h.

Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası
bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı
hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi yarar ve toplum
çıkarı, üzerinde araştırma yapılmasına rıza gösteren
gönüllünün yaşamından ve vücut bütünlüğünün
korunmasından üstün tutulamaz.
Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre araştırmada
bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve tecrübeyi haiz
olan personel tarafından, mevzuat ile belirlenen
yerlerde yürütülür.
Tıbbi araştırmalarda rıza sözlü olarak alınması
yeterlidir.

101. Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde
gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak tedavinin
her aşaması için geçerlidir. Durumun aciliyeti ve spesifik
standartlar bazında belli bir süre içinde verilmesi
gereken hizmetler dikkate alınarak bekleme sürelerinin
belirlenmesi sağlık hizmetlilerinin görevidir. Bu ifade
hangii hasta hakkını anlatmaktadır?
a. Ziyaretçi ve refaktçi hakkı
b. Hastanın vaktine saygı hakkı
c. Mahremiyet Hakkı
d. Rıza ve onay hakkı

b. Eşitlik içinde hizmete ulaşma hakkı

102. Sağlık hizmeti verenler gerçekleşecek herhangi bir
ameliyat veya tedaviye ilişkin tüm bilgileri - riskleri,
sıkıntıları, yan-etkileri ve alternatif durumları ile ilgili
bilgiler dahil olmak üzere - hastalara vermek zorundadır.
Hastanın tedavi veya tıbbi müdahaleye itiraz etme hakkı
veya tedavi sürecinde kararını değiştirip devam
edilmesine karşı itiraz etme hakkı vardır. Hasta sağlık
durumu ile ilgili bilgilendirilme konusuna itiraz hakkına
sahiptir. Sözü edilen hasta hakkı aşağıdakilerden
hangisidir?

c. Sağlık personeli seçme- değiştirme hakkı

a. Yararlanma hakkı

d. Mahremiyet hakkı

b. Özgür seçim hakkı

98. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate
alınmadan hizmet alma hakkı, aşağıdaki hasta
haklarından hangidir?
a. Bilgi isteme hakkı

99. Hastaların, hastalığı ile ilgili her türlü hizmet ve
imkânın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile
ilgili her türlü durumu ve bilgiyi yazılı ya da sözlü
istemeye hakkı vardır ifadesi hangi hasta hakkı ile
ilgilidir?
a. Saygınlık hakkı
b. Bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkı
c. Ziyaretçi ve refakatçi hakkı
d. Şikayet ve Tazminat hakkı
100. Aşağıdaki tanımlardan hangisi Hasta Haklarının
amaçlarını anlatmaktadır?

c. Rıza-onay-itiraz hakkı
d. Kişisel tedavi hakkı
103. Herkes ilk önce haklarının neler olduğunu doğru
olarak bilmelidir. Ancak hiç bir hak onun gerektirdiği
ödev ve yükümlülükleri yerine getirmeden elde edilemez.
Aşağıdakilerden hangisi “Hasta ve Yakınlarının”
sorumluluklarından biri değildir?
a. Hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi,
tanı ve tedavinin sağlanmasında gerekli olduğundan, bu
bilgileri hastanın tedavi ve bakımından doğrudan sorumlu
olan kişilere tam ve doğru olarak aktarmak hasta ve
yakınlarının sorumluluğundadır.

a. Hastaların sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanmaları
konusunda desteklenmeleri,

b. Hasta ve yakınları tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları
anlamakta güçlük çektiklerinde, bu durumu hastanın
bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm
soruları sormalıdır.

b. Hasta-sağlık çalışanı ilişkilerinin geliştirilmesi, Sağlık
hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında
işbirliği ve iletişim fırsatları yaratılması, böylelikle daha etkin
ve güvenilir bir model oluşturmak,

c. Hasta ve yakınları, tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları
beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu
kişilere bildirmelidir.

c. Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak
sağlık hizmeti ortamında iç kontrolün sağlamasıdır.
d. Hepsi

d. Hasta ve yakınları, hastanın tıbbi durumu hakkında
bilgilendirildikten
ve
açıklamaları
doğru
anlayıp
anlamadıklarından hastanın bakımından sorumlu kişilerle
birlikte tekrar değerlendirdikten sonra bile alınacak kararlara
aktif olarak katılamazlar, tedaviye onay verip veremezler.
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104. Aşağıdakilerden hangisi “Hasta ve Yakınlarının”
sorumluluklarından biri değildir?
a. Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel
bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.
b. Hasta ve yakınları, randevu zamanına bağlı kalmalı ve
geciklemeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer
hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı
olmalıdır.
c. Hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin mali
sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemiyle ilgili konular
hasta ve yakınlarına aittir.
d. Hasta ve yakınları, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının
da haklarını göz önünde bulundurmak zorunda değildir.
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GİZLİLİK ve GİZLİLİĞİN ÖNEMİ
60. "Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi
sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği, milli
varlığı, bütünlüğü,
anayasal
düzeni
ve
dış
ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve
belgelere ... denir."
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a. Gizli
b. Ulusal bilgi
c. Devlet sırrı
d. Kripto
61. Aşağıdakilerden
hangisi
personel
güvenirliğine ilişkin doğru bir ifadedir?
a. Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiyi ihtiva eden ya
da bu bilgiye işlem yapan cihaz, malzeme ve tesisi,
yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak üzere alınan
fiziksel tedbirleri ifade eder.
b. Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiye yalnızca
yetki verilen kişilerin, bilmeleri gerektiği oranda
erişebilmeleri için alınan tüm tedbirleri ifade eder.
c. Yurtiçinde ve yurtdışında personel, araç, donanım ve
binalarda dinleme ve gözetleme amacıyla yapılan teknik
yerleşmelere karşı alınan tüm güvenlik tedbirleri
ifade eder.
d. Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden
dolayı öğrenen,
onu inceleyen, uygulayan ve
korumaktan sorumlu bulunanları ifade eder.
62. Aşağıdakilerden
hangisi
güvenlik
soruşturmasına ilişkin yanlış bir bilgidir?
a. Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp
aranmadığı tespit edilmeye çalışılır.
b. Kişinin ahlaki durumunun saptanması amacıyla
yapılır.
c. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının
tespit edilmesi amacıyla yapılır.
d. Güvenlik soruşturması asli memurluğa atanmadan
önce yapılır.
63. Aşağıdakilerden
hangisi "Kişi Güvenlik
Belgesi"ne ilişkin doğru bir bilgidir?
a. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak
personel için düzenlenir.
b. Silah taşıma yetkisine sahip personel için düzenlenir.
c. Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye
nüfuz edebilmeyi ve/veya bunların bulunduğu yer ve
tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder.
d. Milli İstihbarat Teşkilatına mensup personele verilen
belgeyi ifade eder.
64. Aşağıdaki
seçeneklerden
hangisi,
dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir?
a. Tercümeler, basılı kâğıtlar
b. Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
c. Fotoğraf filmleri ve fotokopileri
d. Hepsi

gizlilik

65. "Kontrollü evrak ve belgeler, izinsiz olarak ...
ve fotokopileri çıkarılamaz."
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a. tercüme, teksir edilemez
b. zarflanamaz
c. saklanamaz
d. bulundurulamaz
66. Aşağıdakilerden
derecelerinden değildir?
a. Çok gizli
b. Tasnif dışı
c. Hizmete öze!
d. Güvenlik belgesi

hangisi

gizlilik

67. Kontrollü
evrakın
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gizli
b. Özel
c. Çok gizli
d. Gizli ve özel

gizlilik

derecesi

68. Kontrolsüz
haizdir?
a. Gizli
b. Gizli ve özel
c. Çok gizli
d. Kozmik

gizlilik

derecesini

evrak

hangi

69. "Evrak ve belgeler... işleme tabi tutulurlar."
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a. önemine göre
b. taşıdığı gizlilik derecesine göre
c. ait olduğu birime göre
d. gönderildiği makama göre
70. "Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin,
özellikle haberleşme kanallarından gönderilmesi
sırasında yetkisiz
kişiler
tarafından
elde
edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve
diğer
her
türlü müdahaleye karşı alınan tüm
tedbirleri ifade eder."
Yukarıda yer verilen ifade aşağıdakilerin hangisinin
tanımıdır?
a. Devlet sırrı
b. Ulusal bilgi
c. Haberleşme güvenliği
d. Fiziki güvenlik
71. Aşağıdakilerden hangisi "kripto"nun tanımıdır?
a. Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin,
özellikle haberleşme
kanallarından
gönderilmesi
sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine ve
içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü
müdahaleye karşı alınan tüm tedbirleri ifade eder.
b. Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye
nüfuz edebilmeyi ve/veya bunların bulunduğu yer ve
tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder.
c. Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen
bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve
adlandırılmasını ifade eder.
d. Birbirleri ile haberleşen iki tarafın, haberleşmesi
esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak amacıyla
ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri ifade
eder.
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72. Aşağıdaki ay ve gün adlarının hangisini büyük
harfle yazmak gerekir?
a. Size ekimin sonunda mektup yazdım.
b. Sizinle 8 eylül 2007 tarihinde görüşelim.
c. Sizi çarşambaya kadar bekleyeceğim.
d. İstanbul'a
mayıs
veya
haziranda
gelmeyi
düşünüyorum.
73. "Türkçe kelimelerin başında 'h 1 sesi bulunmaz."
Aşağıdaki kelimelerden hangisi köken itibariyle
Türkçe olmakla birlikte "h" ile başlamaktadır?
a. Hürmet
b. Hükümet
c. Harita
d. Hangi
74. "Kişinin iyi veya kötü davranışlarının yükünü
üzerine alması"
aşağıda verilen seçeneklerden
hangisini kazanmakla gerçekleşebilir?
a. Olgunluk
b. Eğitim
c. Ahlâk
d. Sorumluluk
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HALKLA İLİŞKİLER
75. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları
arasında sayılmaz?
a. Hizmetlerin verimliliğini artırma
b. Halk ile yönetim arasında iş birliği sağlama
c. Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d. Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama
76. Aşağıdaki anlatılanlardan hangileri çağdaş kamu
yönetimin özellikleri arasında sayılamaz?
a. Gizlilik
b. Karlılık
c. Demokratiklik
d. Verimlilik
77. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin işlevleri
arasında değildir?
a. Üst kademeden diğer kademelere iletişimin akışı
b. Çeşitli birimler arasında iletişimin kolaylaşması
c. Halka düzenli, sürekli bilgi verilmesi
d. Kuruluşla ilgili bilgilerin halka aktarılmaması
78. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri tanımlar?
a. Halkla ilişkiler iki yönlü iletişime dayalıdır.
b. Halkla ilişkiler basınla ilişkileri anlatır.
c. Halkla ilişkiler sadece bir yetenek işidir.
d. Halkla ilişkiler bilimsel bir nitelik taşımaz.
79. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkilerde
"halk" sözcüğünü doğru biçimde anlatır?
a. Kuruluşa işi düşen herkesi
b. Yönetimi etkileyen grupları
c. Belli bir işle ilgili olan grupları
d. Medyayı
80. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin
aşamaları arasında değildir?
a. Araştırma
b. Politika
c. Planlama
d. Değerlendirme
81. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkilerin
anlamları arasında düşünülemez?
a. Basınla ilişkiler,
halkla ilişkilerde bilgi verme
biçimlerinden biridir.
b. Vatandaşların
bir
kuruluşu
iyi/kötü
olarak
değerlendirmeleri o kuruluşun ilişkileri açısından önemlidir.
c. Vatandaşların şikâyetleri, kuruluşun halkla ilişkilerinin
işlemediğini gösterir.
d. Sergi, fuar gibi etkinlikler planlanması gereken halkla
ilişkilerinin çalışmalarıdır.

83. Aşağıda yer alan görüşlerden hangisi halkla
ilişkilerde araştırma açısından doğrudur?
a. Bir sorun herkes tarafından biliniyor ise, araştırma
yapma gereksiz zaman/ para kaybıdır.
b. Araştırma her zaman sorun çözer.
c. Halkla ilişkiler, diğer alanlardaki araştırma yöntemlerini
kendi amaçlan için kullanılır.
d. Halkla ilişkilerin başarısı için kendine özgü bir araştırma
yöntemi bulması gerekir.
84. Aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
a. Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkilerde
önemli bir adımdır.
b. Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkiler
açısından sakıncalıdır.
c. Halkla ilişkiler ancak bir' krizin çözümünde gereklidir.
d. Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla ilgili
bilgi verilmemesi doğru olur.
85. Kuruluşun, amaçlarını ilgili olduğu topluluğun
amaç, çıkar ve gereksinmesi ile bütünleşmesi,
halkla ilişkilerin hangi yönünü tanımlamaktadır?
a. Kavramsal yön
b. Amaçsal yön
c. Çevresel yön
d. İşlevsel yön
86. Halkla
ilişkilerin
anlamı
aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Durum saptama, değerlendirme, yönelme
b. Değerlendirme, yönelme, durum saptama
c. Durum saptama, yönelme,değerlendirme
d. Yönelme, durum saptama,değerlendirme
87. Bütün halkla ilişkiler faaliyetleri, çalışmanın
genişlik ve yoğunluğuna göre bir harcamayı
gerektirir."
Yukarıdaki cümle, halkla ilişkilerde hangi temel ilkeyi
tanımlamaktadır?
a. Bütçe
b. Dürüstlük
c. İnandırıcılık
d. Tekrarlama
88. Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olmasının ilk
koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birimin örgütlenmesi
b. Birim
c. Danışma birimi
d. İletişim

82. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkiler
açısından geçerlidir?
a. Halkın bilme, öğrenme hakkı, halkla ilişkilerde önemli bir
yere sahip değildir.
b. Kuruluşun yaptıkları kadar yapmadıkları da halkla
ilişkiler açısından önem taşımaz.
c. Bir halkla İlişkiler biriminin varlığı halkla ilişkilerin iyi
yürümesi için yeterlidir.
d. Kamu hizmetlerinin yeterli biçimde yapılamaması halkla
ilişkiler açısından sorunlara neden olmaz.
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HAZIRLAYICI EĞİTİM SORULARI
1)Aşağıdakilerden
hangisi
Türkiye
Kamu
Hastaneleri Kurumunun görevlerinden değildir?
a) Avrupa Birliği ile ilgili ilişkileri yürütmek.
b) Kuruma bağlı hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri
ve benzer sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek.
c) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü sağlık
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
d) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına,
hasta ve çalışanların sağlığı ve güvenliğine yönelik
iyileştirme çalışmaları yapmak.

III- Başkan

II- Genel Sekreter

IV-Büro Personeli

Genel
Sekreterliklerdeki
hiyerarşinin
üst
makamdan alt makama doğru sıralanmasında
hangisi doğrudur?
a) II – IV – I – III
b) II – III – IV – I

c) II – III – I – IV
d) III – I – IV – II

9)Birlik içerisinde yer alan sağlık kurumları arasında
her derece ve unvandaki personelin ilgili mevzuat
çerçevesinde yapılacak atama ve nakil işlemleri
……………… tarafından yapılır.

2)Kamu Hastaneleri Birliklerinin en üst karar ve
yürütme organı hangisidir?
a) İl Sağlık Müdürlüğü c) Başhekimlik
b) Genel Sekreterlik
d) Hastane Yöneticisi

Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

3)Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatı
hangisidir?
a)
b)
c)
d)

8)I- Uzman

a)
b)
c)
d)

Eğitim Araştırma Hastaneleri
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İlçe Sağlık Müdürlüğü
Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi

Mali Hizmetler Başkanı
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Uzman
Genel Sekreter

10)Aşağıdakilerden hangisi direk genel sekreterliğe
bağlı birimler arasında değildir?

4)Genel Sekreter kim ile sözleşme yapar?
a) Müsteşar
b) Sağlık Bakanı

a) Kalite Birimi
b) Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
c) Verimlilik Birimi
d) İhtiyaç Değerlendirme ve Tespit Birimi

c) Kurum Başkanı
d)Müsteşar Yardımcısı

5)Genel Sekreterlikte kaç Başkanlık vardır?
a) 1

b) 3

c) 2

d) 4

6)Aşağıdakilerden
hangisi
başkanlığı değildir?
a)
b)
c)
d)

11)Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını
sağlamak,
yenilemek,
tamir,
bakım
ve
kalibrasyonlarının takibi, atıl kapasite oluşmasının
engellenmesi
hastane
yapılanmasında
kimin/kimlerin görevidir?

genel

sekreterlik
a) Bakım Hizmetleri Müdürü
b) Hastane Yöneticiliği – İdari ve Mali Hizmetler
Müdürü
c) Başhekim Yardımcısı
d) Başhekimlik
Birlik düzeyinde sağlık tesislerinin insan kaynakları
ihtiyacının belirlenmesi, insan gücü planlanması ve
personel özlük işlemleri hangi başkanlık tarafından
yürütülür?
a) Mali Hizmetler Başkanlığı
b) Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
c) İdari Hizmetler Başkanlığı
d) Haklar ve Sosyal Hizmetler Birimi

Strateji Geliştirme Başkanlığı
İdari Hizmetler Başkanlığı
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Mali Hizmetler Başkanlığı

7)Uzman personel ve büro görevlileri kim ile
sözleşme yapar?
a) Başkan
b) Kurum Başkanı

c) İdari Hizmetler Başkanı
d) Genel Sekreter

13)Aşağıdaki birimlerden hangisi İdari İşler Şube
Müdürlüğünün görev alanında değildir?
a) Ulaştırma ve Garaj Amirliği
b) Arşiv Birimi
c) İdare Amirliği Birimi
d) Bütçe Takip Birimi
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14)Kamu
Hastane
Birliklerinde
hastane
yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)
b)
c)
d)

21)Aşağıdakilerden hangisi Başhekimliğin görevleri
arasında yer almaz?
a) Tıbbi Hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve
komisyonların çalışma düzen ve usullerinin belirlenmesi
b) Ağız ve diş sağlığı tarama ve koruyucu hizmetlerin
verilmesinin sağlanması ve takibi
c) Satın
alma
işlemlerinin
planlanması,
uygulanması ve muhasebeleştirilmesi
d)Hekimlerin nöbet ve çalışma planlarını düzenlemek

Hastane Yöneticisi
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Uzman
İdari ve Mali İşler Müdürü

15)Hastane Müdür Yardımcıları kim ile sözleşme
yapar?
a) Hastane Yöneticisi
b) İdari Hizmetler Başkanı
c) Genel Sekreter
d) Kurum Başkanı

22)Bakanlık teşkilatının ilde ve merkez ilçede görevli
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön
inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye
yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kaymakam

16)Aşağıdakilerden
hangisi
Tıbbi
Başkanlığı bünyesinde değildir?

b)Vali

Hizmetler

c)Müsteşar
d)Bakan

a) Toplumsal Sağlık Destek Birimi
b) Disiplin İşleri Birimi
c) Haklar ve Sosyal Hizmetler Birimi
d)Özellikli Hizmetler ve Kritik İşlemler İzlem Birimi

23)İlde Acil Sağlık Hizmetleri hangi kurum tarafından
yürütülür?
a)
b)
c)
d)

17)Aşağıdakilerden
hangisi
Mali
Hizmetler
Başkanlığı bünyesindeki birimlerden değildir?

a)
b)
c)
d)

Bütçe Planlama ve Muhasebe Uygulamaları Birimi
Stok Yönetimi Analiz ve Kontrol Birimi
Satınalma ve İhale Uygulama Birimi
Hastane Hizmetleri Sağlık Otelciliği Birimi

24)Sağlık Hizmetlerinin ildeki amiri kimdir?
a)Vali
b)Sağlık Müdürü

18)İlimizde kaç tane Genel Sekreterlik vardır?
a) 2

b) 6

c) 3

c)Müsteşar
d)Sağlık Bakanı

d)4

25)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Taşra
Teşkilatına bağlı kuruluşların koordinasyonu
nereye aittir?

19)Sağlık tesislerinin mal ve hizmet alımı ihaleleri
kim tarafından yapılır?

a)
b)
c)
d)

Hastane Yöneticisi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Genel Sekreterlik
Kamu Hastaneleri Kurumu

a)
b)
c)
d)

İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
Valilik
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

26)Vali adına illerdeki sağlık hizmetleri kimler
tarafından yürütülür?

20)Kamu Hastane Birliklerine bağlı hastaneler kim
tarafından yönetilir?
a)
b)
c)
d)

Kamu Hastaneler Birliği
İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Denetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

a)İl Sağlık Müdürleri

Başhekim
İdarî ve Malî İşler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Hastane Yöneticisi

b)Vali yardımcıları
c)İl milli eğitim müdürleri
d)Hastane başhekimi
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27)Ülkemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerini yürütmek ………………… temel
görevidir.” Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere
aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

34)Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarından biri
değildir?
Bilgilendirilme hakkı
Rıza ve izin hakkı
Ötenazi ( ölümünü isteme) hakkı
Hekim seçme ve değiştirme hakkı

a)Tıp fakülteleri
b)Sağlık Bakanlığı
c)Özel sağlık kurumları
d)Vakıflar

a)
b)
c)
d)

28)Aşağıdakilerden
hangisi
etik
değerler
konusunda doğru olarak nitelendirilebilir?

35)Aşağıdakilerden
hangisi
“Hasta
Yönetmeliği” bölümünde yer almaz?

a)
b)
c)
d)

Etik değerler evrenseldir
Etik Latince bir kavramdır
Etik değerler hukuksaldır
Etik değerler töreseldir

Hakları

a) Amaç
b) Kapsam
c) Dayanak

29)Uluslararası kabul görmüş “evrensel” denilen
haklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma
uymaktadır?

a)
b)
c)
d)

d)Mecburiyet
36)Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe
hizmet veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık
Bakanlığı arasında doğrudan iletişimi sağlayan web
sitesidir?

DSÖ’nün sağlık tanımı
Mavi bayrak
İnsan hakları
Ekolojik haklar

a)www.saglik.gov.tr
30)Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi
tarihte yayınlanmıştır?

b)www.sbn.gov.tr
c)beyazkod@saglik.gov.tr

a) 1970

b) 1982

c) 1990

d) 1998

d)http://havanikoru.org
31)Aşağıdakilerden
hangisi
sorumluluklarından biridir?

37)Hasta Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta
Hakları”
kavramının
tanımı
aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

hasta

a) Sağlık çalışanlarını bilgilendirmek
b) Hastane kurallarına uyma
c) Diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı
gösterme
d) Hepsi

a)Sağlık hizmeti
memnuniyetidir

32)Aşağıdakilerden
hangisi
mesleki
olarak
hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik
sorumluluklarını tanımlar?

c)Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sırf insan
olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı, uluslar arası
antlaşmalar ve diğer mevzuatla teminat altına
alınmış bulunan hakları ifade eder.

a)
b)
c)
d)

sunanların

ve

faydalananların

b)Milli
Eğitim
Bakanlığı’nın
katkısıyla sağlık
hizmetlerinin verilmesi sonucu oluşan durumdur

Hipokrat andı
İnsan Hakları Bildirgesi
Bireysel denetim mekanizması
Türk Ceza Kanunu

d)Hiçbiri
38)Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin
amacı değildir?
a)İnsanları hastalıklardan korumak
b)Hasta insanları tedavi etmek
c)Sakat kalanların başkalarına bağımlı
yaşayabilmelerini sağlamak
d)Hasta insanları sigortalı etmek

33)“Kanunen
zorunlu
haller
dışında”
aşağıdakilerden hangisi “Hasta Hakları” ile ilgili bir
haktır?
a) Hastaya vasi tayin edilir
b) isteyebilir Zaman aşımından dolayı dosyanın
yakılmasını
c) Hasta kendisine yapılan tedaviyi durdurmak ve
reddetmek hakkına sahiptir
d) Hasta aleyhinde konuşulmamasını isteme hakkına
sahiptir

olmadan

39)“Sağlık
Hizmetlerinin
temel
amacı
…………………’dir” Yukarıdaki ifadede boş
bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi
gelmelidir?
a)Rehabilite etmek
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b)Tedavi etmek
c)Hastalıklardan korumak
d)Teşhis etmek

47)İlk Sağlık Bakanımız kimdir?

40)Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe
hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının güvenliğinin
sağlanmasıyla ilgili iletişim web sitesidir?

a)Adnan ADIVAR

a)www.saglik.gov.tr
b)www.sbn.gov.tr
c)beyazkod@saglik.gov.tr
d)www.sabim.saglik.gov.tr

c)Osman DURMUŞ

b)Refik SAYDAM

d)Lütfi KIRDAR
48)Aşağıdakilerden hangisi Öncelik Sırasının
Belirlenmesini İsteme Hakkı içerisinde yer
almaktadır?

41)Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi’ne
göre şiddetin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kişinin fiziksel olarak zarar görmesi
b)Kişinin ruhsal olarak zarar görmesi
c)Kişinin fiziksel ve psikolojik olarak zarar
görmesiyle
sonuçlanan
veya
sonuçlanması
muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler
d)Kişinin aniden saldırıya maruz kalması

a) Acil Vakalar
b)Engelliler
c)65 Yaş üstü yaşlılar
d)Hepsi

42)Sağlık hizmetlerinde en sık şiddete maruz kalan
bölüm neresidir?

a)Dilekçe sahibinin adı-soyadı

49) Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar Nelerdir?

b)İmzası

a)Aile Hekimliği Merkezleri
b)Dahiliye Servisleri
c)Acil Hizmetleri
d)Psikiyatri Servisleri

c)İş veya ikametgâh adresi
d)Hepsi

43)Beyaz Kod Bildirim Sisteminin telefon erişim
hattı hangisidir?

50)Hangisi stresle başa çıkmak için kullanılan bir
yöntem değildir ?

a)ALO 184
b)ALO 150
c)ALO 113
d)ALO 182

a)Solunum egzersizleri
b)Egzersiz (koşu, yüzme)
c)Sosyal, kültürel faaliyetler
d)Fazla çalışma

44)Hangisi Çalışan Güvenliğinin Sağlanması
Genelgesinin getirdiği uygulamalardan değildir?

51)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
merkez teşkilatının hizmet birimidir?
A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

a)Beyaz Kod Uygulaması
b)Hizmetten Çekilme
c)Bildirim Süreci ve Hukuki Yardım
d)Sağlık çalışanlarının performansını artırmak

B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D) Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü

45)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi yıl
yayınlanmıştır?
a)1948

b)1950

c)1962

d)1981

46)Aşağıdakilerden
arasında yer alır?

hangisi

Kızılay’ın

Bakanlığı

52)Sağlık
Bakanı,
bakanlığının
icraatından
aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?

amaçları

A) Cumhurbaşkanı

B)Meclis Başkanı

C) Başbakan

D)Başbakan Yardımcısı

53) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın
Bağlı kuruluşu değildir?

a) Felaketler karşısında (yangın, deprem) yurt içinde
ve yurt dışında yardımda bulunmak.

A) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

b)Ülkenin sağlık sorunları ile ilgilenmek

B) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

c)Kızılhaç’a üye devletlere gereksinimleri dahilinde
yardım etmek

C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

d)Hepsi

D) Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
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54) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’nun görevidir?
A) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve
yürütmek
B) Avrupa Birliği ile ilişkileri yürütmek
C) Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek
D) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek
55) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Meslekleri Kurulunun
görevi değildir?
A) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek
B) Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek
C) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş
bildirmek
D) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel
değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim
hastanelerini belirlemek
56) Aşağıdakilerden
görevidir?

hangisi

Sağlık

57) Bakan tarafından görevlendirilen Sağlık Politikaları
Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
B) 2

C) 3

D) 4

58) Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı olan hizmet birimleri
kaç tanedir?
A) 11

B) 13

C) 15

D) 17

59) Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşu kaç tanedir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

60) Yüksek Sağlık Şurası’nın kaç üyesi vardır?
A) 17

B) 16

C) 15

D) 14

61) Yüksek Sağlık Şurası üyeleri yılda en az kaç defa
toplanır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
62) Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri yılda en az kaç defa
toplanır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

63) Yüksek Sağlık Şurası üyelerinin görev süresi kaç
yıldır?
A) 1

B) 2

64) Yüksek Sağlık
tarafından seçilir?

C) 3
Şurası

B) 15

65)
Aşağıdakilerden
görevlerindendir?

C) 13
hangisi

D) 11
ASHGM’nün

A) Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine yönelik
çalışmaları planlamak ve yürütmek.
B) Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel
çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve
basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek,
kampanyalar yapmak veya yaptırmak.
C) Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve
sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her
türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve
yaptırmak.
D) Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini
yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın
almak.

Bakanlığının

A) Tarihi ve kültürel varlıkları korumak
B) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde
kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla
işbirliği yapmak
C) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri
bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler
yönünden geliştirmek
D) Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir
iyilik hali içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır

A) 1

A) 17

üyelerinin

D) 4
kaçı

Bakan

66) ASHGM, 02/11/2011 Tarihli ve 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve Görevleri
hakkında KHK’nin hangi maddesine dayanılarak
kurulmuştur?
A)

7

67) ASHGM
hangisidir?

B) 8
Yönetmeliğinin

C) 9
amacı

D) 10
aşağıdakilerden

A) Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir,
kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak
maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile
ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef
oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyon
temin edilmesine ve Bakanlık tarafından yürütülecek
olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul
ve esasları belirlemektir.
B) Ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş,
işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans
ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini
düzenlemektir.
C) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti
sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele
karşı işlenen suçlar sebebiyle personelin veya kanuni
mirasçılarının talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca
yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
D) Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki
yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda,
diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul
edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık
hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum
ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan
haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan
faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve
gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine
dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.
68) Aşağıdakilerden hangisi ASHGM’ne bağlı Daire
Başkanlığı değildir?
A) Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
B) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
C) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
D) Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri
Daire Başkanlığı
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69) 112 KKM Sisteminin özellikleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şehrin sayısal haritaları üzerinde adres araması
yapılabilmesi, aktif harita üzerinde yeni bina yeni sokak
gibi bilgilerin güncellenebilmesi.
B) Telefon ve telsiz çağrılarının numara veya sinyal düştüğü
andan itibaren ses kayıtlarının yapılabilmesi, GPS ile
ambulansların on-line olarak takip edilmesi.
C) Ambulans ekipleri ve merkez arasında veri iletişimi
yapılabilmesi, Komuta Kontrol Merkezi ile hastaneler
arasında bilgi paylaşımının sağlanması.
D) Hepsi.
70) 81 İl 112 Acil Komuta Kontrol Merkezleri ile Bakanlık
merkezinde dijital sistem hangi yıl kurulmuştur?
A)
B)
C)
D)

2004
2006
2008
2010

71)
Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Ambulansı
değildir?
A)
B)
C)
D)

Kara Ambulansı
Dağ Ambulansı
Deniz Ambulansı
Hava Ambulansı

72) “Kara, hava ve deniz ambulansları ile acil sağlık
araçlarının ihtiyaç tespitini, sevk ve idaresini sağlamak”
görevi hangi daire başkanlığının görevidir?
A)
B)
C)
D)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

73) Aşağıdakilerden hangisi ASHGM Eğitim ve Projeler Daire
Başkanlığının vermiş olduğu eğitimlerden değildir?
A)
B)
C)
D)

Acil Sağlık Eğitimi
UMKE ve Afet Eğitimleri
İlk Yardım Eğitimi
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

74) Zehir Danışma Merkezi, hangi daire başkanlığı
bünyesindedir?
A)
B)
C)
D)

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı

75) Kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin
hukukundan doğan sorumluluklarının saptanması ve
kanunlarla düzenlenen işlemlerin yapılması faaliyetlerine
ne denir?
A)
B)
C)
D)

Denetim
İnceleme
Soruşturma
Ön İnceleme

76) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca
yürütülen faaliyetlere ne denir?
A)
B)
C)
D)

Denetim
İnceleme
Soruşturma
Ön İnceleme

77) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan inceleme
sonuçlarının bağlandığı rapor türü aşağıdakilerden
hangisidir?
İnceleme Raporu
Soruşturma Raporu
Ön İnceleme Raporu
Tazmin Raporu

A)
B)
C)
D)

78. Bakanlık teşkilatının ilçede görevli memurlar ve diğer
kamu görevlileri hakkında ön inceleme yaptırmaya ve
soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden
hangisidir?
Kaymakam
Vali
Müsteşar
Bakan

A)
B)
C)
D)

79) Bakanlık teşkilatının ilde ve merkez ilçede görevli
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ön
inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili
merci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Kaymakam
Vali
Müsteşar
Bakan

80) 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma
izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını
aşağıdakilerden hangisine bildirir?
A)
B)
C)
D)

Cumhuriyet Başsavcılığına,
Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu
görevlisine
Şikayetçiye
Hepsine

81) 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili mercinin soruşturma
izni verilmesine ilişkin kararına karşı aşağıdakilerden
hangisi itiraz edebilir?
A)
B)
C)
D)
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Cumhuriyet Başsavcılığı,
Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu
görevlisi
Şikayetçi
Hepsi
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82) 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili mercinin soruşturma
izni verilmemesine ilişkin kararına karşı aşağıdakilerden
hangisi/hangileri itiraz edebilir?

88) 3628 sayılı yasaya göre mal bildirimleri ne zaman
yenilenmelidir?
A)
B)
C)
D)

I- Cumhuriyet Başsavcılığı
II- Hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu
görevlisi
III- Şikayetçi
A)
B)
C)
D)

Yalnız I
I ve III
I ve II
Yalnız III

83) 4483 sayılı Kanun’a göre yetkili merciinin soruşturma
izni verilmesi ya da verilmemesine ilişkin kararına karşı
itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

1 hafta
10 gün
15 gün
30 gün

84) Kimler Mal Bildiriminde Bulunmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Milletvekilleri
Noterler
Memurlar
Hepsi

85) 3628 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi mal
bildirimine konu edilir?
A) Memurun kendisine ait taşınmaz mallar
B) Memurun eşine ait taşınmaz mallar
C) Memurun velayeti altındaki çocuklarına ait taşınmaz
mallar
D) Hepsi

86) 3628 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi mal
bildirimine konu edilir?
A) Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katından
fazla tutarındaki Para
B) Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katından
fazla tutarındaki Altın
C) Görevliye yapılan aylık net ödemenin beş katından
fazla tutarındaki Banka Kredisi Borcu
D) Hepsi
87) 3628 sayılı yasaya göre mal varlığında önemli bir
değişiklik olduğunda mal bildirimi ne kadar sürede
yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

1 ay
15 gün
10 gün
1 hafta

Sonu (0) ile biten yıllarda
Sonu (5) ile biten yıllarda
Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda
Önemli bir değişiklik olduğunda

89. 3628 sayılı yasaya göre sonu (0) ve (5) ile biten
yıllarda yenilenmesi gereken mal bildirimleri en geç ne
zamana kadar verilmelidir?
A)
B)
C)
D)

Yılın ilk mesai gününde
Ocak ayı sonuna kadar
Şubat ayı sonuna kadar
Mart ayı sonuna kadar

90) Aşağıdakilerden hangisi tıbbın kötü uygulanma
hallerindendir?
A)
B)
C)
D)

Dikkatsizlik
Tedbirsizlik
Meslekte Acemilik-Yetersizlik
Hepsi

91) Kişinin gerek hazineye gerekse başka bir kişiye
verdiği zararın kendisine ödettirilmesine ne denir?
A)
B)
C)
D)

Mali Yükümlülük
Mali Sorumluluk
Maddi Sorumluluk
Hepsi

92) Kamu zararından doğan alacakların taksitlendirme
süresi azami kaç yıldır?
A)
B)
C)
D)

1 yıl
3 yıl
5 yıl
10 yıl

93) Bilgi edinme başvurusu nasıl yapılır?
I- Yazılı
II- Elektronik ortamda
III- Sözlü
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) Hiçbiri
94) Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar Nelerdir?
A)
B)
C)
D)
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Dilekçe sahibinin adı-soyadı
İmzası
İş veya ikametgâh adresi
Hepsi
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95) Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

99) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Daire
Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

A) İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin
işlemleri yürütmek
B) Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri
arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar arasında
koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek
C) Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar
düzenlemek
D) Toplumun sağlıkla ilgili karar alma sürecinde bilinçli
olarak yer almasını sağlamak

A) Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri
arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar arasında
koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek

96) Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarından biri değildir?

C) Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü ilgili iç ve dış platformlarda
temsil etmek
D) Gümrük Birliği, Ulusal Programın izlenmesi
100)
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sağlık
Politikaları Daire Başkanlığının görevlerinden biri
değildir?

A) İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
B) Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı

A) Yabancı ülkelerle işbirliği ile gerçekleştirilecek sağlık
alanındaki faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu
sağlamak

C) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
D) Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
97) Aşağıdakilerden hangisi İkili İlişkiler
Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

B) Bakanlığımız üst düzey yetkililerinin görev amacıyla
yurtdışına çıkışlarında diplomatik, hususi ve hizmet
pasaportlarının çıkartılması

Daire

A. İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri
yürütmek
B.Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/protokollerinin
hazırlanması, imzalanması, onaylanmasını sağlamak
C. Yabancı ülkelerle işbirliği ile gerçekleştirilecek sağlık
alanındaki faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu
sağlamak
D. Ülkemizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarının, yabancı
ülkelerdeki sağlıkla ilişkili kurumlarla işbirliğini organize
etmek ve tüm harcamalarını karşılamak

B) Yabancı devletlere sağlık sistemleri destek sürecinde,
analiz ve ihtiyaç tespitinin yapılması, uyumlaştırma ve
operasyonel sürecinin uygulanmasını sağlamak
C) Sağlık alanında uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve
bunlarla ilgili hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin
çalışmaları yürütmek
D) Dernek/Vakıf ilişkilerini yürütmek
101)
Aşağıdakilerden hangisi Eğitim ve Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığının görevlerinden biri
değildir?
A) Anlaşma/ Protokoller çerçevesinde, ülkemizde
ve/veya yurtdışında tedavi edilmesi uygun görülen
yabancı hastaların tedavilerine ilişkin faaliyetleri
koordine etmek

98) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Kuruluşlarla
İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

B) Jean Monnet başta olmak üzere uluslararası burslardan
Bakanlığımız personelinin yararlanmasını sağlamak

A) Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek
Devlet Memurları Yönetmeliği” çerçevesinde Bakanlık
kontenjanlarının
ve
eğitim
alacak
personelin
belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması

C) “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet
Memurları Yönetmeliği” çerçevesinde eğitim alacak
personelin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması

B) Uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen
toplantı, eğitim, konferans, seminer gibi etkinliklerin
Bakanlık ilgili birimlerine duyurulmasını, koordinasyonunu
ve Bakanlığın bu etkinliklerde temsilini sağlamak
C) Bakanlığın uluslararası bir kuruluşa yeni üyeliği ile ilgili
sürecin başlatılmasını ve üyelik işlerinin gerçekleştirilmesini
sağlamak
D) Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek

D) Çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı
düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaların
koordine edilmesini sağlamak
102)
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğünün mal ve hizmet alımlarını satın alma
yöntemleri
ile
gerçekleştirmek
hangi
Daire
Başkanlığının görevleri arasındadır?
A.
B.
C.
D.
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İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
Eğitim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı,
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103)
Bakanlık ile Dünya Sağlık Örgütü arasında her iki
yılda bir imzalanan “İki Yıllık İşbirliği Anlaşması” hazırlık
çalışmalarını koordine etmek ve imzalanmasına yönelik
çalışmaları yürütmek hangi Daire Başkanlığının görevleri
arasındadır?

109) Gelişmekte olan ülkelerde kaliteli üreme sağlığı ve
aile planlaması hizmetlerini sağlamak, aşağıdaki hangi
kuruluşun görevleri arasındadır?

A) İkili İlişkiler Daire Başkanlığı

B) EİT

B) Eğitim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

C) UNDP

C) Avrupa Birliği Daire Başkanlığı

D) DSÖ

D) Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı

110) Dünya Sağlık
kurulmuştur?

104)
Anlaşma/ Protokoller çerçevesinde, ülkemizde
ve/veya yurtdışında tedavi edilmesi uygun görülen
yabancı hastaların tedavilerine ilişkin faaliyetleri
koordine etmek ve denetlemek
hangi Daire
Başkanlığının görevleri arasındadır?
A.
B.
C.
D.

İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı
C)Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı

A)İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
B) Eğitim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C) Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
D) Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı

A) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi
B) Afrika Bölge Ofisi
C) Avrupa Bölge Ofisi
D) Amerika Bölge Bürosu

B) ABD
C) Türkmenistan

tarihte

A) 23 Haziran 1970
B) 7 Nisan 1948
C) 8 Mayıs 1960

A) OPEC
B) UNDP
C) OECD
D) NATO

A) EİT
B) NATO
C) UNDP
D) OIM
113) Avrupa ekonomisi kurmak ve Avrupa’nın ekonomik
kalkınmasını sağlamak üzere kurulan uluslar arası
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

107) Türkiye Dünya Sağlık Örgütü’ nün hangi bölge
ofisine üyedir?

A) Almanya

hangi

112) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda yardım,
mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri
dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para gönderme ve
yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda
faaliyet gösteren uluslararası örgüttür?

106) Personelin özlük, disiplin, rapor, izin vb. iş ve
işlemlerinin yürütülmesini ve Periyodik bültenler
hazırlanmasını sağlamak hangi Daire Başkanlığının
görevlerindendir?

Avrupa

(WHO)

111) Türkiye aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan
hangisine üye değildir?

Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı
İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı

108) Aşağıdakilerden hangisi DSÖ
Bürosuna bağlı ülkelerden değildir?

Örgütü

D) 20 Nisan1956

105)
Ülkemizce yurtdışına yapılan acil ve/veya insani
ve teknik yardımların, gerektiğinde Bakanlığımız Acil
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili Genel
Müdürlükler, Kurum Başkanlıkları ve diğer kurumlarla
koordine edilerek yerine getirilmesini sağlamak hangi
Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
A.
B.
C.
D.

A) UNFPA

Bölge

A) OIM
B) NATO
C) UNDP
D) OECD
114) Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta
toplanıp, İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere
kurulan 57 üyeye sahip uluslar arası kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) OIM
B) NATO
C) İİT
D) OECD

D) Özbekistan
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115) Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin
yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisine
aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Denetim Hizmetleri Başkanlığı

116) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı iletişim
kurumları arasındadır?
A)
B)
C)
D)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi(AHBS)
Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)

117)
Aşağıdakilerden
hangisi
Gönüllü
Sağlık
Gözlemciliği (GSG) uygulaması kapsamında değildir?
A)
B)
C)
D)

121) 663 sayılı KHK göre, Uluslararası kurum ve
kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili
yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme
ettirerek yayımlamak görevi hangi Genel Müdürlüğe
verilmiştir?

Toplum Sağlığı Merkezleri
Eğitim- Araştırma Hastaneleri
Aile Sağlığı Merkezleri
Üniversite Hastaneleri

118) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi (SABİM)’nin görevlerinden değildir?
A) Sağlık Hizmetlerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesini
sağlamak
B) Toplumun tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerinin işleyişi
sürecindeki sorunlarını çözmek
C) Sağlık risklerini önlemek ve sağlık hizmetleri sunum
sistemlerinde ilgili sağlık bilgisini paylaşmayı
amaçlamak
D) Ulusal ve uluslar arası sularda seyir eden gemilere
uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek

A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
C) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlığın Gelişimi Genel Müdürlüğü
122) Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, Bakanlık
personeline verdiği mail adres uzantısı, aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

saglik.net.tr
saglik.com.tr
saglik.gov.tr
saglik.edu.tr

123) Sağlık Bilgi Sistemlerinde kullanılan Sağlık Kodlama
Referans Sözlüğünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A)
B)
C)
D)

Sağlık kuruluşları kodları
Tıbbi cihaz kodları
Diğer tıbbi sarf malzeme kodları
Hepsi

124) Aşağıdakilerden hangisi Özlük
Başkanlığı birimlerinden biri değildir?

İşleri

Daire

A) Sicil işlemleri birimi
B) Tahakkuk işlemleri birimi
C) Disiplin işlemleri birimi
D) Mal bildirimleri birimi
125) Mal bildiriminde bulunulması hangi yıllarda yapılır?
A) Sonu 3 ve 5 ile biten yıllarda
B) Sonu 2 ve 6 ile biten yıllarda

119) Medyada haber değeri taşıyan, sağlığı geliştirici
mesajlar içeren medya içeriklerinin üretilmesi için
gündem oluşturulması ve medyada yer alan doğru
sağlık mesajları içeren sağlık ile ilgili içeriklerin teşvik
edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet
birimlerinden hangisinin görevleri arasındadır?
A)
B)
C)
D)

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

120) Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe hizmet
veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı
arasında doğrudan iletişimi sağlayan web sitesidir?
A)
B)
C)
D)

www.saglik.gov.tr
www.sbn.gov.tr
beyazkod@saglik.gov.tr
http://havanikoru.org

C) Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda
D) Sonu 1 ve 2 ile biten yıllarda
126) Aşağıdakilerden hangisi mazerete dayanan nakil
durumlarından biri değildir?
A) İstifadan sonra geri dönme
B) Sağlık durumu
C) Eş durumu
D) Öğrenim durumu
127) Hizmet 1 yıldan 10 yıla kadar olan devlet memurları
kaç gün yıllık izin kullanırlar ?
a.15 gün

b.20 gün

c.30 gün

d.45 gün
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128) Memurların izinlerini geçirecekleri yer uzaksa yıllık
izinlerine kaç gün izin ilave edilir ?

134. Karar Destek Sistemi
amaçlarından biri değildir?

A. Gidiş ve dönüş için 2 şer gün
B. Gidiş ve dönüş için 1 er gün
C. Böyle bir uygulama yoktur
D. Gideceği yerin uzaklığına göre değişebilir

A)Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin
toplanmasını sağlamak,

129) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre
izin verilir?

C)Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin
analiz edilmesini sağlamak,

a. Böyle bir izin yoktur.

b. 15 gün verilir

c. 20 gün verilir

d. 30 gün verilir

(KDS)

nin

oluşturulma

B)Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin
depolanmasını sağlamak,

D)Yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin
lohusa izlemlerini sağlamak,

130) Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad
verilir ?

135. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Belge Yönetim
Sisteminin Faydalarından değildir?

a.Hak

b.Yasa

A)Elektronik arşivleme sağlar

c.Tüzük

d.Kural

B)Zaman tasarrufu sağlar

131.
Aşağıdakilerden
hangisi
“Hasta
Yönetmeliği” bölümünde yer almaz ?
a.Amaç

b.Kapsam

d.Dayanak

d.Mecburiyet

Hakları

sunanların

ve

D)Kaynak tüketimini artırır
136.Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri
Müdürlüğünün görevleri arasında değildir?

132.Hasta Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta Hakları”
kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir ?
A)Sağlık
hizmeti
memnuniyetidir

C)Kağıt, toner tasarrufu sağlar

faydalananların

B)Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkısıyla sağlık hizmetlerinin
verilmesi sonucu oluşan durumdur
C)Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sırf insan
olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı, uluslar arası
antlaşmalar ve diğer mevzuatla teminat altına alınmış
bulunan hakları ifade eder.
D)Hiçbiri

A) Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini planlamak
B) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait
sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek, ruhsatlandırmak
C) Sağlık Hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya
tasdik etmek
D) Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar
planlamak ve yürütmek
137.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer
alan Daire Başkanlıklarından hangisi ile Sosyal Güvenlik
Kurumu arasında doğrudan bir ilişki vardır?
A) Mevzuat işleri Daire Başkanlığı

133.
Aşağıdakilerden hangisi ÇKYS bileşenlerinden
değildir?

B) Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

A)İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS)

C) İstatistik, analiz ve bilgi Sistemleri D.B.

B)Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)

D) Sağlık Hizmet Standartları D.B.

C)Yatırım Takip Sistemi (YTS)

138.Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Müdürlüğü
bünyesinde
faaliyet
Başkanlıklarından biridir?

D)Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS)

Genel

Hizmetleri
gösteren

Genel
Daire

a)Tıbbi Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Düzenleme
Daire Başkanlığı
b)Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Daire Başkanlığı
c) Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği D.B.
d)Sağlık Hizmet standartları Daire Başkanlığı
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139. Ülkemizdeki Özel Tıp Merkezleri ve Özel Hastanelerin
ruhsat, faaliyet ve denetimi görevi hangi Genel Müdürlüğe
aittir?

144. Yüksek Sağlık Şurası koordinasyon görevini
Bakanlığımız hangi Genel Müdürlüğü yürütmektedir?
a)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

a)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b)Kamu Hastaneleri Kurumu
b)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d)Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
140.
Organ Nakli hizmetleri hangi Genel Müdürlük
tarafından koordine edilmektedir?

145.
Geleneksel,
Tamamlayıcı,
Alternatif
Tıp
Uygulamalarına İlişkin işlemler hangi Genel Müdürlük
tarafından yürütülmektedir?

a)Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

a) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

b)sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

b)Halk Sağlığı Kurumu

c)Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

141.
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün görevleri arasındadır?

146.
Kamu Sağlık Tesislerinin Ruhsat
aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?

a)Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi
amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

a)Kamu Hastaneleri Kurumu

b)Sağlık alanında yabancı ülkelerle ilişkileri ve bunlarla ilgili
hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek
c) Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları
belirlemek ve uygulamasını sağlamak.
d)Sağlık Bakanlığı’nın bilişim sistemlerini kurmak, işletmek,
bakım, teknik destek, güncelleme ve eğitim işlerini yürütmek.

İşlemlerini

b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
147. Orta ve Uzun Vadeli insan gücünü belirlemeye yönelik
plan aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır?
a)Kamu Hastaneleri Kurumu

142. Sağlık mesleklerini tanımlamak, standartlarını
belirlemek, sağlık meslek mensuplarının görev analizlerini
yapmak veya yaptırmakla görevli Daire Başkanlığının adı
nedir?
a) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Daire
Başkanlığı
b)Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
148. Sağlık Kurumlarına ilişkin hasta ve çalışan güvenliği
konularında düzenleme yapmaya aşağıdakilerden hangisi
yetkilidir?

c)Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı
a)Kamu Hastaneleri Kurumu
d)Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanlığı
143. Kan Bankacılığı ve Tranfüzyon Tıbbi Eğitim
Merkezlerinin ve Terapötik Aferez Eğitim Merkezlerinin
yetkilendirilmesi işlemleri hangi Daire Başkanlığınca
yürütülmektedir?
a)Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı

b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
149. Klinik Kalite çalışmalarını aşağıdakilerden hangisi
belirlemeye yetkilidir?

b)Tıbbi Laboratuar Hizmetleri Daire Başkanlığı
a)Kamu Hastaneleri Kurumu
c)Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı
d)Özellikli Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
c)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
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150. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almamaktadır?
a)Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik
düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon
sağlamak.

154. “Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde
kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına
uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini
hazırlamak veya hazırlatmak.” Bakanlığımız hangi Genel
Müdürlüğünün görevidir?

b) Sağlık insan gücü planlaması yapmak, sayı ve nitelik
olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

a) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

c) Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik
düzenleme yapmak.

c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

d) Sağlık alanında geliştirilen bilişim projelerini e-Devlet
uygulamaları ile bütünleştirmek.
151. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır?
a)Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini
ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek,
gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya
kapatmak
b)Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak,
değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak,

b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
155.
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyede
“Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari
ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım
standartları oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu
standartları yayınlamak,” görevi hangi daire başkanlığına
verilmiştir?
A)Proje Etüt Daire Başkanlığı
B)Destek hizmetleri Daire Başkanlığı
C)Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

c) Eğitim ve araştırma faaliyetleri, sağlık iletişimi uygulamaları
ile ulusal ve uluslararası programların koordinasyon sürecini
yönetmektedir.

D)İhtiyaç belirleme ve koordinasyon Daire Başkanlığı

d) Kamuya ve özel sağlık tesislerine ait tıbbi tanı
laboratuvar hizmetlerini planlamak, tıbbi tanı ve doku
tipleme laboratuvarlarına ilişkin ruhsat düzenlenmesi ve
iptali işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini izlemek,

A) referans noktası

152.
Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?

156. off-set nedir ?

B) karar mercisi
C) süre
D) baskı

Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmış ve
663 sayılı KHK ile 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı resmi
gazete yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile; Bu KHK’nin ……
…….. (e) bendine istinaden Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü kurulmuştur 663 sayılı KHK’nin 13. maddesinde
Sağlık
Yatırımları
Genel
Müdürlüğünün
görevleri
tanımlanmıştır.

157.Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının 663 sayılı
KHK ile kurulan bağlı kuruluşlarından biri değildir?

A)7.maddenin

158.

B)8.maddenin
C)5.maddenin
D)1.maddenin

A) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
D) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Hangisi Uluslararası mevzuat değildir?

A) (1923) Lozan Barış Antlaşması
B) (1936) Montreux Boğazlar Sözleşmesi
C) (2005) Uluslararası Sağlık Tüzüğü
D) (1930) 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

153..
Aşağıdaki boşluklar hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?

159. Türk Boğazlarından (İstanbul Boğazı-Marmara DeniziÇanakkale Boğazı) transit geçmekte olan (hiçbir Türk kıyısına
temas etmeden) bir gemiye hangi kurumun personeli
girebilir?

663 sayılı KHK’nin …… ……… Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğünün görevleri tanımlanmıştır.

A) Milli İstihbarat Teşkilatı

a)
b)
c)
d)

13.madde
15. madde
7.madde
6.madde

B) Denizcilik Müsteşarlığı
C) İçişleri Bakanlığı
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D) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

D) Özlük İşleri Daire Başkanlığı

160. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Belirlediği Temel
Değerleri Arasında Hangisi Bulunmamaktadır.

164. Aşağıdakilerden hangisi Atama Daire Başkanlığı
birimlerinden biri değildir?

a) Bilimsellik

A) Doktor atama birimi

b) Şeffaflık

B) Diyaliz merkezleri birimi

c) Dürüstlük

C) Sözleşmeli ve işçi işlemleri birimi

d) Firmalarla İyi Geçinmek

D) Yönetici atama birimi

161. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ne Zaman
Yürürlülüğe Girmiştir.

165. Atamalardan hangisinde kura ve dönem şartı aranmaz?
A) Kurumlar arası naklen atama

a) 01/01/2012 tarihinde
b) 25/08/2011 tarihinde
c) 01/01/2011 tarihinde

B) Yönetici atamaları
C) Kurum içi naklen atama
D) İstifa sonrası atama

d) 02/11/2011 tarihinde
162. "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile
Bakanlığın ismi hangi tarihide Sağlık Bakanlığı olarak
değiştirilmiştir.
a) 18/07/1984

166. Aşağıdakilerden hangisi Özlük İşleri Daire Başkanlığı
birimlerinden biri değildir?
A) Sicil işlemleri birimi
B) Tahakkuk işlemleri birimi
C) Disiplin işlemleri birimi

b) 14/12/1983
D) Mal bildirimleri birimi
c) 01/01/1946
d) 24/01/1989

167. Mal bildiriminde bulunulması hangi yıllarda yapılır?
A) Sonu 3 ve 5 ile biten yıllarda

161. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulmuştur?

B) Sonu 2 ve 6 ile biten yıllarda

A) 659 sayılı KHK

C) Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda

B) 633 sayılı KHK

D) Sonu 1 ve 2 ile biten yıllarda

C) 650 sayılı KHK

168. Aşağıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı birimlerinden biri değildir?

D) 663 sayılı KHK

A) İç hizmetleri birimi

162. Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir?

B) Kura işlemleri birimi

A) Kura planlaması yapmak

C) Güvenlik hizmetleri birimi

B) Genel evrak işlemleri yapmak

D) Ulaşım araçları birimi

C) Organ ve doku nakli hizmet planlaması

169. Bakanlığımız Merkez birimlerinin bakım ve onarım işleri
hangi birimin görevidir?

D) Sivil savunma ve seferberlik

A) Teknik işler biriminin

163. Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün daire başkanlıklarından biri değildir?

B) Doktor atama biriminin

A) Atama Daire Başkanlığı

C) Genel evrak biriminin

B) Mali İşler Daire Başkanlığı

D) Emeklilik işlemleri biriminin

C) Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
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170. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Politikaları ve
Performans Ölçütleri geliştirme Daire Başkanlığının
görevlerinden biri değildir?

176. Boş dolu kadro değişiklikleri ve kadroların serbest
bırakılmasında hangi kurum yetkilidir?
A) TBMM

A)Bakanlık yönetici personel eğitimi
B) Bakanlar Kurulu
B) Performans tespit işlemleri

C) Bakanlıklar

C) Performansın değerlendirilmesi
D) Kamu Etik Kurulu
D) Sivil savunma ve seferberlik işlemleri
171. Aşağıdakilerden hangisi İdari İşler Daire Başkanlığı
birimlerinden biridir?
A) Doktor atama birimi

177. Bir üst öğrenimi bitiren personele intibak işleminin
yapılması hangi birimin görevidir?
A) Kura işlemleri birimi
B) Disiplin işlemleri birimi

B) Genel evrak birimi
C) Terfi ve ödüllendirme birimi
C) Kura işlemleri birimi

D) PBS işlemleri birimi

D) Yönetici atama birimi
172 .Bakanlığımıza ait olmayan eğitim ve dinlenme tesisi
hangisidir?

178. Sendika üyelik formları hangi birim tarafından takip
edilmektedir?
A) Sicil işlemleri birimi

A) Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi

B) Atama işlemleri birimi

B) Göçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi
C) Emeklilik işlemleri birimi
C) Manisa Eğitim ve Dinlenme Tesisi

D) Sendika işlemleri birimi

D) Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisi
173. Aşağıdakilerden hangisi Mali İşler Daire Başkanlığı
birimlerinden biridir?

179. Mal ve hizmet alımları hangi mevzuat hükümlerine göre
yapılmaktadır?
A) Devlet Memurları Kanunu

A) Kura işlemleri birimi
B) Genel evrak birimi

B) Borçlar Kanunu
C) Kamu İhale Kanunu

C) Disiplin işlemleri birimi
D Ticaret Kanunu
D) Satın alma ve ihale birimi
174. Maaş ve döner sermaye ile ilgili tahakkuk işlemleri hangi
birimin görevidir?

180. Kurum ve Birim arşiv birimlerimiz hangi üst kurumla
birlikte çalışmaktadır.
A) Kamu İhale Kurumu

A) Bütçe işlemleri birimi
B) Birim evrak birimi

B) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
C) Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

C) Tahakkuk işlemleri birimi
D) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu,
D) Ön mali kontrol birimi
175. Kadro işlemleri hangi Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında yürütülmektedir?
A) 663 sayılı KHK
B) 659 sayılı KHK
C) 190 sayılı KHK
D) 650 sayılı KHK
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181. Türkiye’de aile hekimliği modelinin uygulanmasında
temel amaç hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.?

185. Aşağıdakilerden hangisi mazerete dayanan nakil
durumlarından biri değildir?

A) Birinci basamak sağlık hizmetlerine öncelik vermek, Birinci
basamakta tedavi edilebilecek olan büyük bir hasta grubunun
ikinci basamak ve üçüncü basamak kurumlara gitmeden tanı
ve tedavilerinin yapmak, zaman ve işgücü kaybının
önlenmek,

A) İstifadan sonra geri dönme

B) Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırmak, Hizmetlerden
herkesin ihtiyacı olduğu ölçüde yararlanmasını sağlamak

D) Öğrenim durumu

C) Kişilerin yaşam kalitelerini ve sağlık standartlarını
artırmak,
D) Hepsi
182. Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık
hizmetlerini organize eden, toplumun koruyucu hekimlik
hizmetlerini sunan , birinci basamak sağlık hizmeti veren
kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında
eşgüdümünü sağlayan , idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve
denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezidir.

B) Sağlık durumu
C) Eş durumu

186. Aşağıdakilerden hangisi bölge hizmetinden sayılacak
sürelerden değildir ?
A) Ücretsiz izin süreleri
B) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri
C) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürenin tamamı
D) Hizmet gereği Yabancı diller merkezinde başarılı geçen
sürenin tamamı

A) Toplum Sağlığı Merkezi

187.Yıllık izin belgeleri personelin görev yaptığı kurumdaki
kişisel özlük dosyasında ne kadar süre saklanır ?

B) Aile Sağlığı Merkezi

a.1 yıl

b.2 yıl

C) Sağlık Merkezi

c.3 yıl

d.4 yıl

D) Kurum Hekimliği

188. Hizmet 1 yıldan 10 yıla kadar olan devlet memurları kaç
gün yıllık izin kullanırlar ?

183.Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve
üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere
hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri
sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin
izlenmesi,
değerlendirilmesi
ve
denetlenmesi,
bu
hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli,
Bakanlığa bağlı hangi kurum kurulmuştur.

a.15 gün

b.20 gün

c.30 gün

d.45 gün

189.Memurların izinlerini geçirecekleri yer uzaksa yıllık
izinlerine kaç gün izin ilave edilir ?
A) Gidiş ve dönüş için 2 şer gün
B) Gidiş ve dönüş için 1 er gün

A) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
B) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
C) Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu
D) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
184.Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk
oluşturan faktörlerle mücadele etmek, Birinci basamak sağlık
hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri
yapmak, Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve
kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk
gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme,
araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak
amacıyla Bakanlığa bağlı hangi kurum kurulmuştur.
A) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

C) Böyle bir uygulama yoktur
D) Gideceği yerin uzaklığına göre değişebilir
190. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre izin
verilir?
a. Böyle bir izin yoktur.

b. 15 gün verilir

c. 20 gün verilir

d. 30 gün verilir

191. Doğum yapacak kadın personel doğum yapmadan
kaç gün önce doktor raporu ile izin kullanır ?
a.10 gün

b.1 ay

c.4 hafta

d.8 hafta

B) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
C) Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu
D) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
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192.10 yıla kadar hizmetleri olan memura hastalıkları halinde
verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük
haklarına dokunulmaksızın ne kadar süre izin verilir?

a. Merkez örgütü

b. Taşra örgütü

c. Bölge örgütü

d. Hiçbiri

a.6 ay

b.12 ay

201.Vali adına illerdeki sağlık hizmetleri kimler tarafından
yürütülür?

c.3 ay

d.9 ay

A) İl Sağlık Müdürleri

193. Kanser verem akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç duyulan hastalığa yakalanınca ne kadar
süre izin verilir ?
a.6 ay

b.9 ay

c.12 ay

d.18 ay

B) Vali yardımcıları
C) İl milli eğitim müdürleri
D) Hastane başhekimi

194.Bayan
memurun
normal
doğum
kullanabileceği ücretli izin ne kadardır ?
a.3 ay

b.8 hafta

c.2 ay

d.6 ay

sonucunda

202. Aşağıdakilerden hangisi etik değerler konusunda doğru
olarak nitelendirilebilir ?
A) Etik değerler evrenseldir
B) Etik değerler hukuksaldır
C) Etik Latince bir kavramdır

195.Bayan memurun doğum sonrası kullanabileceği ücretsiz
izin süresi ne kadardır ?

D)Etik değerler töreseldir

a.3 ay

b.6 ay

203.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tıp
etkinlikleri içinde yer alan ilkelerden biri değildir ?

c.9 ay

d.24 ay

A) Özerkliğe saygı ilkesi

196.10 veya daha fazla hizmet yılı bulunan memur kaç gün
yıllık izin kullanır ?

B) Basın açıklaması ilkesi

a.20

b.30

C) Yararlılık ilkesi

c.45

d.60

D) Eşitlik ilkesi

197.Memurun isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun
evlenmesi halinde kaç gün izin verilir ?
a.3 gün

b.5 gün

c.7 gün

d.10 gün

etiği

204. Aşağıdakilerden hangisi mesleki olarak hekimlerin
birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik sorumluluklarını
tanımlar?
A) Hipokrat andı
B) Bireysel denetim mekanizması

198.Aşağıdakilerden hangisi resmi mühür yapımında yetkili
merciidir ?

C) İnsan Hakları Bildirgesi

A)

Sağlık Bakanlığı

D) Türk Ceza Kanunu

B)

Devlet Malzeme Ofisi

205.Ülkemizde tıbbi deontoloji tüzüğü hangi yılda çıkarılmıştır
?

C)

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

D)

Başbakanlık

199. Sağlık Hizmetlerinin ildeki amiri kimdir?
a. Vali
c. Müsteşar

b. Sağlık Müdürü
d. Sağlık Bakanı

200.Kurumların merkez birimleri dışındaki örgütlerine ne ad
verilir?

a. 1928

b. 1953

c. 1960

d. 1965

206. Aşağıdakilerden hangisine adalet ve hukukun bireylere
kazandırdığı yetkiye denir ?
a.Yönetmelik

b.Hak

c.Düzenleme

d.Yönerge

207. 10 Aralık 1948 tarihinde uluslar arası metinlerin en
önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları Bildirgesi” ‘ni hangi
kurum yayınlamıştır ?
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a.Avrupa Topluluğu

b.NATO

c.UNESCO

d.Birleşmiş Milletler

farklılaştırabilir ve hizmet kalitesi yönünden özel
bir konuma sahip olur.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden yanlış
olanı hangisidir ?

208. Dünya Tabibler Birliği’nin 1981’de yayımladığı Lizbon
Bildirgesi’nin içeriği aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir
?

A) Fiziki koşulları mükemmel hale getirmek
B) Hızlı hizmet sunmak
C) Müşteriye candan davranan personel kullanmak
D) Daha ucuz hizmet sunmak

A) Ötenazi kavramı kabul edilmiştir
B) Tedavi hakları yasal güvenceye alınmıştır
C) Hastanın hekimini özgürce seçebilme, hastalığı
hakkında bilgilendirme vs. hasta haklarına açıklık
getirilmiştir
D) Yukarıdakilerin hepsi
209.Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad verilir ?
a.Hak

b.Yasa

c.Tüzük

d.Kural

a. DSÖ’nün sağlık tanımı

b. İnsan hakları

c. Mavi bayrak

d. Ekolojik hakla

211. “Hak” konusunun, yaşama
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

geçirilebilmesi

için

A) Hastalar edilgen olmalıdır
B) Sosyal ve ekonomik ödevler verilmelidir
C) Belli yazılı metinler hazırlanmalıdır
D) Sağlık personeli egemen güç olmalıdır
212. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’ de yayımladığı
“İnsan Hakları Bildirgesi” için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır ?
A) Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit
doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde olması gereği
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin hakkı
olduğu
C) Hasta haklarından belli kişilerin faydalanabileceği
D) Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması
213. Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi tarihte
yayınlanmıştır ?
b.1982

c.1990

d.1998

213.

215. Aşağıdaki hastanelerden hangisi özel dal hastanesi
değildir?
a. Numune hastanesi
c. Doğum evi

210. Uluslararası kabul görmüş “evrensel” denilen haklar
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır ?

a.1970

214. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hizmetler yer ve zaman içinde taşınabilir.
B) Hizmet, hizmet sunucusunun istediği zaman ve yerde
sunulabilir.
C) Hizmet önce üretilir, sonra satılır.
D) Sağlık kuruluşu kapasitesini talebin en yüksek
olduğu düzeye göre belirlemelidir.

“Bir hizmet işletmesi kendini aynı dalda faaliyet
gösteren diğer işletmelerden üç şekilde

b. Göz hastanesi
d. Çocuk hastanesi

216. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin
amaçlarından değildir?
A) Kalitenin sürekli gelişmesi.
B) Örgüt genelinde katılımı sağlamak.
C) Tüm çalışanların kalite bilincinde olduğu bir örgütsel
kültür oluşturmak.
D) En alt kademedekilerin en etkili olmasını sağlamak.
217. Aşağıdakilerden hangisi kalite kültürünün
ilkelerindendir?
A)
Sağlık
hizmeti
taleplerinin
gerektiği
gibi
karşılanabilmeli
B) Ortaya çıkabilecek problemlerin hizmet verilebildiği sürece
göz ardı edilebilir.
C) Hata yapılması riskinin hesaplanmadan hizmet
planlanmalı.
D) Ekip çalışmaları yerine bireysel çalışmaların tercih
edilmeli.
217.
“Hastanelerin bazı karakteristik özellikleri hizmet
kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
A) Hastaneye gelen her hastanın farklı tanı ve tedavi
özelliklerine sahip olması.
B) Hastanede üretilen hizmetin stoklanamaması ve bu
hizmetin üretildiği anda tüketilmesi.
C) Aşırı işbölümü ve uzmanlaşmanın işgücü maliyetini
artırması.
D) Belli alanlarda uzmanlaşmış hastanelerin kurulması.

218.
Aşağıdakilerden hangisi toplumda kalite bilincinin
yaygınlaştığının göstergelerinden değildir?
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A) Sağlık hizmeti alanların, alınan hizmetin bedeli ile
hizmetin kalitesini karşılaştırmaları.
B) Sağlık kuruluşlarının kaliteli hizmet sunulmasını, rekabet
için bir ölçü olarak kabul etmeleri.
C) Teknolojik olarak gelişmiş tıbbi cihazlara olan talebin
artması.
D) Sağlık
hizmetlerinin
yürütülmesinin
devlet
kontrolünde olması.
219.
Beyin fırtınası yönteminin kullanım şekilleri
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
sayısal – sözel
yapılandırmalı - yapılandırmasız
korumalı – korumasız
anlamlandırılmış - anlamlandırılmamış

A)
B)
C)
D)

220.
Aşağıdakilerin hangisi “Balık Kılçığı Diyagramı”nı
açıklar?
A) Sorunların belli bir düzen gözetmeden sıralanmasıdır.
B) Takımın çok sayıda fikir üretebilmesi ve daha sonra bu
fikirleri doğal bir şekilde gruplandırabilmesi ve
özetlemesi için kullanılır.
C) Beyin fırtınası ile ortaya çıkan fikirlerden elde edilen
en önemli sorunun ana ve alt sebeplerinin
bulunmasıdır.
D) Beyin fırtınasının sonucunda tespit edilen sorunların geri
dönüştürülmesi sağlar.
221.
Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin katkıları
arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
Uluslar arası standartlara uygun sağlık hizmeti verilmesi.
Hastaların ve personelin yönetime katılmaları.
Hastanelerde güvenliğe çok önem verilmesi.
Özel sektör ve kamu sektörü ayrımının kaldırılması.

A)
B)
C)
D)

222.
Sağlık
hizmetlerinde
kalite
yönetiminde,
seçeneklerden hangisi başarı için gerekli değildir.
a. Talep karşılama

b. Önleme

c. Ölçümleme

d.Sınırlandırma

223.

Histogramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her
kategorideki
değişken
değerlerin
frekans
dağılımını bir diyagram ile göstermek için kullanılır.
Çeşitli değişkenlerin ortaya çıkma sıklığını gösterir.
B) Problem çözmek, başarı durumunu gözlemek veya
problemin temel nedenini belirlemek için bir başlangıç
noktası seçmek amacıyla tüm problemlerin veya
şartların bağıl önemini göstermek için kullanılır.
C) Kontrol çizelgeleri veya diğer veri toplama
formlarına dayanılarak yapılır ve bize dikkatimizi
hangi önemli problemlere vereceğimiz konusunda
yardım eder
D) Yöntemleri belirlemeye başlamak amacıyla, örnek
gözlemleri üzerine kurulu verileri toplamak için kullanılır.
224.
Aşağıdakilerden hangisi
müşterilerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)

sağlık

hizmetlerinin

Sigorta şirketleri
Eczaneler
Hastalar
Hasta yakınları ve sosyal çevreleri

225.
“Sağlık hizmeti sunan birimlerin ekonomik ve sosyal
çevredeki sürekli değişimlerden etkilenen,hastaların
değişim isteklerine daha hızlı bir şekilde uyum sağlayan
bir örgütlenme ile organizasyonun verimini ve hizmetteki
kaliteyi arttırmayı,rekabeti geliştirmeyi ve kazançta
sürekliliği hedef alan bir yönetim anlayışıdır” tanımı
aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Katılımcı yönetim
B) Verimlilik
C) Toplam kalite yönetimi
D) Müşteri
226.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?

A) Hasta uyumunun başta gelen koşulu tatmin
sağlanmasıdır.
B) Tatmin edilmeyen hasta tedaviye uymaz.
C) Akupunktur, hipnoz, masajcı gibi kişiler hastalara
daha çok ilgi gösterir.
D) Hasta beklentileri geçmiş deneyimleriyle sınırlıdır.
228. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerini sunarken
uyulması gereken ilkelerden biri değildir ?
A) Sağlık hizmetleri herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde
planlanır
B) Kişi rızası ve bakanlığın izni olmaksızın tıbbi
araştırmalara tabi tutulamaz
C) Kanunla izin verilen haller dışında hastanın özel
hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulmaz
D) Kişi görev süresi bitene kadar yargılanamaz
229. “Mevzuatla
belirlenmiş
davranmak”
ifadesi
vurgulanmıştır ?

sevk
sistemine
uygun
aşağıdakilerden hangisinde

A) Hastalar evinde tedavi ve bakım isteyebilirler
B) Hastalar tedaviyi reddedebilirler
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C) Hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir
D) Hepsi

d.

230. “Kanunen zorunlu haller dışında” aşağıdakilerden
hangisi “Hasta Hakları” ile ilgili bir haktır ?

236. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri zaman yönetimi
tekniklerinden değildir ?

A) Hastaya vasi tayin edilir
B) Zaman aşımından dolayı dosyanın yakılmasını
isteyebilir
C) Hasta kendisine yapılan tedaviyi durdurmak ve
reddetmek hakkına sahiptir
D) Hasta aleyhinde konuşulmamasını isteme hakkına
sahiptir

I- İşi analiz etme, hedef belirleme

231. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tıbbi araştırmalarda
rızasının alınmasında izlenecek usullerden değildir?
A) Hiç kimse;
Bakanlığın izni ve kendi rızası
bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı
hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz.
B) Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi yarar ve toplum
çıkarı,
üzerinde
araştırma
yapılmasına
rıza
gösteren
gönüllünün
yaşamından
ve
vücut
bütünlüğünün korunmasından üstün tutulamaz.
C) Tıbbi araştırmalar,
sadece,
mevzuata göre
araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi
ve tecrübeyi haiz olan personel tarafından, mevzuat
ile belirlenen yerlerde yürütülür.
D) Tıbbi araştırmalarda rıza sözlü olarak alınması
yeterlidir.
232. İş Disiplinin kurumlara yararları aşağıdakilerden
hangisi değildir?

A)
B)
C)
D)

Hizmet kalitesinin artmasını sağlar
Savurganlığı önler
Verimliliği artırır
Motivasyonu azaltır

233. İş Disiplinin çalışan personele yararları aşağıdakilerden
hangisi değildir?
A) Bakış açılarını genişletir
B) Sorunlar erken teşhis edilir
C) Katılım ve paylaşımını artırır
D) Üretkenlikleri düşer
234. İş Disiplini sayesinde topluma yarar sağlamayan
hangisidir?
A) Hizmeti adaletli olur
B) Hizmet zamanında yerine getirilir
C) Kuruluş-toplum ilişkileri zayıflar
D) Talepleri karşılanır
235.
Aşağıdakilerden hangisi kötü bir zaman yönetimi
sonucu ortaya çıkmaz ?
a. Kararsızlık
b. Acelecilik
c.Dinlenmek için zaman ayıramamak

İşe verim katmak

II- Bürokratik işleri ertelemek
III- Toplantılar yapılması
IV- Zaman kaybettirici etkinliklerin denetimi
a. I,II

b.III, IV

c.II

d.III

237. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi tekniği değildir
?
A) İşleri önem ve aciliyet sırasına koymalı
B) Belli işleri ve görevleri bir kişiden diğerine devretmeli
C) Yazışmaları hızlandırmak için etkin okuma.yazma
tekniği geliştirme
D) Çalışma ortamında kullanılabilecek renkli ve çok
eşya olmalı

238. Hangisi zaman yönetiminde karşılaşılabilecek engeldir?
a. Tutumlar

b. Alışkanlıklar

c. Kurumsal kültür

d. Hepsi

239. Zaman yönetimi;
A) Zaman etkin ve etkili kullanmadır.
B) Zamanı denetleme sistemidir
C) Aşırı iş yükü ve zamansızlık sorununu bir ölçüde
azaltır.
D) Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma
basamaklarını içerir.
240. Aşağıdakilerden hangisi olumlu stresin bireylerin
üzerindeki etkilerden değildir?
A) Performansını artırır
B) Yaratıcılık girişimlerini yönlendirir.
C) Kişisel büyüme ve gelişimine katkıda bulunur
D) Mesleki gelişmesini engeller

241. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz stresin bireylerin
üzerindeki etkilerden değildir?
A) Mutsuzluğa yol açar
B) Uyum kapasitesini yıpratabilir
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C) Yaratıcılık girişimlerini arttırır
D) Fiziksel ve duygusal etkisi olabilir.
242. Aşağıdakilerden hangisi
etmenlerinden değildir?

iş

c. Sosyal, kültürel faaliyetler

dünyasındaki

stres

d. Fazla çalışma

249. Hangisi işyerinde oturarak sık sık yapılabilecek stresle
başa çıkma yönetimidir ?

a.Rol karmaşası

b.Ağır iş yükü

a.Solunum Egzersizi

b.Aerobik

c.Hafif ve monoton işler

d.Yaratıcılık

c.Meditasyon

d.Masaj

250.
Hangisi örgüt düzeyinde stres kaynağını kontrol
etmek için yapılan bir düzenleme değildir?
243. Hangisi stres sonucu bireyde görülen bedensel bir
tepkidir ?
a.Güvensizlik
b.Depresyon
c.Yorgunluk

d.Baş ağrısı

244. Hangisi stres sonucu bireyde görülen davranışsal
tepkidir ?
a.Sigara içmek
b.Güvensizlik
c.Toplumsal yalıtım

d.Hazımsızlık

a. Neşeli bir ortam yaratmak
b. Monoton işleri zenginleştirmek
c.Roller belirlenmeli, açık bir iş bölümü yapılmalıdır
d. Bireyin meslek değiştirmesini sağlamak
251. Aşağıdakilerden
hangisi
yararlarından değildir?
A)
B)
C)
D)

245.
19-Hangisi olumsuz stresin performansa etkisi
değildir ?
a.Tükenme
b.Kararsızlık
c.İçten hata yapma

d.Aşırı çalışma isteği

246. Hangisi, stresle başa çıkma programının amacı değildir
?
A) Kişiye stres oluşturan öğeleri ve bunlara verdiği
tepkileri tanıtmak
B) Problemlerin doğru teşhisine yardımcı olmak
C) Kişiye fizyolojik ve psikolojik zararlardan
korumak için yöntemler öğretmek ve geliştirmek
D) Stresle yaşamayı öğrenmek

247. Dikkat toplama işleminde egemenlik sağlamaya yardımcı
olan bireysel çabaya ne denir ?
a.Meditasyon
c.Biofeeedback
ibadet

b.Spor
d.Dua

ve

248.
Hangisi stresle başa çıkmak için kullanılan bir
yöntem değildir ?
a. Solunum egzersizleri

b. Egzersiz (koşu, yüzme)

zaman

yönetiminin

İşler daha yavaş yapılır ve üretkenlik kısıtlanır
Zamanı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz,
Boş zaman daha artacaktır.
Zaman yönetimi, denetimli, etkili ve etkin birey her
zaman (Transfer ve yükselme fırsatları çıktığında)
akranlarının dikkatini daha çok çekecektir.

252. “Stres danışmanlığı”nın tanımı hangisidir?
A) İş doyumunu artırmak ve kişisel gelişmeyi sağlamak
için örgüt geliştirme ve iş düzenleme çalışmalarını
yürütmektir
B) Kişilerin
kendi başlarına
çözümleyemedikleri
stresli olayları profesyonel danışmanlar yardımıyla
çözmeleridir.,
C) Bireyleri yeni meslek ve etkinliklere hazırlamak
için gerekli bilgi ve becerilerini artıracak eğitimler
düzenlenmesini sağlamaktır.
D) Personelin değer ve isteklerini anlayan, karar veren ve
planlama süreçlerine onların katılımını sağlamaktır.
253. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Toplum Katılımı sağlık personeli tarafından bilinmesi ve
özümsenmesi yeterlidir.
B) Toplum Katılımı kavramının sağlık hizmetlerinde
uygulanması mümkün değildir.
C) Toplum Katılımı Sağlık Hizmetlerinde hizmeti alan ve
sunanlar tarafından gerçekleştirilen bilinçli bir
eylemdir.
D) Toplum Katılımı için kar temel amaçlardan biridir.
2 5 4 . Aşağıdaki ifadelerden hangisi Toplum kalkınması
ve ulusal kalkınmanın ortak amaçları arasında yer
almaz?
A) İlerlemeyi sağlama,
B) Değişime aracılık etme,
C) Büyüme ve yenileşme
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D) Sağlık yatırımlarının artırılması

D) Sosyal ve kültürel etkenler

255. Aşağıdakilerden hangisi katılımın göstergeleri içinde yer
almaz ?

261. Aşağıdakilerden hangisi Topluma
eğitimi için en etkili yoldur?

A) Yeni tekniklerin benimsenmesi, hizmet ve kolaylıklardan
yararlanılması,
B) Yerel kaynakların ve dış yardımların topluluk sorunlarını
çözmek üzere kullanılması,
C) Yerel girişkenliğin ve önderliğin gelişimi,
D) Bireyin sadece toplantılara katılması, çalışma
kümelerinde ve yönetim kurullarında görev ve
sorumluluk almaması
256. “Tüm insanların hem birey hem de toplum olarak kendi
sağlık hizmetlerinin planlanması ve
yürütülmesi
işlerine katılmaları hakları ve görevleridir.” İfadesi
hangi Uluslararası Konferansta vurgulanmıştır.
A) 1978 yılında Alma Ata’da toplanan uluslararası
Sağlık Hizmetleri Konferansı,
B) 1986
Ottawa’da toplanan ve sağlığı “Günlük
Yaşamın
Kaynağı”
olarak
tanımlayan
sağlığı
geliştirme konulu uluslar arası konferans,
C) 1992’de
Rio’da 179 ülkenin katılımıyla toplanan
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı,
D) 2002 yılında İstanbul’da toplanan Sağlıkta Dönüşüm
Projesi Uluslararası Katılım Toplantısı
257. Toplum Katılımının sağlanabilmesi için gereksinimlerin
iyi tesbit edilmesi gerekir. Bunun için aşağıdaki
seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?

A)
B)
C)
D)

Toplumun Kültür yapısı
İhtiyaç sıralamasının titiz yapılması
İçtenlik
Hepsi

258. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sağlık hizmetlerine
katılımını sağlama yöntemleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)

Toplumu tanıma
Sağlık eğitimi
Sağlık kurullarının kullanılması
Sağlık sektörleri arası işbirliği

259. Aşağıdakilerden hangisi Toplumun Nüfus Özellikleri
arasında yer almaz?
A) Nüfus büyüklüğü
B) Nüfusun yaş,cins,ekonomik durum, eğitim, meslek, din,
etnik grup,evliliğe göre dağılımı
C) Nüfus hareketleri
D) Ortalama gelir durumu
260. Aşağıdakilerden hangisi Toplum Katılımının engelleri
arasında yer almaz?
A) Coğrafik ve iklimsel etkenler
B) Ekonomik etkenler
C) Politik ve yönetsel etkenler

A)
B)
C)
D)

Kitle iletişim araçlarının kullanımı,
Afiş, poster kullanımı
Broşürlerin dağıtılması
Sağlık personeli aracılığıyla yüz
verilmesi

yönelik

sağlık

yüze eğitim

262. Aşağıdakilerden
hangisi
gönüllülerle
yapılan
çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan
değildir?
A) Gönüllüler toplum tarafından seçilmelidir.
B) Toplumun seçtiği kişilerle, sağlık çalışanları arasında
düzenli toplantılar yapılmalıdır.
C) Yapılan çalışmalar düzenli olarak değerlendirilmeli ve
sonuçlar topluma iletilmelidir.
D) Yapılan çalışmalar değerlendirilmeli ve sonuçlar
seçilerek topluma iletilmelidir.
263. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının
toplumdaki belli başlı görevleri arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)

Topluma ekonomik refah yollarını açma
Kamuoyunu yönlendirme
Yönetsel süreci baskı altına alma
Eğitim

264. Aşağıdakilerden hangisi Toplum katılımını engelleyen
güçlükler arasında yer almaz?
A) Toplumda ikilik bulunması
B) Toplumda demokratik liderliğin gelişmemesi
C) Gönüllü kuruluşların bulunmaması,azlığı veya etkin
olmaması
D) Yerel yönetimlerin haberdar olmaması
265. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin amacı
değildir?
A) İnsanları hastalıklardan korumak
B) Hasta insanları tedavi etmek
C) Sakat kalanların başkalarına
yaşayabilmelerini sağlamak
D) Hasta insanları sigorta etmek

bağımlı

olmadan

266. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri
içinde yer almaz ?
a.Gıda Kontrol
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c.Hava Kirliliği

d.Ruhsal Tedavi

267. İlk Sağlık Bakanı kimdir ?
a.Adnan ADIVAR

b.Refik SAYDAM

c.Behçet UZ

d. Nusret FİŞEK

268. Aşağıdakilerden hangisi Refik SAYDAM döneminde
yapılmamıştır?
A) “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun”çıkartılarak
sağlık personelinin yetki ve
sorumlulukları belirlenmiştir.
B) Sıtma, verem, trahom, cüzam gibi hastalıklarla
mücadele için dikey programlar başlatılmıştır.
C) 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ile sağlık
hizmetleri politikası belirlenmiştir.
D) İl özel idarelerine, belediyelere ve vakıflara bağlı
hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlanmıştır.
269. Sağlık Bakanlığı hangi kanunla kurulmuştur ?
A) 3 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekaleti Kanunu
B) 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat
ve Memurin Kanunu
C) 224 sayılı “ Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi”
Hakkındaki Kanun
D) 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun”
270. Hangisi
224
sayılı
“Sağlık
Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi” kanununun kabul ettiği ilkelerden
değildir ?
a.Eşit Hizmet

b.Entegre Hizmet

c.Katılımlı Hizmet

d.Bireysel Hizmet

271. Sağlık Hizmeti veren üniversitelerle ilgili bilgilerden
hangisi yanlıştır ?
A) Asıl amaçları eğitimdir.
B) Üniversite hastaneleri doğrudan rektöre bağlıdır.
C) Devlet bütçesinin yanı sıra döner sermaye gelirleri
de vardır.
D) Üniversite hastaneleri birinci basamak sağlık
kuruluşudur.
272. Aşağıdakilerden
hangisi
özel
sektörün
sağlık
hizmeti
verme
kurallarını
belirleyen yasalardan
değildir ?
A) Hususi Hastaneler Kanunu
B) Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
C) Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
D) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği

Kanun Tasarısı
273. Aşağıdakilerden hangisi WHO’nun görevi değildir ?
A) Ülkeleri en yüksek sağlık düzeyine ulaştırmak
B) Bulaşıcı hastalıklarla savaşmak
C) Halk Sağlığı eğitim programları geliştirmek
D) Nüfus politikalarını belirlemek
274. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ sağlık hizmetlerinin”
özelliklerinden biri değildir?
a. Dışsallıkların olması
b. Bilgi asimetrisi
c. Tüketici egemenliğinin olması
d. Yapının karmaşıklığı
275. SSK ve diğer kamu kurumları hastaneleri hangi yıl Sağlık
Bakanlığına devredilmiştir?
a. 2005 b. 2004

c. 2003

d. 2006

276. “Kişilerin
ve
toplumların
sağlığını
korumak,
hastalandıklarında tedavilerini yapmak, sakat kalanların
başkalarına
bağımlı
olmadan
yaşayabilmelerini
sağlamak ve toplumların sağlık düzeyini yükseltmek için
yapılan planlı çalışmaların tümüne ………. denir”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Rehabilitasyon hizmetleri
B) Sağlık hizmetleri
C) Tedavi hizmetleri
D) Koruma hizmetleri
277. “Sağlık Hizmetlerinin temel amacı …………………’dir”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere
aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A) Rehabilite etmek
B) Tedavi etmek
C) Hastalıklardan korumak
D) Teşhis etmek
278. “Ülkemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini
yürütmek ………………… temel görevidir.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere
aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a. Tıp fakülteleri
c. Özel sağlık kurumları

b. Sağlık Bakanlığı
d. Vakıflar

279. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Algılanan kalite teknik kaliteye göre daha sübjektiftir.
B) Hastalar, sosyo – ekonomik özelliklerine göre farklı
belirtilere sahiptir.
C) Teknik kalite, algılanan kaliteye göre daha objektiftir.
D) Kalite algılaması hastadan hastaya değişmez.
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LETİŞİM
89. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişim süreci
unsurlarından değildir?
a. Kaynak
b. Mesaj
c. Kanal
d. İletim

98. Aşağıdakilerin
hangisi
etkin
dinlemenin
faydalarından değildir ?
a. Daha iyi savunma stratejileri geliştirilir
b. Kişi kendini dinleyen kişiye yakın hisseder
c. Sorununu ilk baştaki kadar önemli görmeyebilir
d. Sorununu rahatlıkla dile getirdiği için, çözüm yollarıda
daha rahat düşünebilir.

90. Aşağıdakilerden hangisi İletişimin tanımıdır ?
a. Claude Shannon
b. VVaren Weawer
c. Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek
her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
d. Herbert Spencer

99. Aşağıdakilerden
hangisi
sen
özelliklerindendir?
a. Kişiden çok davranışa yöneliktir.
b. Kişinin Direnmesine Neden Olur.
c. Yeniden konuşma isteği doğurur.
d. Neye kızıldığının anlaşılmasını sağlar.

91. Kişilerin iletişimdeki temel amacı nedir?
a. Karşısındaki kişiyi ikna etmek
b. Anlaşılmak
c. Öğüt vermek
d. Eleştiride bulunmak

100. Aşağıdakilerden
hangisi
ben
dilinin
özelliklerinden değildir?
a. Özellikle olumsuz duyguların yaşandığı durumlarda
kullanılır.
b. Olumsuz duyguların yaşandığı kişiye önce davranış
yada durum tanımlanarak söze başlanır.
c. Olumsuz davranış veya durumdan nasıl etkilendiği
belirtildikten sonra ne hissedildiğinin söylenmesine
dayalıdır.
d. Kişi kendini suçlanmış ve anlaşılmamış hisseder.

92. Aşağıdakilerden
değildir?
a. Sessiz kalmak
b. Beden hareketleri
c. Giyim tarzı
d. Bakış şekli

hangisi

geri

bildirim

şekli

93. Bir mesajın istenilen amaca ulaşabilmesi ya da
hedef kitle tarafından verilmek istenilen şekilde
anlaşılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini
taşıması gerekir?
94. ?
a. Hedef kitleyi ilgilendirmeyen bir konuda olmalı
b. Hem kaynağın, hem hedef kitlenin ortaklaşa sahip
oldukları yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle
verilmelidir.
c. İhtiyaçların giderilmesinde ileti ile önerilen yol bireyin
içinde bulunduğu grup normuna uygun olmamalı.
d. Hepsi

101. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden
değildir?
a.
Karşıdaki kişiyi sınamak
b.
“Karşımızdaki insan, bizden neler bekler”
sorusu üzerinde yoğunlaşmak
c.
Sorguya çekmek için soru sormak
d.
Karşıdaki kişinin dikkatini başka yöne çekmek

95. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen temel
faktörlerden değildir?
a. Algı
b. Duygular
c. İnançlar
d. Kültür
96. Etkili bir iletişim için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a. Konuşurken Gözlere Bakın
b. Yakın Olun
c. Ayaktaysanız oturun
d. Dinlediğinizi Gösterin
97. Aşağıdakilerden
hangisi
iyi
özelliklerindendir ?
a. Savunmaya geçmek
b. Sessiz kalmak
c. Hatalı bilgileri derhal düzeltmek
d. Altta yatan niyete göre tedbir almak.

dilinin

dinlemenin
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İNSAN HAKLARI
102. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine
yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi
kimdir?
a. J. J. Rousseau
b. John Locke
c. Montesquieu
d. Voltaire
103. Hangisi
İnsan
değildir?
a) Bireysellik
b) Evrensellik
c) Jellinek
d) Dokunulmazlık

Haklarının

özelliklerinden

104. Aşağıdakilerden
hangisi
insan
hakları
düşüncesinin tarihsel evriminin bir özelliğidir?
a. İnsan hakları birden bire ortaya çıkmıştır.
b. İnsan haklan 20. yüzyılın ürünüdür.
c. İnsan hakları kazanımların ürünüdür.
d. İnsan haklarının temelinde reform hareketi rol oynar.
105. Aşağıdakilerden
hangisi
İngiliz
hak
belgeleri kapsamında yer alır?
a. Virginia Haklar Bildirgesi
b. Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı)
c. İnsan ve Yurttaş Haklar Bildirgesi
d. Bağımsızlık Bildirgesi
106. Virginia Haklar BMdirisi'nde yurttaşların
ve özgürlüklerin temeli neye göre açıklanmıştır?
a. Doğal haklar anlayışına göre
b. Negatif haklara göre
c. İnsan haklarına göre
d. Pozitif haklara göre

a.
b.
c.
d.

Birinci kuşak insan haklan
İkinci kuşak insan hakları
Üçüncü kuşak insan hakları
Dördüncü kuşak insan hakları

111. Uluslararası alanda bireyin "hak öznesi"
kimliği kazanması ne zaman gerçekleşmiştir?
a. II. Dünya Savaşı sonrasında
b. l. Dünya Savaşı sonrasında
c. 21. yüzyılın başında
d. Sanayi devrimi sırasında
112. Hangisi Birleşmiş Milletler Sistemi’nin Örgüt
Yapısından değildir?
a) Ekonomik ve Sosyal Konsey
b) Güvenlik Konseyi
c) Genel Sekreterlik
d) Avrupa Parlamentosu
113. İnsan haklarının uluslararası korunmasındaki
evrensel sistemler ne zaman oluşturulmuştur?
a. l. Dünya Savaşını izleyen dönemde
b. Sanayi devrimi
c. II. Dünya Savaşını izleyen dönemde
d. 1980 sonrası

hak

107. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu Tarafından hangi tarihte kabul
edilmiştir?
a. 04.11.1950
b. 10.12.1948
c. 18.05.1954
d. 24.11.1945
108. “İsteme Hakkı” olarak da bilinen ve vatandaşlık
sıfatına bağlı olan haklar hangi sınıf haklardandır?
a) Negatif Statü Hakları
b) Aktif Statü Hakları
c) Pozitif Statü Hakları
d) 2.Kuşak Haklar
109. “İnsan özgürlüğü ve hakları dünyanın her
yerinde aynıdır değişmez.” İlkesi İnsan Haklarının
hangi özelliğidir?
a) Evrensellik
b) Bireysellik
c) Dokunulmazlık
d) Devredilmezlik
110. İnsan
kopyalamayı
yasaklayan
Avrupa
Konseyi belgeleri kaçıncı kuşak insan haklarına
Örnek oluşturur?
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İŞ DİSİPLİNİ VE ZAMAN YÖNETİMİ
1. İş Disiplinin kurumlara yararları aşağıdakilerden hangisi
değildir?

E)
F)
G)
H)

Hizmet kalitesinin artmasını sağlar
Savurganlığı önler
Verimliliği artırır
Motivasyonu azaltır

2.

İş Disiplinin çalışan personele yararları aşağıdakilerden
hangisi değildir?

E)
F)
G)
H)

Bakış açılarını genişletir
Sorunlar erken teşhis edilir
Katılım ve paylaşımını artırır
Üretkenlikleri düşer

3.

İş Disiplini sayesinde topluma yarar sağlamayan
hangisidir?
Hizmeti adaletli olur
Hizmet zamanında yerine getirilir
Kuruluş-toplum ilişkileri zayıflar
Talepleri karşılanır

4.

Aşağıdakilerden hangisi kötü bir zaman yönetimi
sonucu ortaya çıkmaz?
Kararsızlık
Acelecilik
Dinlenmek için zaman ayıramamak
İşe verim katmak

5.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri zaman yönetimi
tekniklerinden değildir?
I- İşi analiz etme, hedef belirleme
II- Toplantılar yapılması
III- Bürokratik işleri ertelemek
IV- Zaman kaybettirici etkinliklerin denetimi

a. I,II

b.III, IV

c.II

d.III

6.

Hangisi zaman yönetiminde karşılaşılabilecek engeldir?

a. Tutumlar

b. Alışkanlıklar

c. Kurumsal kültür

d. Hepsi

8.

Zaman yönetimi;

E)
F)
G)
H)

Zaman etkin ve etkili kullanmadır.
Zamanı denetleme sistemidir
Aşırı iş yükü ve zamansızlık sorununu arttırır.
Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma
basamaklarını içerir.

Aşağıdakilerden hangisi olumlu stresin bireylerin
üzerindeki etkilerden değildir?
E) Performansını artırır
F) Yaratıcılık girişimlerini yönlendirir.
G) Kişisel büyüme ve gelişimine katkıda bulunur
H) Mesleki gelişmesini engeller
9.

E)
F)
G)
H)

e.
f.
g.
h.

7.

Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi tekniği
değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz stresin bireylerin
üzerindeki etkilerden değildir?

E)
F)
G)
H)

Mutsuzluğa yol açar
Uyum kapasitesini yıpratabilir
Yaratıcılık girişimlerini arttırır
Fiziksel ve duygusal etkisi olabilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasındaki stres
etmenlerinden değildir?
a.Rol karmaşası

b.Ağır iş yükü

c.Hafif ve monoton işler

d.Yaratıcılık

12. Hangisi stres sonucu bireyde görülen bedensel bir
tepkidir?
a.Güvensizlik
c.Yorgunluk

d.Baş ağrısı

13. Hangisi stres sonucu bireyde görülen davranışsal
tepkidir?
a.Sigara içmek

E) İşleri önem ve aciliyet sırasına koymak
F) Belli işleri ve görevleri bir kişiden diğerine devretmek
G) Yazışmaları hızlandırmak için etkin okuma yazma
tekniği geliştirmek
H) Çalışma ortamında kullanılabilecek renkli ve çok eşya
bulundurmak

b.Depresyon

c.Toplumsal yalıtım
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b.Depresyon
d.Baş ağrısı
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14. Hangisi stresle başa çıkmak için kullanılan bir yöntem
değildir?
a. Solunum egzersizleri

b. Egzersiz

c. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma
çalışma

19. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi
tuzaklarından değildir?

a-Plansızlık
d.

Fazla

b-Belli işleri ve görevleri bir kişiden diğerine devretmek
c-Kendini gereğinden fazla işe adamak

15. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetiminin
yaralarından değildir?

E)
F)
G)
H)

İşler daha yavaş yapılır ve üretkenlik kısıtlanır
Zamanı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz,
Verimliliği artırır.
Motivasyonu yükseltir.

d-Açık kapı politikası (hayır diyememek)
20. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi ile bireyin
kazançlarından değildir ?
a-Kariyer planlaması
b-Dinlenme
c-Motivasyon düşüklüğü

16. İş Disiplinin kurumlara yararları aşağıdakilerden
hangisi değildir?

d-Düşünme

a-Aksaklıkları azaltır
b-Hizmetin sürekliliğini düzenler
c-Sorunlar erken teşhis edilir
d-Motivasyonu azaltır

17. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetiminin topluma
yararlarından biri değildir?
a-Hizmet adaletli alınır
b-Toplum hizmeti ucuza mal eder
c-Kuruluş/Kurum-toplum ilişkileri iyileşir
d-İşler başkalarına devredilir

18. I- Hedeflerin belirlenmesi
II- Boş zamanların işe ayrılması
III- Toplantıların yapılması
IV- Zaman tuzaklarının belirlenmesi ve önlenmesi
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri zaman yönetimi
etkinliği değildir?
a- I, II

b-III, IV

c-II

d-III
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Sağlık Hizmetlerinde Afet ve Kriz Yönetimi
1.

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin bileşeni
değildir?
a) Kayıp Yönetimi
b) Kaynak Yönetimi
c) Karar destek sistemleri tesis edilmesi
d) Krizin Etkisinin Azaltılması

7.

Aşağıdakilerden hangisi kriz merkezinin çalışma
esaslarıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

a)

Sağlık Kriz Merkezi; Bakanlığın, Valiliğin veya Kriz
Koordinatörünün çağrısı üzerine, kriz halinde ise çağrısız
toplanır
Krizin büyüklük derecesine göre Bakanlık, Valilik veya
Koordinatör gerekli görürse 24 saat çalışma esasına
göre görev yapar
Bakanlık, Valilik veya Koordinatör tarafından Merkezin
çalışma yeri değiştirilemez
Gerektiğinde personel, büro, araç, gereç ve donanım
yönünden çevre illerden, diğer resmi ve sivil kurum ve
kuruluşlardan ve gönüllülerden takviye alır

b)
2.

Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta kalite ve
Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından
oluşturulan Hizmet Kalite Standartlarının yer aldığı
kitapçıklardan değildir?

c)
d)

a)Hastane HKS
b)112 HKS
c)Ağız Diş Sağlığı Merkezi HKS

8.

Aşağıdakilerden hangisi afet/kriz durumunda İl
Sağlık Müdürlüğünde görev yapan bir birim
değildir?

a)
b)
c)
d)

Yataklı Tedavi Kurumları Şube Müdürlüğü
Sağlık Ocakları Şube Müdürlüğü
112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi

9.

Aşağıdakilerden hangisi “Başbakanlık Kriz Yönetim
Merkezi Yönergesi” ile belirlenen acil durum
yönetimini gerektiren hallerden biri değildir?

a)
b)
c)
d)

Yaygın şiddet hareketleri
Trafik kazaları
Tabii afetler
İltica ve büyük nüfus hareketleri

(d)Tıp Meslekleri HKS
3.

Aşağıdakilerden hangisi afet lojistik yönetimi
bileşenlerinden biri değildir?

e)
f)
g)
h)

Temel lojistik planlaması
Eğitim planlama
Envanter yönetimi
Malzeme dağıtımı yöntemleri

4.

Afet/Kriz sonrası yapılacak olan epidemiyolojik
değerlendirme aşağıdakilerden hangisini içermez?

A)

Bir halk sağlığı programı için plan ve politikaların
geliştirilmesi
Bulaşıcı hastalıkların kontrol programının oluşturulması
Personel hazırlıkları
Verilerin toplanması, yorumu ve kullanımı

B)
C)
D)

10. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin
safhalarından biri değildir?
a. Hazırlık

b. Müdahale
d. Lojistik yönetimi

5.

Bir kamp planlaması yapılırken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilmez?

c. Yeniden yapılandırma

a)
b)
c)
d)

Su ve gıda sağlamaya
Sanitasyona
Sosyal çevre ve eğlence yerlerine yakınlığına
Sosyal faaliyet imkânlarını sağlamaya

11. “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönergesi” ile
belirlenen acil durum yönetimini gerektiren haller
meydana gelmeden önce; Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık
Müdürlükleri aşağıdaki sağlık hizmetlerinden
hangisini yerine getirmez?

6.

Aşağıdakilerden hangisi afet/kriz yöneticilerinin
mutlaka sahip olması gereken eğitim ve
becerilerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)

a)

b)
c)
d)

İleri yaşam desteği bilgisi
İnsan kaynakları yönetimi
Psikolojik gerilim altında yönetim
Toplam kalite yönetimi
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Afet, kriz ve olağandışı durum kapsamındaki
çalışmaları yürütecek İl Sağlık Kriz Merkezinin ve
alt birimlerinin planlanması, kadroların tespiti ve
örgütlenmenin gerçekleştirilmesi
Müdahale plan ve senaryolarının hazırlanması
Tıbbi Kurtarma hizmetleri
Mesleki bilimsel araştırma ve geliştirme
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12. “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönergesi” ile
belirlenen acil durum yönetimini gerektiren haller
meydana geldikten sonra; Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık
Müdürlükleri aşağıdaki sağlık hizmetlerinden
hangisini yerine getirmez?

a)
b)
c)
d)

16. Kriz durumunda sağlıkla ilgili krizi yönetmek
amacıyla; “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi”nde
Sağlık Bakanı adına Sekretarya Başkanlığını
aşağıdakilerden hangisi yapar?

e.
f.
g.
h.

112 Acil sağlık hizmetleri
Tıbbi Kurtarma hizmetleri
Müdahale plan ve senaryolarının hazırlanması
Bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetleri

13. Ulusal bir kriz durumunda krizi yönetmek amacıyla;
“Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi”ne Başbakan
adına Sekretarya Başkanlığını aşağıdakilerden
hangisi yapar?

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Savunma Sekreteri
Krizden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı
Dış ilişkiler Daire Başkanı

17. Kriz durumunda Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi
nerede kurulur?
a. Müsteşarlık Makamında

e)
f)
g)
h)

Başbakan Yardımcısı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
Başbakanlık Müsteşarı
Genel Kurmay Başkanı

c. SABİM’de

b.Savunma Sekreterliğinde
d. Bakanlık Merkezinde

14. Tehlikeli ve salgın hastalıklarla ilgili acil durum
yönetimini gerektiren bir kriz durumunda
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinde sorumlu olan
kurum/kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)

Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

15. Müsteşarlık Makamının 10.04.2000 Tarih ve 283
sayılı onayı ile düzenlenen 14.04.2000 tarih ve 241
sayılı yazısıyla yürürlüğe giren, kriz ve olağanüstü
hallerde koordinatör ve destek illeriyle ilgili 2000 /
31 sayılı daimi genelge kapsamında, Düzce İlinin
koordinatör ili aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bolu

b. Sakarya

c. İstanbul

d. Kocaeli

SAĞLIK BAKANLIĞI MEVZUATLARI
(Atama nakil, görevde yükselme, izin)
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18. Sağlık Bakanlığı personel atama ve nakillerine esas
olmak üzere Türkiye’yi kaç hizmet bölgesine
ayırmıştır?
a. 4
b. 5
c. 6

d. 7

19. Aşağıdakilerden hangisi üst hizmet bölgesinde
görev yapmakta iken, 4., 5. ve 6. hizmet bölgelerine
nakil talebinde bulunanların taleplerinin
değerlendirilmesinde dikkate alınan şartlardan
değildir?
A) Bulunduğu hizmet bölgesinde en az iki yıl çalışmak
B) O bölgeye ait hizmet süresinin tamamlama şartının
aranmaması
C) Tayin dönemlerine bağlı kalmaksızın değerlendirme
yapılması
D) O hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlamış
olması
20. İlk defa devlet memuru olarak atanacak
pratisyen ve uzman tabipler ile diş tabiplerinin
atamalarının yapılma şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
i. Her yıl iki dönem halinde haziran ve ekim
aylarında
j. Her yıl iki dönem halinde Ocak ve haziran
aylarında
k. Müracaatlarını takiben 15 gün içinde yapılır
l. Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde kura ile yapılır
21. Aşağıdakilerden hangisi mazerete dayanan nakil
durumlarından biri değildir?

e)
f)
g)
h)

İstifadan sonra geri dönme
Sağlık durumu
Eş durumu
Öğrenim durumu

22. Aşağıdakilerden hangisi bölge hizmetinden
sayılacak sürelerden değildir?
e) Ücretsiz izin süreleri
f) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev
süreleri
g) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürenin tamamı
h) Hizmet gereği Yabancı diller merkezinde başarılı
geçen sürenin tamamı

b.2 yıl

c.3 yıl

d.4 yıl

24. Hizmet 1 yıldan 10 yıla kadar olan devlet memurları
kaç gün yıllık izin kullanırlar?

a.15 gün

b.20 gün

c.30 gün

d.45 gün

25. Memurların izinlerini geçirecekleri yer uzaksa yıllık
izinlerine kaç gün izin ilave edilir?
a) Gidiş ve dönüş için 2 şer gün
b) Gidiş ve dönüş için 1 er gün
c) Böyle bir uygulama yoktur
d) Gideceği yerin uzaklığına göre değişebilir
26. Müsteşar aşağıdakilerden hangisine izin vermeye
yetkili değildir?
a.Genel Müdürler

b.Savunma Sekreteri

c.APK Kurulu başkanı

d.Teftiş Kurulu Başkanı

27. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar
süre izin verilir?
a. Böyle bir izin yoktur.

b. 15 gün verilir

c. 20 gün verilir

d. 30 gün verilir

28. 10 yıla kadar hizmetleri olan memura hastalıkları
halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum
üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın ne
kadar süre izin verilir?

a.6 ay

b.12 ay

c.3 ay

d.9 ay

29. Kanser verem akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç duyulan hastalığa yakalanınca ne
kadar süre izin verilir?
a.6 ay
b.9 ay
c.12 ay

23. Yıllık izin belgeleri personelin görev yaptığı
kurumdaki kişisel özlük dosyasında ne kadar süre
saklanır?

a.1 yıl

d.18 ay

30. 10 veya daha fazla hizmet yılı bulunan memur kaç
gün yıllık izin kullanır?
a.20
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c.45

d.60

31. Memurun isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun
evlenmesi halinde kaç gün izin verilir?

a.3 gün

b.5 gün

c.7 gün

d.10 gün

32. Görevde yükselebilmek için bu amaçla yapılan
sınavdan en az kaç puan almak gerekir?

a.50

b.60

c.70

d.80

33. Görevde yükselme amacıyla yapılan eğitimin süresi
ne kadardır?

a.75 saat

b.3 ay

c.6 ay

d.1 hafta

34. Hangisi görevde yükselme eğitimi konularından
değildir?
 Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat
 T.C anayasası
 Halkla ilişkiler ve davranış kuralları
 Ülkelerin politik yapıları
35. Görevde yükselme sınavı sonucu, sınavdan en geç
kaç gün sonra bildirilmektedir?

a.5

b.10

c.15

d.30

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ
114. Devletin
anayasal
düzeninin,
millî
varlığının, bütünlüğünün,
milletlerarası
alanda
siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün
menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve
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iç tehditlere karşı korunması
ve
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a.
b.
c.
d.

kollanması,

Milli güç
Milli güvenlik
Seferberlik
Milli bütünlük

Milli Güvenlik Kurulu
Genelkurmay başkanı
Bakanlar Kurulu
Cumhurbaşkanı

116. Milli
toplanır?
a.
b.
c.
d.

Kurulu

ne

kadar

aşağıdakilerden

Milli Güvenlik Kurulu
Cumhurbaşkanı
Başbakan
Genelkurmay Başkanı

122. Devletin
bekası
ve
milletin
refahını
sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken
amaçlar,
aşağıdaki
kavramlardan
hangisinin
tanımıdır?

Güvenlik
Kurulu'nun
makamlardan
hangisi

gündemi,
tarafından

a.
b.
c.
d.

Devletin milli güvenlik siyaseti
Milli menfaat
Milli hedef
Ahdi hukuk

123. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi
milli güvenlik sistemlerini oluştururken dikkate
aldıkları hususlardan değildir?

Cumhurbaşkanı
Başbakan
Genelkurmay başkanı
Dışişleri Bakanı

Milli Savunma Bakanlığı
Bakanlar Kurulu
İçişleri Bakanlığı
Genelkurmay Başkanlığı

119. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin bekası
ve güvenliği
ile
milletin
refahına
yönelen
tehditlere karşı aldıkları tedbirlerin özelliklerinden
değildir?
a. İvedi olması
b. Her türlü siyasi/ideolojik
edilmesi
c. Gizlilik ihlali
d. Özel ihtisası gerektirmesi

Sekreterliği
bağlı bir

sıklıkla

118. 1982 Anayasası'na göre Milli Güvenlik
Kurulu'nda alınan
tavsiye
kararlarının
değerlendirilmesinden
aşağıdakilerden
hangisi
sorumludur?
a.
b.
c.
d.

husus

121. Milli Güvenlik Kurulu Genel
aşağıdaki makamlardan
hangisine
teşkilattır?
a.
b.
c.
d.

15 günde bir
Ayda bir
Gerektiğinde
İki ayda bir

117. Milli
aşağıdaki
belirlenir?
a.
b.
c.
d.

Güvenlik

önemli

a. Uygulamada zafiyet göstermek
b. Tedbirlerin uygulanmasını engellemek
c. Bütün bakanlık, kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm
içerisinde uygulamak
d. Ayrıntılı araştırma ve değerlendirme yapmak

115. 1982 Anayasası'nın 117'nci maddesi gereğince
milli güvenliğin sağlanmasından TBMM'ye
karşı
kim sorumludur?
a.
b.
c.
d.

gereken
en
hangisidir?

etkilerden

uzak

tespit

120. Devletin bekası ve güvenliği ile milletin
refahına yönelen
tehditlere
karşı
alman
tedbirlerin
uygulanmasında
dikkat
edilmesi

a.
b.
c.
d.

Coğrafya
Jeopolitik konum.
Anayasal düzen
Ekonomik durum

124. İkinci Dünya Savaşı, dünyada güvenlik
anlayışı a ç ı s ı n d a n a ş a ğ ı d a k i h a n g i s o n u c u n
o r t a ya çıkmasına neden olmuştur?
a. İkinci Dünya Savaşı'na kadar milli güvenlik, yalnız
"milli savunma" olarak düşünülürken, bu savaşla birlikte
devletlerin güvenliğinin milli savunmadan daha geniş bir
anlam kazandığı anlaşılmıştır.
b. Güvenlik, sadece silahlı kuvvetleri ilgilendiren bir
alan olarak görülmüş ve devletler, askeri güçlerinin
savaş kabiliyetini.artırmaya yönelmişlerdir.
c. Milli güvenlik kavramı, sadece dış güvenlik ve
savunma konularıyla sınırlandırılmıştır.
d. Güvenliğin bölünmezliği ve insan güvenliği şeklinde
güvenlik parametreleri ortaya çıkmıştır.

125. İçeriği iç ve dış güvenlik ile savunma
konularından oluşan milli güvenlik kavramı,
teknik olarak kamu düzeninden farklıdır. Bu
bağlamda, aşağıdaki temel düşüncelerden hangisi bu
farklılığı desteklememektedir?
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a. Kamu düzenini bozan her olgu aynı zamanda milli
güvenliği de bozar.
b. Milli güvenlik kavramının, yalnız halkın değil devletin
ve anayasal düzenin devamını da sağlayan hukukî,
siyasi ve ekonomik yönleri bulunmaktadır.
c. Milli güvenlik, zaman ve yer açısından uzun süreli,
devamlı, içten ve dıştan tehlike ve eylemleri içerir.
d. Milli güvenlik,
belirli bir bölgeyi ilgilendiren
faaliyetlerden ziyade tüm devletin varlığını ve ülkesini
ilgilendiren, hatta yalnız belli bir bölgede olsa bile tüm
ülkeyi etkileyen ve yerleşik düzeni bozan veya ortadan
kaldıran nitelikteki hareketleri kapsayan bir olgudur.
126. Aşağıdakilerden
hangisi
milli
kavramının unsurlarından değildir?
a.
b.
c.
d.

güvenlik

Niyet, imkân-kabiliyet, davranış ve eylemler
Milli menfaatler
Tehdit
Tehditlere karşı tedbir alma

127. Aşağıdakilerden
hangisi milli güvenlik
kavramının farklı yönlerinden biri değildir?
a.
b.
c.
d.

Siyasi
Ekonomik ve mali
Demografik
Hukuki

MOBBİNG
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’de ‘mobbing’ terimi yerine
kullanılmaz?
a. İş yerinde psikolojik şiddet
b. Saldırı
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c.
d.
e.

İş yerinde manevi taciz
Duygusal şiddet
Yıldırma

e.

2) Mobbing kavramı sosyal bilimler alanında kullanılmadan
önce hangi doğa bilimleri disiplininde kullanılmıştır?
a. Astronomi
b. Biyoloji
c. Fizik
d. Jeoloji
e. Kimya
3) Mobbing terimini, çalışma yaşamında ilk kez 1980’lerde
kullanmaya
başlamış
endüstri
psikoloğunun
adı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Conrad Lorenz
b. Ervin Goffman
c. Sigmund Freud
d. Geert Hofstede
e. Heinz Leymann
4) Mobbing hangi
tanımlanmıştır?
a. Hollanda
b. İtalya
c. İsveç
d. Almanya
e. Fransa

ülkede bir suç

olarak

doğrudan

5) Mobbing hangi ülkedeki toplu iş sözleşmelerinde,
sözleşmenin ihlali olarak kabul görmüştür?
a. Hollanda
b. Almanya
c. İtalya
d. İsveç
e. Fransa
6) Mobbing mağduru hangi ülkede erken emekliliğini
isteyebilmektedir?
a. İtalya
b. Hollanda
c. İsveç
d. Almanya
e. Fransa
7) Hangi ülkede mobbing mağdurlarıyla ilgili çalışmalar
yapmak üzere üniversitede bir kürsü kurulmuştur?
a. İtalya
b. Hollanda
c. İsveç
d. Almanya
e. Fransa

Düşey

10) Çalışanın yöneticiye/üst konumda yer alanlara yönelik
olarak gerçekleştirdiği mobing türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Düşey
b. İleri
c. Döngüsel
d. Dikey
e. Paralel
11) Mobbingin varlığının saptanmasında yaygın olarak
kullanılan ölçeğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Leymann Inventory Psycological Terrorism
b. Likert
c. Value and Life Style
d. Impession management
e. EQ
12) Aşağıdakilerden hangisi mobbing davranışsal belirtilerini
tespitte kullanılan kategoriler arasında yer almaz?
a. Sosyal İlişkiler
b. Sosyal Konum
c. Mesleki ve özel yaşamın niteliği
d. Sağlık
e. Kariyer gelişimi
13) Mobbing teşhisi konulması için davranışsal belirtilerin
yaşanma sıklığı en az ne kadar olmalıdır?
a. Haftada iki
b. Her gün
c. Ayda iki
d. Ayda bir
e. Haftada bir
14) Mobbing teşhisi konulması için davranışsal belirtilerin
yaşanma süresi en az ne kadar olmalıdır?
a. İki hafta
b. Bir ay
c. Üç ay
d. Altı ay
e. Bir yıl
15) Aşağıdakilerden hangisi mobbingin fizyolojik belirtileri
arasında yer almaz?
a. Bağışıklık
b. Sindirim
c. Duyma
d. Eklem
e. Görme

8) Aşağıdakilerden hangisi mobbingin üç türüdür?
a. Düşey-Yatay-Dikey
b. İleri-Geri-Paralel
c. Dikey-Paralel-Döngüsel
d. Yatay-Döngüsel-İleri
e. Çapraz-Düşey-İleri
9) Üst konumda yer alanların astlarına yönelik olarak
gerçekleştirdikleri mobbing türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çapraz
b. Yatay
c. Döngüsel
d. Dikey

16) Aşağıdakilerden hangisi mobbing uygulayıcıları arasında
yer almaz?
a. Diplomatik
b. İki yüzlü yılan
c. Hayal kırıklığına uğramış
d. Narsist
e. Hiddetli-Bağırgan

63

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ TEMEL EĞİTİM SORU ÖRNEKLERİ

17) Aşağıdakilerden hangisi mobbing mağdurları arasında
yer almaz?
a. Yeni gelen kişi
b. Diplomatik kişi
c. Yalnız bir kişi
d. Başarılı bir kişi
e. Acayip bir kişi
18) Aşağıdakilerden hangisi mobbingin izleyicileri arasında
yer almaz?
a. Diplomatik
b. Yardakçı
c. Narsist
d. Karışmayan
e. İki yüzlü yılan
19) Aşağıdakilerden hangisi mobbingin yarattığı ruhsalfiziksel sonuçlar arasında yer almaz?
a. İştah bolluğu
b. Dikkat toplayamama
c. Mide-barsak rahatsızlıkları
d. Depresyon
e. Yüksek tansiyon-taşikardi
20) Türk hukuk sisteminde, işverenin mobbinge karşı da
önlem alması gerektiğini belirten düzenleme aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Anayasanın 11. Maddesi
b. 657 sayılı devlet memurları kanunu
c. 6098 sayılı borçlar kanunu
d. 8049 sayılı medeni kanun
e. 5237 sayılı ceza kanunu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
1.
a)
b)
c)
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d)
e)

Sağlıklı mıyım diye sormamaktır
Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir

2.

Sağlığın gelişiminde sosyal katılımın en önemli
parametresi hangisidir?

a) İnsan Hakkı
b) Demokratikleşme
c) Sağlığa önem verme
d) Sosyalizasyon
e) Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri
3.
a)
b)
c)
d)
e)

Alma-Ata bildirgesi hangi yılda yayınlanmıştır?
1968
1978
1988
1998
2008

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Alma-Ata bildirgesinin sloganı hangisidir?
Hepimiz birimiz Birimiz hepimiz için
Her işin başı sağlık
Önce sağlık
Herkes için sağlık Sağlık için herkes
Sağlığın gelişiminde Sosyal katılım

5.

Sağlığın gelişiminde sosyal katılım için birey
aşağıdakilerden hangisinde yer almalıdır?
Sağlığın planlanması
Sağlığın uygulanması
Sağlığın standardizasyonu
Sağlığın planlanması ve uygulanması
Sağlığın planlanması, uygulanması ve
standardizasyonu

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Alma-Ata deklarasyonunda yer
almaz?
Ana çocuk Sağlığı
Aile planlaması
Bağışıklama
Rehabilitasyon
Temel ilaçların sağlanması

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Sürdürülebilir kalkınma için en önemlisi hangisidir?
Aile planlaması
Bilgilendirme
Sağlıklı beslenme
Temel ilaçların sağlanması
Toplumun her kesiminin katılımı

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Katılımı sağlamada hangisi temel ilkelerden değildir?
Bölgeye özel olmalıdır
Gruba özel olmalıdır
Yöreye özel olmalıdır
Katılım zorunlu olmalıdır
Doğal liderler bulunmalıdır

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi aktif katılımın elemanlarından değildir?
Bağışıklama
Değerlendirme
Planlama
Uygulama
Tasarlama

6.

10.
a)
b)
c)
d)
e)

Hangisi katılımın yararlarından değildir?
Kararların uygulanabilirliğini artırır
Etkinliği artırır
Direnç azalır
Zaman kazanılır
Girişimciliği artırır

11. Hangisi sağlığın gelişiminde toplumsal katılımın
ögelerinden değildir?
a) Sağlığı planlamak
b) Sağlığı Uygulamak
c) Sağlığı Tasarlamak
d) Belirlenmiş sağlık stratejisine katılmak
e) Sağlık stratejisi oluşturmak
12. Sağlık politikası stratejilerinin en önemli özelliği hangisi
olmalıdır?
a) Büyük bir bütçesi olmalıdır
b) Dünyaya entegre olmalıdır
c) İnsan odaklı olmalıdır
d) Teknolojiyi yakından takip etmelidir
e) Değişen şartlara uygun olmalıdır
13. Ülkemizde uygulanmakta olan sağlık politikalarının en
önemli eksiği hangisidir?
a) Hizmet
b) Sağlık eğitimi
c) Sağlık ekibi
d) Sevk zinciri
e) Bütçe
14. Sağlıkta gelişime toplum katkısının en önemli
başarısızlık nedeni hangisidir?
a) Bireyleri yeterince katamamak
b) Sürdürülebilirliğin olmaması
c) Tasarıma katılımın az olması
d) Uygulamaya katılımın az olması
e) Tıbbi gereksinimler ile günlük yaşam gereksinimlerinin
çatışması
15. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı hangi
yılda yapılmıştır?
a) 1990
b) 1991
c) 1992
d) 1993
e) 1994
36. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin
amaçlarından değildir?
a) Kalitenin sürekli gelişmesi.
b) Örgüt genelinde katılımı sağlamak.
c) Tüm çalışanların kalite bilincinde olduğu bir örgütsel
kültür oluşturmak.
d) En alt kademedekilerin en etkili olmasını sağlamak.
37. Aşağıdakilerden hangisi kalite kültürünün
ilkelerindendir?
A) Sağlık hizmeti taleplerinin gerektiği gibi karşılanabilmeli.
B) Ortaya çıkabilecek problemlerin hizmet verilebildiği
sürece göz ardı edilebilir.
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C)
D)

Hata yapılması riskinin hesaplanmadan hizmet
planlanmalı.
Ekip çalışmaları yerine bireysel çalışmaların tercih
edilmeli.

38. “Hastanelerin bazı karakteristik özellikleri hizmet
kalitesini olumsuz etkilemektedir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)

Hastaneye gelen her hastanın farklı tanı ve tedavi
özelliklerine sahip olması.
Hastanede üretilen hizmetin stoklanamaması ve bu
hizmetin üretildiği anda tüketilmesi.
Aşırı işbölümü ve uzmanlaşmanın işgücü maliyetini
artırması.
Belli alanlarda uzmanlaşmış hastanelerin kurulması.

39. Aşağıdakilerden hangisi toplumda kalite bilincinin
yaygınlaştığının göstergelerinden değildir?
a) Sağlık hizmeti alanların, alınan hizmetin bedeli ile
hizmetin kalitesini karşılaştırmaları.
b) Sağlık kuruluşlarının kaliteli hizmet sunulmasını,
rekabet için bir ölçü olarak kabul etmeleri.
c) Teknolojik olarak gelişmiş tıbbi cihazlara olan talebin
artması.
d) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin devlet kontrolünde
olması.
40. Beyin fırtınası yönteminin kullanım şekilleri
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
84. sayısal – sözel
85. yapılandırmalı - yapılandırmasız
86. korumalı – korumasız
87. anlamlandırılmış - anlamlandırılmamış
41. Aşağıdakilerin hangisi “Balık Kılçığı Diyagramı”nı
açıklar?
a)
b)

c)
d)

Sorunların belli bir düzen gözetmeden sıralanmasıdır.
Takımın çok sayıda fikir üretebilmesi ve daha sonra bu
fikirleri doğal bir şekilde gruplandırabilmesi ve
özetlemesi için kullanılır.
Beyin fırtınası ile ortaya çıkan fikirlerden elde edilen en
önemli sorunun ana ve alt sebeplerinin bulunmasıdır.
Beyin fırtınasının sonucunda tespit edilen sorunların
geri dönüştürülmesi sağlar.

b)Sağlık Hizmeti Yönetimi
c)Destek Hizmeti Yönetimi
d)Psikolojik Destek Hizmeti Yönetimi
24.Ülkemizde Sağlıkta Performans ve Kaliteyi
Geliştirme çalışmalarının en önemlisi olan Kalite
Kriterleri ilk hangi tarihte oluşturulmuştur?
a)2005
b)2007
c)2009
d)2010
25. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin
müşterilerinden biri değildir?
A) Sigorta şirketleri
B) Eczaneler
C) Hastalar
D) Hasta yakınları ve sosyal çevreleri
26. “Sağlık hizmeti sunan birimlerin ekonomik ve
sosyal çevredeki sürekli değişimlerden
etkilenen,hastaların değişim isteklerine daha hızlı
bir şekilde uyum sağlayan bir örgütlenme ile
organizasyonun verimini ve hizmetteki kaliteyi
arttırmayı,rekabeti geliştirmeyi ve kazançta
sürekliliği hedef alan bir yönetim anlayışıdır” tanımı
aşağıdaki seçeneklerden hangisini
tanımlamaktadır?
a) Katılımcı yönetim
b) Verimlilik
c) Toplam kalite yönetimi
d) Müşteri
27. Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?
a) Hasta uyumunun başta gelen koşulu tatmin
sağlanmasıdır.
b) Tatmin edilmeyen hasta tedaviye uymaz.
c) Akupunktur,hipnoz,masajcı gibi kişiler hastalara daha
çok ilgi gösterir.
d) Hasta beklentileri geçmiş deneyimleriyle sınırlıdır

42. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin katkıları
arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?
a) Uluslar arası standartlara uygun sağlık hizmeti
verilmesi.
b) Hastaların ve personelin yönetime katılmaları.
c) Hastanelerde güvenliğe çok önem verilmesi.
d) Özel sektör ve kamu sektörü ayrımının kaldırılması.
SAĞLIK HİZMETLERİNE TOPLUM KATILIMI

23.
Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde uygulanan
Hizmet Kalite Standartlarının ana bölümlerinden biri
değildir?
a)Kurumsal Hizmet Yönetimi
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16. Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımıdır?
f) Hastalık olmamasıdır
g) Kendini iyi hissetmektir
h) Mutlu olmaktır
i) Sağlıklı mıyım diye sormamaktır
j) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik
halidir

j)

Temel ilaçların sağlanması

22. Sürdürülebilir kalkınma için en önemlisi
hangisidir?
f) Aile planlaması
g) Bilgilendirme
h) Sağlıklı beslenme
i) Temel ilaçların sağlanması
j) Toplumun her kesiminin katılımı

17. Sağlığın gelişiminde sosyal katılımın en önemli
parametresi hangisidir?

23. Katılımı sağlamada hangisi temel ilkelerden
değildir?
f) Bölgeye özel olmalıdır
g) Gruba özel olmalıdır
h) Yöreye özel olmalıdır
i) Katılım zorunlu olmalıdır
j) Doğal liderler bulunmalıdır

a) İnsan Hakkı
b) Demokratikleşme
c) Sağlığa önem verme
d) Sosyalizasyon
e) Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri

24. Hangisi aktif katılımın elemanlarından değildir?
f) Bağışıklama
g) Değerlendirme
h) Planlama
i) Uygulama
j) Tasarlama

18. Alma-Ata bildirgesi hangi yılda yayınlanmıştır?
f) 1968
g) 1978
h) 1988
i) 1998
j) 2008

25. Hangisi katılımın yararlarından değildir?
f) Kararların uygulanabilirliğini artırır
g) Etkinliği artırır
h) Direnç azalır
i) Zaman kazanılır
j) Girişimciliği artırır
26. Hangisi sağlığın gelişiminde toplumsal katılımın
ögelerinden değildir?
f) Sağlığı planlamak
g) Sağlığı Uygulamak
h) Sağlığı Tasarlamak
i) Belirlenmiş sağlık stratejisine katılmak
j) Sağlık stratejisi oluşturmak

19. Alma-Ata bildirgesinin sloganı hangisidir?
f) Hepimiz birimiz Birimiz hepimiz için
g) Her işin başı sağlık
h) Önce sağlık
i) Herkes için sağlık Sağlık için herkes
j) Sağlığın gelişiminde Sosyal katılım
20. Sağlığın gelişiminde sosyal katılım için birey
aşağıdakilerden hangisinde yer almalıdır?
f) Sağlığın planlanması
g) Sağlığın uygulanması
h) Sağlığın standardizasyonu
i) Sağlığın planlanması ve uygulanması
j) Sağlığın planlanması, uygulanması ve
standardizasyonu

27. Sağlık politikası stratejilerinin en önemli özelliği
hangisi olmalıdır?
f) Büyük bir bütçesi olmalıdır
g) Dünyaya entegre olmalıdırİnsan odaklı
olmalıdır
h) Teknolojiyi yakından takip etmelidir
i) Değişen şartlara uygun olmalıdır

21. Aşağıdakilerden hangisi Alma-Ata
deklarasyonunda yer almaz?
f) Ana çocuk Sağlığı
g) Aile planlaması
h) Bağışıklama
i) Rehabilitasyon
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SAĞLIK
HİZMETLERİNİN
ÖZELLİKLERİ ve ÖRGÜTLENMESİ

ORGANİZASYONU,

43. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri
içinde yer almaz?
a.Gıda Kontrol
b. Beslenme
c.Hava Kirliliği

d.Ruhsal Tedavi

44. İlk Sağlık Bakanı kimdir?
a.Adnan ADIVAR
b. Refik SAYDAM
c.Behçet UZ

d. Nusret FİŞEK

45. Aşağıdakilerden hangisi Refik SAYDAM döneminde
yapılmamıştır?
18. “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun”çıkartılarak sağlık personelinin yetki
ve sorumlulukları belirlenmiştir.
19. Sıtma, verem, trahom, cüzam gibi hastalıklarla
mücadele için dikey programlar başlatılmıştır.
20. 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ile sağlık
hizmetleri politikası belirlenmiştir.
21. İl özel idarelerine, belediyelere ve vakıflara
bağlı hastaneler Sağlık Bakanlığı’na
bağlanmıştır.
46. Sağlık Bakanlığı hangi kanunla kurulmuştur?
a) 3 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenat Vekaleti
Kanunu
b) 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Teşkilat ve Memurin Kanunu
c) 224 sayılı “ Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi”
Hakkındaki Kanun
d) 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanun”

50. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti vermek için
kurulan ve daha sonraki yıllarda kapanan ilk uluslar
arası örgüttür?
a) IPHO-Uluslar arası Halk Sağlığı Örgütü
b) FAO-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
c)
ILO-Uluslar arası Çalışma Örgütü
d) UNEP-Birleşmiş Milletler Çevre Programı
51. Aşağıdakilerden hangisi WHO’nun görevi değildir?
a) Ülkeleri en yüksek sağlık düzeyine ulaştırmak
b) Bulaşıcı hastalıklarla savaşmak
c)
Halk Sağlığı eğitim programları geliştirmek
d) Nüfus politikalarını belirlemek
52. Dünya Sağlık Örgütü’nün merkezi nerededir?
a. Cenevre
b. Paris
c. New-York

53. Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in görevini tam
olarak açıklamaktadır?
c) Çocukların sağlık, beslenme, eğitim ve genel
esenlik düzeyini yükseltmek
d) Okul Yapımına yardım etmek
e) Köylerde yaşayan insanları eğitmek
f) Aşı programları hazırlamak
54. Ülkemiz UNICEF’e kaç yılında üye olmuştur?
a.1960
b.1950
c.1946

47. Hangisi 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi” kanununun kabul ettiği
ilkelerden değildir?
a.Eşit Hizmet
b.Entegre Hizmet
c.Katılımlı Hizmet

d.Bireysel Hizmet

48. Sağlık Hizmetlerinin ildeki amiri kimdir?
a.Vali
b. Sağlık Müdürüc. Müsteşar
d.Sağlık Bakanı
49. Sağlık Hizmeti veren üniversitelerle ilgili bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Asıl amaçları eğitimdir.
b) Üniversite hastaneleri doğrudan rektöre bağlıdır.
c)
Devlet bütçesinin yanı sıra döner sermaye gelirleri
de vardır.
d) Üniversite hastaneleri birinci basamak sağlık
kuruluşudur.

d. Alma.Ata

d.1940

55. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun
görevlerinden değildir?
e) Okur-yazar oranını yükseltmek
f) Kültür varlıklarını korumak
g) Öğretmenleri eğitmek
h) Ruh sağlığına önem vermek
56. İşçilerin çalışma koşullarını ve yaşam
düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan uluslar arası
kuruluş hangisidir?
a. ILO
b.WHO
c.UNEP

d.UNDRO

57. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevidir?
a) Savaş ve barışta yardım edecek personeli
yetiştirmek
b) Ani felaketlerde gerek yurt içinde, gerekse yurt
dışında yardımda bulunmak
c) Ülkenin sağlık Hizmetlerine yardım etmek
d) Hepsi
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58. Aşağıdakilerden hangisi FAO’nun (Gıda ve Tarım
Örgütü) görevi değildir?
e) İnsanların açlığına çare bulmak
f) Beslenme düzeylerini yükseltmek
g) Yeterli gıda üretilmesine katkıda bulunmak
h) Üye ülkelere gıda yardımında bulunmak

59. Ülkemizin sağlık hizmetlerinin yürütme görevi
Sağlık Bakanlığı’na kaç sayılı kanunla verilmiştir?
a. 181 sayılı kanun
b. 224 sayılı kanun
c. 1593 sayılı kanun

d. 3017 sayılı kanun

60. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kaç yılında
çıkarılmıştır?
a. 1925
b. 1927
c. 1928

d. 1930

61. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlık
hizmetlerinin amaçlarına göre belirlenmiş ve bu
amaçlara ulaşabilmek için gerekli hizmetlerin
bölümlendirilmesi değildir?
a. Tıbbi hizmetler

65. Büyüklüklerine göre hastanelerin sınıflandırılması
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
a) 50- 100 - 150 - 200 - 250 - 400 - 800
b) 25- 50 - 75 - 100 - 200 - 400 - 600
c)
25- 50 - 100 - 150 - 200 - 400 -800
d) 25- 50 - 100 - 200- 400 - 600 -800
66. Kısa süreli hastaneleri aşağıdaki seçeneklerden
hangisi doğru olarak tanımlar?
a) Hastalarının %50’sinden fazlasının 20 günden az
hastanede kaldığı hastanelerdir.
b) Hastalarının %25’inden fazlasının 30 günden az
hastanede kaldığı hastanelerdir.
c)
Hastalarının %50’sinden fazlasının 15 günden az
hastanede kaldığı hastanelerdir.
d) Hastalarının %50’sinden fazlasının 30 günden az
hastanede kaldığı hastanelerdir.
67. “Hastane organizasyonlarında kontrol aralığı olarak
en fazla ……….. kişinin etkinliğine ulaşmada ideal
rakam olduğu belirlenmiştir.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a. 5-10

b. 6-8

c. 5-12

d. 6-10

c. Mali hizmetler

68. “Resmi rolleri yerine getiren veya ortak bir amacı
güden iki veya daha fazla kişi ya da bireyin
sistematik olarak düzenlenmiş halidir.”
İfadesi
aşağıdaki
kavramlardan
hangisini
tanımlamaktadır?

d. Önleyici hizmetler

a. Hizmet

b. Teknik hizmetler

c. Operasyon
62. “Bir kişi veya kuruluşun bir diğer kişi veya kuruluşa
sunduğu elle tutulamaz bir faaliyet veya yarar”
ifadesi aşağıdaki kelimelerden hangisini
tanımlamaktadır?
a. Organizasyon
b. Örgüt

d.Organizasyon

69. “Arzın talep oluşturmasından kaynaklanan
sorunların neden olduğu olaylar” aşağıdaki
seçeneklerden hangisiyle adlandırılmalıdır.
a. Matriks yapı
b. Ahlaki tehlike
c. Bilgi asimeterisi

c. Hizmet

b. Sistem

d..Karmaşık yapı

d. Kalite

63. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
e) Hizmet kaynağından ayrılamaz
f) Hizmet elle tutulamaz
g) Hizmet kalitesi değişken değildir.
h) Hizmet göz ile görülemez.
64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
i. Hizmetlerde kalite kontrolü kolaydır.
j. Hizmet için “teknik ve operasyonel” olmak üzere
iki tür kaliteden söz edilebilir
k. Hizmet üretiminde insan emeği oranı ile kalite
farkı ters orantılı bir şekilde artar.
l. Hizmet kalitesi onu sunan kişiye göre değişir.

70. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
“Organizasyonların üç ortak özelliği”nden biri
değildir?
a) İnsanlardan oluşur.
b) Resmi rollerini belirleyen sistematik yapı
c)
Kurumsal yapı
d) Amaç veya misyon
71. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ sağlık
hizmetlerinin” özelliklerinden biri değildir?
a) Dışsallıkların olması
b) Bilgi asimetrisi
c) Tüketici egemenliğinin olması
d) Yapının karmaşıklığı
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72. “Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak,
hastalandıklarında tedavilerini yapmak, sakat
kalanların başkalarına bağımlı olmadan
yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık
düzeyini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların
tümüne ………. denir”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)

Rehabilitasyon hizmetleri
Sağlık hizmetleri
Tedavi hizmetleri
Koruma hizmetleri

73. “Sağlık Hizmetlerinin temel amacı
…………………’dir”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan
seçeneklerden hangisi gelmelidir?

e)
f)
g)
h)

78. Aşağıdaki hastanelerden hangisi özel dal hastanesi
değildir?
a. Numune hastanesi
b. Göz hastanesi
c. Doğum evi
d. Çocuk hastanesi
79. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kademe sağlık
hizmetleri için verebileceğimiz örneklerden
değildir?
a. Beyin cerrahisi
b. Yoğun bakım
c. Fıtık ameliyatı
d. Kanser kemoterapisi

yere

aşağıdaki

Rehabilite etmek
Tedavi etmek
Hastalıklardan korumak
Teşhis etmek

74. “Ülkemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerini yürütmek ………………… temel
görevidir.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a. Tıp fakülteleri
b. Sağlık Bakanlığı
c. Özel sağlık kurumları
d. Vakıflar
75. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Algılanan kalite teknik kaliteye göre daha
sübjektiftir.
b) Hastalar, sosyo – ekonomik özelliklerine göre
farklı belirtilere sahiptir.
c)
Teknik kalite, algılanan kaliteye göre daha
objektiftir.
d) Kalite algılaması hastadan hastaya değişmez.
76. “Bir hizmet işletmesi kendini aynı dalda faaliyet
gösteren diğer işletmelerden üç şekilde
farklılaştırabilir ve hizmet kalitesi yönünden özel bir
konuma saip olur.”
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden yanlış
olanı angisidir ?
e) Fiziki koşulları mükemmel hale getirmek
f) Hızlı hizmet sunmak
g) Müşteriye candan davranan personel kullanmak
h) Daha ucuz hizmet sunmak
77. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
e) Hizmetler yer ve zaman içinde taşınabilir.
f) Hizmet, hizmet sunucusunun istediği zaman ve
yerde sunulabilir.
g) Hizmet önce üretilir, sonra satılır.
h) Sağlık kuruluşu kapasitesini talebin en yüksek
olduğu düzeye göre belirlemelidir.

80. “Çok sayıda aşırı uzmanlaşmış personelin istihdam
edilmesi ve karmaşık bir teknolojik donanımın her
an kullanıma hazır tutulması” kavramı hastanelerin
hangi özelliğini tanımlamaktadır?
a. Belirsizlik ve risk
b. Yapının karmaşıklığı
c. Matriks organizasyon
d. Bilgi asimetrisi
81. “Proje tipi örgüt yapısı içinde, belirli amaçları
gerçekleştirmek üzere proje ekiplerinin teşkili
öngörülmektedir.” Kavramı hastanelerin hangi
özelliğini tanımlamaktadır?
a) Sağlık hizmetleri piyasasının şeffaf olması
b) Belirsizlik ve risk
c)
Matriks organizasyon
d) Yapının karmaşıklığı

T.C. ANAYASASI
128. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. 1921
Anayasası’yla
kuvvetler
birliği
ilkesi
benimsenmiştir.
b. 1924 Anayasası’yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz
yumuşatılmışsa
da
yine kuvvetler
birliği
ilkesi
benimsenmiştir.
c. 1961 Anayasası’yla kuvvetler birliğinden kuvvetler
ayrılığına geçilmiş ise de yasama ile yürütme arasında
eşitlik değil, yürütmenin üstünlüğüne dayalı bir kuvvetler
ayrılığı söz konusudur.
d. Türkiye'de kuvvetler ayrılığına tam anlamıyla geçiş 1982
Anayasasıyla olmuştur.
129. Yüksek Seçim Kurulu ile
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

70

ilgili

olarak

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ TEMEL EĞİTİM SORU ÖRNEKLERİ

a. Yargıtay Genel Kurulunca seçilen yedi asıl dört yedek
üyeden oluşur.
b. Kararlarına karşı Danıştay'da temyize gidilebilir.
c. Seçimlerin yönetimi ve denetiminde il idare kurullarından
yararlanılır.
d. Anayasa'da sayılan yüksek mahkemeler arasında yer
almaz.

soruşturma kendiliğinden kalkar.
d. Meclis Genel Kurulunun soruşturmanın açılmasına
karar vermesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri
oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı
olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı
ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir
komisyon tarafından soruşturma yapılır.

130. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek
özgürlükler kapsamında yer almaz?

135. Aşağıdakilerden
hangisi
olağan
dönem
KHK'leri ile olağanüstü dönem KHK'leri arasındaki
farklardan biri değildir?
a. Olağanüstü KHK’ler için bir yetki kanununa ihtiyaç
olmaması
b. Olağanüstü KHK'lerin Cumhurbaşkanı başkanlığında
toplanan Bakanlar Kurulunca çıkarılarak yürürlüğe konması
c. Olağanüstü halin ya da sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı
konularla sınırlı olmak kaydıyla, tüm temel hak ve
özgürlüklerin olağanüstü KHK'lerle düzenlenebilmesi
d. Olağanüstü KHK’lerin en kısa zamanda kanuna
dönüştürülmesinin esas olması

hak

ve

a. Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği
b. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar
kimsenin suçlu sayılamayacağı
c. Kimsenin
dini
ibadetlerini
yapmasına
engel
olunamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı
d. Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının
bütünlüğüne dokunulamayacağı
131. Aşağıdakilerden
hangisi
Mahkemesinin kararları için söylenemez?

Anayasa

a. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlük tarihini
bir yılı geçmemek üzere erteleyebilir.
b. Anayasa Mahkemesinin şekle dayalı red kararı vermesi
halinde,
on yıl aynı kanunun Anayasaya aykırılığı
iddiasıyla tekrar başvurulamaz.
c. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan, kural olarak
Resmi Gazete'de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.
d. Anayasa Mahkemesinin iptal kararlan gerekçesi
yazılmadan açıklanamaz ve geriye yürümez.
132. Yasama sorumsuzluğu ile
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ilgili

olarak

a. Milletvekillerinin yasama fonksiyonu ile ilgili, Mecliste
kullandıkları oy, söyledikleri söz ve ileri sürdükleri
düşünce nedeniyle, bunlar suç niteliği taşısalar bile,
Meclis dışında her hangi bir makam tarafından sorumlu
tutulamamalarıdır.
b. Milletvekillerinin,
yasama fonksiyonunu yerine
getirirken hareket ve sövme gibi sözle işlediği suçlar
yasama sorumsuzluğu kapsamına girmez.
c. Milletvekillerine tam bir koruma sağlar.
d. Milletvekili, sorumsuzluk kapsamına giren bir fiilinden
dolayı sadece milletvekilliği süresince değil milletvekili sıfatı
son bulduktan sonra da kovuşturulamaz.
133. Anayasa’ya göre istifa eden milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesi nasıl olur?
a. Milletvekilliği otomatik olarak düşer.
b. İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca
tespit edilince düşer.
c. İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca
tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunun kararıyla
düşer.
d. İstifanın geçerli olduğu Meclis Başkanınca tespit edilince
düşer.
134. Meclis
soruşturması
ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. TBMM üye tamsayısının en az onda birinin Meclis
Başkanlığına vereceği önerge ile istenebilir.
b. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla
karara bağlar.
c. Soruşturmanın iki aylık sürede bitirilememesi halinde,

136. Yürütmeyi durdurma kararı ne zaman verilir?
a. İdari işlemin kanuna aykırı olması durumunda
b. fdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve
imkânsız zararların doğması durumunda
c. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve
imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka
aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
d. Hiçbiri
137. Tüzüklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi
yanlıştır?
a. Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.
b. Tüzükler Anayasa Mahkemesinin incelemesinden
geçirilerek çıkarılır.
c. Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır.
d. Tüzükler kanunlara aykırı olamaz.

138. Vatandaşların
kanunen tâbi
olduğu
mahkemeden
başka
bir
merci
önüne
çıkarılamamasına ... denir."
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a. Yargının bağımsızlığı
b. Hâkim ve savcılık teminatı
c. İnsan haklarının korunması
d. Kanuni hâkim güvencesi
139. Dernek
kurma
hakkı
ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 20 yaşını
bitirmiş olan herkes, Önceden izin almaksızın dernek kurma
ve derneğe üye olma ve üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
b. Dernek kurabilmek için, kanunun gösterdiği bilgi ve
belgelerin,
kanunda belirtilen yetkili mercie verilmesi
yeterlidir.
c. Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini herhangi bir
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şubelerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine
vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
d. Üniversite öğretim görevlileri ve yöneticileri dernek
kuramazlar.
140. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da yer alan
"Kanun önünde eşitlik" ilkesiyle bağdaşmaz?
a. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç,
din,
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
b. Devlet mutlak anlamda ekonomik ve sosyal eşitliğin
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
c. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.
d. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek
zorundadırlar.

141.
l-Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.
II-Temel hak ve hürriyetler ancak kanun veya kanun
hükmünde kararname ile sınırlanabilir.
III.Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
IV.Bu sınırlamalar, Anayasa Mahkemesinin yargısal
denetimine tabi değildir.
Olağan dönemde, teme! hak ve hürriyetlerin
sınırlanması ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
a. Yalnız l
b. II, IV
c. l, il, III
d. l, III

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
1.

2.

Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi Taşınır Mal
Yönetmeliği kapsamında bulunmaz?
a. Sağlık Bakanlığı

b. Maliye Bakanlığı

c. MİT Müsteşarlığı

d. Dışişleri Bakanlığı

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi
bir taşınır giriş işlemi değildir?
a.
b.
c.
d.

3.

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında dayanıklı taşınırlar
kaç gruba ayrılır?
a. 1

4.

72

b. 2

c. 3

d. 4

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi
yönetim dönemi hesabı cetvelleri arasında yer almaz?
a.
b.
c.
d.

5.

Satın alınan taşınırlar
Sayım fazlası
İç imkanlarla üretilen taşınırlar
Sayım noksanı

Sayım tutanağı
Zimmet fişi
Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli
Taşınır sayım ve döküm cetveli

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi
bir taşınır çıkış işlemi değildir?
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6.

a. Sayım fazlası

b. Sayım noksanı

b. Satış

c. Tüketim

a. 7

Değer tespit komisyonu en az kaç kişiden oluşur?
b. 3

c. 4

b. 3

c. 6

a. 1

b. 2

c. 3

a.
b.
c.
d.

Zimmet fişi
Dayanıklı taşınırlar listesi
Taşınır işlem fişi
Taşınır istek belgesi

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yönetim dönemi
hesabının verilmesinde asıl sorumlu kimdir?
a.
b.
c.
d.

Sayman
Harcama yetkilisi
Gerçekleştirme görevlisi
Konsolide görevlisi

10. Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik
hallerinde hangi bedel üzerinden hesaplara kaydedilir?
a.
b.
c.
d.

Maliyet Bedeli
Rayiç Bedeli
Kayıtlı Bedeli
Değer Tespit
Üzerinden

Komisyonunca

Belirlenen

Bedel

11. Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları hangi esasa göre
yapılır?
a.
b.
c.
d.

d. 5

15. Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis
gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen
taşınırlar için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

d. 5

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınırların kaydına
esas belge aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.

d. 5

14. İdarelerce kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırları,
bu taşınırlara ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz
devredilebilmesi için kayıtlara alınış tarihi itibarıyla kaç
yılını tamamlamış olması gerekiyor?

253-Makine tesis ve cihazlar
254-Taşıtlar
255-Demirbaşlar
267-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

a. 2

9.

d. 5

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı taşınırların içerisinde
bulunmaz?
a.
b.
c.
d.

8.

c. 10

13. Dayanıklı taşınırların sicil numarası kaç rakamdan
oluşur?
a. 2

7.

b. 15

FİFO (İlk giren-ilk çıkar)
LİFO(Son giren-ilk çıkar)
Ortalama Maliyet
Denk Maliyet

12. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri ile maddî
duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları
için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası
düzenleme tarihini takip eden kaç gün içerisinde
muhasebe birimine gönderilir?
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Ambar Devir ve Teslim Tutanağı
Taşınır Geçici Alındısı
Dayanıklı Taşınırlar Listesi
Zimmet Fişi
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TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KURALLAR

142. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde bir
yazım yanlışı yapılmıştır?
a. Bartın'a hiç gittin mi?
b. Vadideki Zambak'ı okuduğumda uzun süre
etkisinde kaldım.
c. Türkçe'nin gücünü bilmek lazım.
d. Avusturalya'da arkadaşımı ziyaret ettim.
143. Aşağıdaki eklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a. 7'nci kitap
b. TDK'ye
c. saat 3'de
d. Kayseri'ye
144. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de"nin
yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
a. Başarılı olmak için de çok çalışmak gerekir.
b. Ayşe gitti, Ahmet de gidecek.
c. Dün İstanbul'daydı. Yarında Sivas'ta olacak.
d. Saat 15.15'te gelmezsen biz de gelmeyiz.
145. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
yüklem uyumsuzluğu söz konusudur?
a. Birçok okul açtı.
b. Örtüler yere düştü.
c. Umut ve Kağan eve yeni geldi.
d. Bardaklar kırıldılar.
146. Aşağıdaki cümlelerden
bozukluğu yoktur?
a.
b.
c.
d.

hangisinde

özne-

anlatım

Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Çocuğun cansız cesedi yolda öylece duruyordu.
İşini bitirince geri iade etti.
Depoyu ful doldur.

147. "İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız
müzik dinlese () yalnız bu yankılı havayı koklasa ()"
Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere
sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
a. (;)(;)(.)
b. (,)(,)(;)
c. (;)(.)(..-)
d. (,)(,)(…)
148. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca
olumsuzluk ifade eder?
a. Ne doğan güne hükmüm geçer/Ne hâlden anlayan
bulunur.
b. Ayşe dün büroyu temizledi.
c. Gül okula gitti.
d. Mehmet sınıfının birincisiydi.
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149. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemi bakımından
farklılık göstermektedir?
a. Sen bir öğretmensin bugüne bugün.
b. Okuldaki kız, Hülya'ydı.
c. Kemal hastaydı her zamanki gibi
d. Melek derslerine düzenli olarak çalışırdı.

150.
"Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum
(II) desem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı
Koyup (IV) tatlı rüyalara dalmaya ise neredeyse
dört ay oldu (V)"
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir
noktalama işareti getirilemez?
a. l
b. II
c . III
d. IV
151. Kesme işaretinin (') kullanımıyla ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kesme işareti, kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak
için konur.
b. Kesme işareti, unvanlardan sonra gelen ekleri
ayırmak için konur.
c. Kesme işareti, sayılara getirilen ekleri ayırmak için
konur.
d. Kesme işareti, bir ek veya harften sonra gelen ekleri
ayırmak için konur.
152. Kesme işaretinin (') kullanımıyla ilgili olarak
Hangi seçenekte yanlış bir kullanım söz konusu
değildir?
a. Türkçe'nin zenginliğini kavramak gerekir.
b. Ankaralılar çok misafir canlısıdırlar.
c. Türklük bilgisi konusunda uzmandı.
d. Tatilimizi İzmir'in şirin bir beldesinde geçirdik.
153. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da"
bağlacı yanlış yazılmıştır?
a. Silgiyi de kalemi de okulda bırakmış.
b. Sen de gitseydin iyi olurdu.
c. Ahmet'te gelse iyi olacak.
d. Ayşe'nin de yanında para yoktu.
154. Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde
bağlaç doğru yazılmıştır?
a. Armutta aldık.
b. Yazı tahtasına yazıda yazdık.
c. Ağacın dallarımda kırdı.
d. Kardeşini tiyatroya da götürdü.

"de,

a.
b.
c.
d.

TBMM'ye
DTCF'nin
TTK'nun
DDY'nin

157. "Türkçede birden fazla heceli kelimelerin
sonunda bulunan 'p, ç, t, k' ünsüzleri, iki ünlü
arasında kalınca tonlulaşarak (yumuşayarak) 'b, c, d,
ğ'ye dönüşür."
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala örnek
oluşturmaz?
a. İliği
b. Direği
c. Böceği
d. Hukuğu
158. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?
a. 1999'da işe başladım.
b. 2015'de emekli olacak.
c. 1997'den sonra hayatında her şey değişti.
d. 1942'de Erzurum'da doğdu.
159. Aşağıda bulunan cümlelerin hangisine,
cümle içindeki kelime büyük yazılması gerekirken
küçük yazılarak bir yazım yanlışı yapılmıştır.
a. Annemlerle bu yaz tatile çıkacağız.
b. Sizinle bu cuma görüşelim.
c. Ankara'yı çok seviyor.
d. 26 eylül 2008'de Türk Dil Kurumundaki
kutlamalara katılacak.
160. Aynı türdeki dolaylı tümleçleri birbirinden
ayırmak için kullanılan virgüller, aşağıdaki hangi
cümlede en doğru biçimde kullanılmıştır?
a. Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda, hep ondan söz
ediliyordu.
b. Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda hep ondan söz
ediliyordu.
c. Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda, hep ondan, söz
ediliyordu.
d. Çarşıda pazarda, kırda bayırda, hep, ondan söz
ediliyordu.

da"

155. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü
uyumuna uymaz?
a. Anne
b. Demir
c. Küçük
d. Çelik
156. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisindeki ekler
yanlış yazılmıştır?

161. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da"
"ve" anlamında kullanılmıştır?
a. Belki de önceleri başka anlama geliyordu.
b. günleri de hatırlıyorum.
c. Sanıyorum kitabı aldı da gitti.
d. Ben de dinleyeceğim.
162.
i. Bilemiyorum.
ii. Çocuk yerinden kalktı.
iii. Öğretmen onu çağırmış mıydı.
iv. İşte ne olduysa o anda oldu.
v. Öğretmenine doğru yürüdü.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan
sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?
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a.
b.
c.
d.

IV-ll-V-l-lli
IV-M- I I I - l-V
V - I I - I - N I -IV
ll-V-HI-l-IV

163. "Türk halısı, büyük ölçüde öznel, kişisel bir
sanat yapıtıdır. Türk halısında doğa, olduğu gibi
değil, insanın algıladığı biçimiyle verilir: Ne
karanfil, karanfil; ne de gül, güldür."
Yukarıda paragraf hangi cümleyle sona erdirilir?
a. Türk
halısında,
doğadaki
varlıkların
izlerine
rastlanmaz.
b. T ü r k halısı, gerçekle hayal ürününü yan yana
veren bir yapıttır.
c. Türk halısında bunların yeniden yaratılan biçimleri
vardır.
d. Turistlere daha pahalı veriliyor.
164. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, soru
sıfatı ile yapılmıştır?
a. Başarı için hangi yolu önerirsiniz?
b. Bu konuyu anlayabilmek için ne yapmalı?
c. Raporu hazırlamak neden zorlaştı?
d. Niçin o gün vermediniz?
165. Aşağıdaki ay ve gün adlarının hangisini büyük
harfle yazmak gerekir?
a. Size ekimin sonunda mektup yazdım.
b. Sizinle 8 eylül 2007 tarihinde görüşelim.
c. Sizi çarşambaya kadar bekleyeceğim.
d. İstanbul'a mayıs veya haziranda
gelmeyi
düşünüyorum.
166. "Türkçe
kelimelerin
başında
'h 1
sesi
bulunmaz."
Aşağıdaki kelimelerden hangisi köken itibariyle
Türkçe olmakla birlikte "h" ile başlamaktadır?
a. Hürmet
b. Hükümet
c. Harita
d. Hangi

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sağlık
Politikaları Daire Başkanlığının görevlerinden biri
değildir?
Sağlık alanında uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve
bunlarla ilgili hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin
çalışmaları yürütmek
Yabancı devletlere sağlık sistemleri destek sürecinde,
analiz ve ihtiyaç tespitinin yapılması, uyumlaştırma ve
operasyonel sürecinin uygulanmasını sağlamak
Yabancı ülkelerle işbirliği ile gerçekleştirilecek sağlık
alanındaki faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu
sağlamak
Dernek/Vakıf ilişkilerini yürütmek

1.

A.

B.

C.

D.

10 Aralık 1948 tarihinde uluslar arası metinlerin en
önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları Bildirgesi” ‘ni
hangi kurum yayınlamıştır ?
Birleşmiş Milletler
NATO
Avrupa Topluluğu
UNESCO

2.

A.
B.
C.
D.

Dünya Tabibler Birliği’nin 1981’de yayımladığı
Lizbon Bildirgesi’nin içeriği aşağıdakilerden
hangisinde verilmektedir ?
Hastanın hekimini özgürce seçebilme, hastalığı
hakkında bilgilendirme vs. hasta haklarına açıklık
getirilmiştir
Tedavi hakları yasal güvenceye alınmıştır
Ötenazi kavramı kabul edilmiştir
Yukarıdakilerin hepsi

3.

A.

B.
C.
D.

Uluslararası kabul görmüş “evrensel” denilen
haklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma
uymaktadır ?
A. İnsan hakları
B. DSÖ’nün sağlık tanımı
C. Ekolojik haklar
D. Mavi bayrak
5. “Hak” konusunun, yaşama geçirilebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?
A. Belli yazılı metinler hazırlanmalıdır
B. Sağlık personeli egemen güç olmalıdır
C. Sosyal ve ekonomik ödevler verilmelidir
D. Hastalar edilgen olmalıdır
6. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’ de yayımladığı
“İnsan Hakları Bildirgesi” için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır ?
A. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin hakkı
olduğu
B. Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması
C. Hasta haklarından belli kişilerin faydalanabileceği
D. Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit
doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde olması
gereği
4.
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Türkiye Dünya Sağlık Örgütü’ nün hangi bölge
ofisine üyedir?
Avrupa Bölge Ofisi
Amerika Bölge Bürosu
Afrika Bölge Ofisi
Doğu Akdeniz Bölge Ofisi

7.
A.
B.
C.
D.

Gelişmekte olan ülkelerde kaliteli üreme sağlığı ve
aile planlaması hizmetlerini sağlamak, aşağıdaki
hangi kuruluşun görevleri arasındadır?
EİT
UNDP
DSÖ
UNEPA

8.

A.
B.
C.
D.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hangi tarihte
kurulmuştur?
23 Haziran 1970
7 Nisan 1948
20 Nisan1956
8 Mayıs 1960

9.
A.
B.
C.
D.

10. Türkiye aşağıdaki uluslar arası kuruluşlardan
hangisine üye değildir?
Lütfen birini seçin:
A.
B.
C.
D.

NATO
OECD
UNDP
OPEC

11. Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda yardım,
mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü
geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para
gönderme ve yasal göç seçeneklerinin
desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren
uluslararası örgüttür?
A. NATO
B. UNDM
C. OIM
D. EİT
12. Avrupa ekonomisi kurmak ve Avrupa’nın ekonomik
kalkınmasını sağlamak üzere kurulan uluslar arası
kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A. OECD
B. NATO
C. UNDP
D. OIM

13. Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta
toplanıp, İslam ülkelerini çatısı altında toplama
üzere kurulan 57 üyeye sahip uluslar arası kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A. OECD
B. İİT
C. NATO
D. OIM

YAZIŞMA-DOSYALAMA USULLERİ
167. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
resmî
yazının tanımıdır?
a. Resmî yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler
arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları
ifade eder.
b. Resmî yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler
arasında iletişimleri sağlamak amacıyla yazılan yazıları
ifade eder.
c. Resmî yazı, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi
aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi
ve elektronik belgeyi ifade eder.
d. Resmî yazı, sadece kamu kurum ve kuruluşları
arasında yazılan yazıları ifade eder.
168. Fax'la gönderilen mesajların resmî yazı ile
kaç gün içinde teyit edilmesi gerekir?
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
169. Resmî yazışmalarda kullanılacak kâğıtların
boyutları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a. A 4 (210x290)
b. A 4 (220x287)
c. A 4 (230 x 297)
d. A 4 (210x297)
170. Resmî
yazının
"METİN"
bölümü
ile
ilgi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm. içerisinden
başlanır.
b. Metne, "ilgi"nin son satırından itibaren üç aralık
bırakılarak başlanır.
c. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar
arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
d. Metindeki kelime aralarında bir vuruş boşluk bırakılır.
171. Resmî yazılarda "BAŞLIK" kâğıdın yazı
alanının neresine yazılır?
a. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak
yazılır.
b. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına sağda yazılır.
c. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına solda yazılır.
d. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmından iki aralık
aşağısına yazılır.
172. "Resmî yazılarda sayı ve evrak kayıt
numarası …………………. verilir."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmelidir?
a. Gönderilen makama göre
b. Resmi yazıya göre
c. Dosya planına göre
d. Sayfa sayısına göre
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c. İki-dört aralık boşluk bırakılarak yazı alanının sağ
kısmından 3 cm. içeride
d. İki-dört aralık boşluk bırakılarak yazı alanının uygun
bulunan yerine

173. "Resmî yazılarda ... yazıyı gönderen birimde
ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı
numaradır."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmelidir?
a. Dosya numarası
b. Sayfa numarası
c. Resmi belge numarası
d. Evrak kayıt numarası
174. Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren
damga kâğıdın neresine vurulur?
a. Üst ve alt ortasına
b. Üstüne
c. Altına
d. Üst sol, alt sağ köşeye
175. Resmi yazılara uygun
sürede
cevap
verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara
yazılan resmi yazıya ne ad verilir?
a. Uyarı yazısı
b. İvedi yazı
c. Tekit yazısı
d. Gizli yazı
176. Resmi bir
yazıdan örnek çıkartılması
gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine aşağıdaki
ibarelerden hangisi yazılmalıdır?
a. Aslıdır
b. Aslının fotokopisidir
c. Aslının aynıdır
d. Aslının kopyasıdır
177. Çok gizli yazıların gönderilmesinde kaç adet
zarf kullanılır?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
178. "Çok gizli' gizlilik dereceli yazılarda, dış
zarfı açan görevli, iç zarf üzerinde yer alan 'çok
gizli' ibaresini gördüğünde, ... yetkili makama
sunar."
a. Yukarıdaki
cümlede
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
b. Zarfı açtıktan sonra
c. Zarfı açmadan
d. Zarfı mühürledikten sonra
e. Zarfa kaşe basmadan
179. Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan
makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin
bitiminden sonra nereye yazılır?
a. Üç-beş aralık boşluk bırakılarak yazı alanının en
soluna
b. İki-dört aralık boşluk bırakılarak yazı alanının en
sağına

180. Resmî görevli
kişilere
yazılan
yazılar
bakımından
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
a. Ad ve unvan küçük, soyad büyük harflerle yazılır.
b. Ad ve soyad küçük, unvan büyük harflerle yazılır.
c. Ad ve unvan büyük, soyad küçük harflerle yazılır.
d. Ad, soyad ve unvan büyük harflerle yazılır.
181. Resmî nitelikte yazılan yazının önceki bir
yazıya ek ya da karşılık olduğunu ya da bazı
belgelere başvurulması
gerektiğini
belirten
bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başlık
b. İlgi
c. Konu
d. Metin
182. Resmî yazıyı makam sahibi yerine yetki
devredilen k iş i imzala dığ ınd a ye t k i de vrede nin
ma kamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
ifade edilmiştir?
a. Müsteşar y.
b. Müsteşar adına
c. Müsteşar namına
d. Müsteşar a.
183. Resmi yazının
vekaleten
imzalanması
halinde imzalayanın ad ve soyadı ile vekalet
bırakanın makamı yazıda yer alış şekli bakımından
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla
verilmiştir?
a. Vekalet
bırakanın
makamı
birinci
satıra,
imzalayanın ad ve soyadı ikinci satıra yazılır.
b. İmzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet
bırakanın makamı ikinci satıra yazılır.
c. İmzalayanın unvanı birinci satıra, ad ve soyadı ikinci
satıra yazılır,
d. Vekalet bırakanın ad ve soyadı birinci satıra,
imzalayanın makamı ikinci satıra yazılır.
184. Aşağıdaki
resmi
yazı
hangisi doğrudur?
a. T.C.
Başbakanlık
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

başlıklarından

b. T.C.
BAŞBAKANLIK
Devlet Personel Başkanlığı
c. T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
d. T.C.
Başbakanlık
Devlet Personel Başkanlığı
185. Üst ve ast makamlara dağılımlı olarak yazılan
yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?
a. Arz ederim
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62) Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri yılda en az kaç defa
toplanır?

b. Arz ve rica ederim
c. Rica ederim
d. Hiçbiri
186. Resmî
yazıların
aşağıdaki seçeneklerden
olarak düzenlenmiştir?
a. Ekler:
1-Yazı (2 sayfa)
b. EKLER :
Yazı örneği (2 sayfa)
c. EKLER ;
yazı (2 adet)
d. EKLER
Ek: 1 Yazı

"EKLER"
hangisinde

bölümü
doğru

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

63) Yüksek Sağlık Şurası üyelerinin görev süresi kaç
yıldır?

A) 1

B) 2

64) Yüksek Sağlık
tarafından seçilir?

A) 17

C) 3

Şurası

üyelerinin

B) 15

65)Aşağıdakilerden
görevlerindendir?

C) 13

hangisi

D) 4

kaçı

Bakan

D) 11

ASHGM’nün

Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine yönelik
çalışmaları planlamak ve yürütmek.
F) Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel
çalışmalar yapmak veya yaptırmak, eğitim kurumları ve
basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek,
kampanyalar yapmak veya yaptırmak.
G) Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve
sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her
türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve
yaptırmak.
H) Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini
yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın
almak.
E)

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI
61) Yüksek Sağlık Şurası üyeleri yılda en az kaç defa
toplanır?
A) 2

B) 3

C) 4

66) ASHGM, 02/11/2011 Tarihli ve 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve Görevleri
hakkında KHK’nin hangi maddesine dayanılarak
kurulmuştur?

D) 5
B)
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67) ASHGM
hangisidir?

Yönetmeliğinin

amacı

aşağıdakilerden

A) Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir,
kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak
maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile
ilgili olan bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef
oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında koordinasyon
temin edilmesine ve Bakanlık tarafından yürütülecek
olan acil sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul
ve esasları belirlemektir.
E) Ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş,
işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans
ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini
düzenlemektir.
F) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti
sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele
karşı işlenen suçlar sebebiyle personelin veya kanuni
mirasçılarının talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca
yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
G) Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki
yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda,
diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul
edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık
hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum
ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan
haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan
faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve
gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine
dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

yapılabilmesi, GPS ile ambulansların on-line olarak
takip edilmesi.
G) Ambulans ekipleri ve merkez arasında veri iletişimi
yapılabilmesi, Komuta Kontrol Merkezi ile
hastaneler arasında bilgi paylaşımının sağlanması.
H) Hepsi.

70) 81 İl 112 Acil Komuta Kontrol Merkezleri ile Bakanlık
merkezinde dijital sistem hangi yıl
kurulmuştur?
E)
F)
G)
H)

71)
Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Ambulansı
değildir?

E) Kara Ambulansı
F)Dağ Ambulansı
G) Deniz Ambulansı
H) Hava Ambulansı
72)

“Kara, hava ve deniz ambulansları ile acil sağlık
araçlarının ihtiyaç tespitini, sevk ve idaresini
sağlamak” görevi hangi daire başkanlığının
görevidir?

68) Aşağıdakilerden hangisi ASHGM’ne bağlı Daire
Başkanlığı değildir?

E)
F)
G)
H)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans
Servisleri Daire Başkanlığı

2004
2006
2008
2010

E)
F)
G)
H)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

73) Aşağıdakilerden hangisi ASHGM Eğitim ve Projeler
Daire
Başkanlığının
vermiş
olduğu
eğitimlerden değildir?

E)
F)
G)
H)

Acil Sağlık Eğitimi
UMKE ve Afet Eğitimleri
İlk Yardım Eğitimi
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi

,
69) 112 KKM Sisteminin özellikleri aşağıdakilerden
hangisidir?

74) Zehir Danışma Merkezi, hangi daire başkanlığı
bünyesindedir?

E)
F)
G)
H)

E) Şehrin sayısal haritaları üzerinde adres araması
yapılabilmesi, aktif harita üzerinde yeni bina yeni
sokak gibi bilgilerin güncellenebilmesi.
F) Telefon ve telsiz çağrılarının numara veya sinyal
düştüğü
andan
itibaren
ses
kayıtlarının

80

İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
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Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı
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D) Hiçbirisi
66. Bakanlığımızca

hazırlanan

mevzuat

taslakları

hakkında:

A)
B)
C)
D)

Hukuk Müşavirliğine görüş sorulur
Hiçbir yerden görüş sorulmaz
Mahkemelerden görüş sorulur
Hiçbirisi

67. Hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden değildir?
A)
B)
C)
D)

Muhakemat hizmetlerini yürütmek
Hukûkî danışmanlık işlerini yürütmek
Atama iş ve işlemlerini yürütmek
Hukûkî uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun
sekreterya hizmetlerini yürütmek.

68. Hukuk Müşavirliğinin birim âmiri:
A)
B)
C)
D)

I. Hukuk Müşaviridir.
Müsteşar yardımcısıdır
Müsteşardır
Hiçbirisi

69. Bakanlığımız ile üçüncü kişiler arasında çıkan
uyuşmazlıklara ilişkin işleri hukûkî açıdan incelemek:

A)
B)
C)
D)

Her bir birimin kendi görevidir.
Hukuk Müşavirliğinin görevidir
Başbakanlığın görevidir
hiçbirisi

70. Hukuk Müşavirliğinin görevleri:
A) Sadece muhakemat hizmetleriyle sınırıdır
B) Sadece hukûkî danışmanlık hizmetleriyle
sınırlıdır

C) Sadece Bakan tarafından verilen görevlerle
sınırlıdır

D) Yukarıdaki görevlerin hepsidir.

SAĞLIK

BAKANLIĞI TEŞKİLAT
GÖREVLERİ

YAPISI

VE

65. Hukuk Müşâvirliğine:

71. Hukuk Müşavirliği’nce istenilen bilgi ve belgelerin
süresinde gönderilmemesi:

A) İstenilen her konuda görüş sorulabilir
B) Görüş sorulamaz
C) Sadece hukûkî açıdan tereddüde düşülen

A) Hiçbir olumsuzluğa yol açmaz
B) Gecikmeye
sebep
olanların

hususlarda görüş sorulabilir

sorumluğunu doğurur

81
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C) Sadece ayıplamayı gerektirir
D) Hiçbirisi
72. Hukuk müşavirliğinden görüş sorulurken:
A) Hangi hususda ve neden dolayı tereddüde
düşüldüğü mutlaka açıklanmalıdır

78. Bireylerde ve toplumda sağlıkla ilgili davranış değişikliği
oluşturmak için sağlık iletişimi kampanyalarını
yönetmek; kişisel, kurumsal ve kitlesel iletişimde
kullanılacak her tür materyalin üretilmesi ve dağıtılması
faaliyetlerinin
yürütülmesi
aşağıdaki
hizmet
birimlerinden hangisinin görevleri arasındadır?

B) Hiçbir açıklama yapılmamalıdır
C) Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulamaz
D) Hiçbirisi

A)
B)
C)
D)

73. Bir Mahkeme kararının gereği:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

A) Mutlaka kararda belirtilen veya Hukuk
Müşavirliğince belirtilen sürede yerine
getirilmelidir
B) Herhangi bir sürede yerine getirilebilir
C) Yerine getirilmeyebilir.
D) Hiçbirisi

74. Hangisi için Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulur?
A)
B)
C)
D)

82. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı iletişim
kurumları arasındadır?
E)
F)
G)
H)

Yönetmelik taslağı için.
Tüzük Taslağı için
Yönerge taslağı için
Hepsi

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi(AHBS)
Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)

82. Sağlık sektöründe hizmet veren tüm sağlık
çalışanları ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan
iletişimi sağlayacak kurumsal iletişim sürecini
aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?

75. Görevi başında saldırıya uğrayan bir Bakanlığımız
personeline:
Müşavirliğince hukûkî
yapılır
B) Bakanlık birşey yapmaz.
C) Sadece geçmiş olsun dileği iletilir
D) Hiçbirisi

A) Hukuk

A)
B)
C)
D)

yardım

Başbakanlık İletişim Merkezi( BİMER)
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)
Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)
Gönüllü Sağlık Gözlemciliği (GSG)

83. Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü Sağlık Gözlemciliği
(GSG) uygulaması kapsamında değildir?

76. Hukuk Müşavirliği, muhakemat hizmetlerini:

E)
F)
G)
H)

A) Sadece hukuk müşavirleriyle yerine getirir
B) Sadece avukatlarıyla yerine getirir
C) Hukuk müşavirleriyle ve avukatlarıyla

Toplum Sağlığı Merkezleri
Eğitim- Araştırma Hastaneleri
Aile Sağlığı Merkezleri
Üniversite Hastaneleri

yerine getirir

D) hiçbirisi

77. Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin
yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisine
aittir?
F)
G)
H)
İ)
J)

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Denetim Hizmetleri Başkanlığı

83. Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü Sağlık Gözlemcisi
olma (GGS) koşullarından değildir?
A)
B)
C)
D)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak
En az on sekiz yaşında olmak

84. ‘’Aile Hekimliği Uygulaması’’nın tanıtımına ilişkin
olarak yürütülen kampanyada toplumun dikkatini
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çekebilmek amacıyla kullanılan iletişim materyalinde
aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?
A) Ünlü kişilere yer verilmiştir.
B) Halkı temsil eden içimizden insanlara
verilmiştir.
C) Sağlık çalışanlarına yer verilmiştir.
D) ‘’Sevgi En İyi İlaçtır’’ sloganı kullanılmıştır.

yer

85. ’Tütün ve Sigarayla Mücadele Kampanyası’’nda
aşağıdaki iletişim materyallerinden hangisi
kullanılmamıştır?
A) Bir çok ünlü yüzün yanında halkı temsil eden ‘’
içimizden’’ insanlar da yer aldı.
B) Gazete ve dergi ilanları ile farklı mecralarda
görünürlük sağlandı.
C) ‘’% 10 Dumansız Hava Sahası’’ sloganı üretildi.
D) www.havanikoru.org sitesi açıldı.

86. Obezite Kampanyası’ nın sloganı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Harekete Geç
Havanı Koru
Suya Sabuna Dokunun Hastalıklardan Korunun
Grip Aramızda/ Dikkat Edelim Yayılmasın

87. Aşağıdakilerden hangisi ‘’ Dumansız Hava Sahası/
Havanı Koru’’ isimli sağlık iletişimi kampanyasının
yaklaşımlarından değildir?
A) Katmanlı bir kampanya yapısı ile ilerlemek
B) Yasaya yönelik farkındalık oluşturmak
C) İçici olmayan grubun kazandıkları haklara ilişkin
bilinç geliştirmek
D) Çocukları ve gençleri tütüne karşı özendirmek

89. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi (SABİM)’nin görevlerinden değildir?
E) Sağlık
Hizmetlerinin
verimli
bir
şekilde
gerçekleşmesini sağlamak
F) Toplumun tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerinin
işleyişi sürecindeki sorunlarını çözmek
G) Sağlık risklerini önlemek ve sağlık hizmetleri sunum
sistemlerinde ilgili sağlık bilgisini paylaşmayı
amaçlamak
H) Ulusal ve uluslar arası sularda seyir eden gemilere
uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek

90. Aşağıdakilerden hangisi 2010-2014 Obezite Eylem
Planı’nın hareket noktalarından değildir?
A)
B)
C)
D)

91. Medyada haber değeri taşıyan, sağlığı geliştirici
mesajlar içeren medya içeriklerinin üretilmesi için
gündem oluşturulması ve medyada yer alan doğru
sağlık mesajları içeren sağlık ile ilgili içeriklerin teşvik
edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet
birimlerinden hangisinin görevleri arasındadır?
E)
F)
G)
H)

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

92. Dünyada ilk kez Bakanlığımız tarafından uygulanan,
sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmetin
geliştirilmesi amacıyla hizmetten faydalananların
gönüllülük esasına göre yapacakları gözlemlere
dayanan uygulamanın adı nedir?

88. Sağlık Bakanlığı’nın tütünle mücadele kapsamında
sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik
danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini
yürüten iletişim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi
Hareketli Yaşam için alternatiflerin üretilmesi
Yemeklerde porsiyonların büyütülmesi
Toplumda Beden Kitle İndeksi hakkında farkındalık
oluşturmak

A)
B)
C)
D)

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (ALO 184)
Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod (ALO 113)
Sigara Bırakma Hattı (171)
Merkezi Hastane Randevu (ALO 182)
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Fahri sağlık gözlemciliği
Sağlıkta kaliteyi geliştirme
Sağlık turizmi hizmetleri
Yurtiçi ve yurtdışı operasyonlar
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93. Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Buluşma Noktası
(SBN)’nın kuruluş amacıdır?

99. Ülkemizin sağlık hizmetlerini iyileştirmede katkıda
bulunmak ve sağlık hizmetlerini değerlendirmek
amacıyla Gönüllü Sağlık Gözlemcisi (GSG) seçilen
vatandaşlar ne kadar süre ile görevlendirilir?

A) Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini
yapmak, kayıtlarını tutmak, personel hareketlerini
takip etmek
B) Sağlık Bakanlığı ile tüm sağlık çalışanları
arasındaki kurumsal iletişim sürecini yürütmek
C) Uluslar arası nitelikteki kongre, konferans ve
toplantılar düzenlemek
D) Uzaktan ve yüz yüze eğitim programlarının
planlanması, koordinasyonu

A)
B)
C)
D)

100. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğüne ait Uzaktan eğitim modülünün kısa adı
nedir?

95.‘’ Havanı Koru/ Dumansız Hava Sahası’’ İletişim
Kampanyası’nın 3. Fazı hangi tema üzerine kurulmuştur?

E) USE

A) Pasif içiciler hedef alınmıştır.
B) Bağımlılardan yola çıkılarak sigaranın insan
sağlığı üzerinde yaptığı tahribatlar ortaya
konmuştur.
C) Sanatçılar, kanat önderleri, sporcular ve siyasi parti
liderlerinin desteği alınmıştır.
D) Hasta- Sağlık Çalışanı konusunda topluma olumlu
mesajlar verimiştir.
94. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi’nin erişim hattıdır?
A)
B)
C)
D)

ALO 184
ALO 150
ALO 113
ALO 182

95. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe hizmet
veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı
arasında doğrudan iletişimi sağlayan web sitesidir?
E)
F)
G)
H)

10 yıl
6 yıl
2 yıl
Ömür boyu

www.saglik.gov.tr
www.sbn.gov.tr
beyazkod@saglik.gov.tr
http://havanikoru.org
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B) SESU

C) USES

D) E)USE

