ADAY MEMUR HAZIRLAYICI
EĞİTİM
SINAV SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi hukuk
müşavirliğinin görevlerinden değildir?
a) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri almak
b) Bakanlıkça hizmet satın alma
yoluyla temsil ettirilecek dava ve
icra takiplerini koordine etmek
c) Bakanlık personelinin eğitim
planını hazırlamak
d) Bakanlığın taraf olduğu adli ve
idari davalarda iç ve dış tahkim
yargılamasında, icra işlemlerinde
ve yargıya intikal eden her türlü
hukuki uyuşmazlıklarda idareyi
temsil eder.
2) Aşağıdakilerden hangisi hukuk
müşavirliğini teşkilat şemasında yer
almaz?
a) Hukuk işleri şefliği
b) Personel şefliği
c) Yazı işleri şefliği
d) Mali mevzuat daire başkanlığı
3) Aşağıdakilerden hangisi Denetim
Hizmetleri Başkanlığının görevlerinden
değildir?
a) Denetime ilişkin yöntem ve
teknikleri geliştirmek
b) Denetim alanındaki standart ve
ilkelerin oluşturulmasını sağlamak
c) Denetim rehberleri hazırlamak
d) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri almak
4) Aşağıdakilerden hangisi Denetim
Hizmetleri Başkanlığına bağlı olan
birimlerden değildir?
a) İnceleme
b) Soruşturma
c) Özlük işleri
d) Performans denetimi

5) Aşağıdakilerden hangisi Strateji
Geliştirme Başkanlığının
görevlerindendir?
a) Ulusal kalkınma strateji ve
politikaları, yıllık program ve
hükümet programı çerçevesinde
Bakanlığın orta ve uzun vadeli
strateji ve politikalarını belirlemek
b) Bakanlıkça hizmet satın alma
yoluyla temsil ettirilecek dava ve
icra takiplerini koordine etmek
c) Denetim rehberleri hazırlamak
d) Denetime ilişkin yöntem ve
teknikleri geliştirmek
6) 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.
7) 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
8) Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı
yetkiye ne ad verilir ?
a) Hak
b) Yasa
c) Tüzük
d) Kural
9) Ülkemizde “hasta hakları yönetmeliği”
hangi tarihte yayınlanmıştır ?
a) 1970
b) 1982
c) 1990
d) 1998
10) Aşağıdakilerden hangisi hasta hakları
yönetmeliğinin amacını kapsamaktadır ?
a) Hasta haklarından faydalanabilme
hak ihlallerinden korunabilme esaslarını
düzenlemek
b) Hastaneyi temiz tutmak
c)
Sağlık personelinin moralini
yükseltmek

d) Topluma eğitim vermek
11) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmeti
alanların
hizmetlerin
planlama,
uygulama
ve
değerlendirme
aşamalarına katılmaları anlamına gelen
terimdir?
a) Ulusal kalkınma
b) Yerel kalkınma
c) Toplum katılımı
d) Toplum kalkınması
12)
Aşağıdakilerden hangisi, ulusal
kalkınmayı en iyi tanımlar?
a)
Merkezden yönlendirilen, geniş
ölçekli sorunları ele alan bir iş yapma
biçimidir
b)
Yerel sorunları çözmek için
kullanılan bir iş yapma biçimidir
c)
Toplumu oluşturan bireylerin
kendilerine yardımıdır
d) Etkileşimli özne olmak demektir
13) Aşağıdakilerden hangisi, etkili katılım
biçimini anlatan anahtar sözcüktür ?
a) Danışma
b) Üyelik
c) Katılanlarca tasarlanmış
d) Katkı ve işbirliği
14) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim
araçlarının görevlerinden değildir ?
a)
Yönetsel sürece katılma ve
denetleme
b) Kamuoyu oluşturma
c) Eğitim
d)
İlçe sağlık kurullarının
denetlenmesi
15)
Aşağıdakilerden hangisi toplumu
tanımak için kullanılan yollardan değildir ?
a) Ev ziyaretleri
b) Televizyon yayınları
c) Gözlem ve görüşler
d) Mevsimsel takvim
16) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş
ülkelerdeki ölüm nedenlerinden değildir?
a) Kanser
b) Solunum yolu hastalıkları
c) Kalp damar hastalıkları
d) Kötü yaşam koşulları
17) Toplumu tanıma yöntemi hangi amaçla
kullanılamaz?

a) Hasta bireylerin ameliyatında
b) Toplumun sağlık düzeyi üzerinde
etkili olan faktörlerin belirlenmesinde
c) Sağlıkla ilgili önceliklerin
belirlenmesinde
d) Toplumun sağlık düzeyinin
belirlenmesinde
18) Aşağıdakilerden hangisi temel hasta
hakları ilkelerinden değildir?
a) Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı
b) Mahremiyet hakkı
c) Seyahat hakkı
d) Tedaviyi reddetme ve durdurma
hakkı
19) Emeklilik süreleri gelmiş veya
emekliliği uygun görülen personele ait
yazışmaları vilayetle ve emekli sandığı ile
yapmak aşağıda yer alan hangi birimin
görevlerindendir?
a) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
b) Teftiş Kurulu Başkanlığı
c) Hukuk Müşavirliği
d) Personel Genel Müdürlüğü
20) Sağlık Enformasyon Sistemleri ve
Bilişim Teknolojileri ile ilgili politika ve
stratejileri tespit etmek, bu alandaki
teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygun
teknolojilerin kullanılmasını sağlamak
hangi birimin kuruluş amacıdır?
a) Strateji Geliştirme Başkanlığı
b) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
d) Proje Yönetimi Destek Birimi
21) Stratejik personelin il içi ataması dahil
olmak üzere personelin iller arası
atanma dönemleri aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Ocak- Haziran-Eylül
b) Ocak-Haziran-Ekim
c) Haziran- Eylül- Aralık
d) Ocak-Mayıs-Eylül
22) Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet
bölgelerine ve bölge içi atamalarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Aynı hizmet bölgesinin A grubu
illerinden B, C ve D hizmet grubu
illere

b) Aynı hizmet bölgesinin B hizmet
grubu illerinden C ve D hizmet
grubu illere ve alt hizmet
bölgelerinin B, C ve D hizmet
grubundaki illere
c) Aynı hizmet bölgesinin C hizmet
grubu illerden alt hizmet
bölgelerinin C ve D hizmet
grubundaki illere
d) Aynı hizmet bölgesinin B hizmet
grubu illerinden C ve D hizmet
grubu illere ve alt hizmet
bölgelerinin A,B, C ve D hizmet
grubundaki illere
23) Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı
olarak yer değiştirme (becayiş)
ataması ile ilgili aranan şartlardan
değildir?
a) Aynı unvan ve branştan olmak
b) Bulunduğu ilde en az 2 yıl görev
yapmış olması
c) Kura ile aynı unvan ve branşta
kadrolara atanan personel, sınav ve
kura sonuçlarının ilanından itibaren
5 gün içinde müracaat etmeleri
d) Aynı hizmet bölgesi illerde görev
yapmak

24) Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü ve
özel durumlarda yer değişikliği
ataması ile ilgili değildir?
a) Eşinden boşanan personelin
b) Eşi vefat eden personelin
c) Haklarında adli, idari ve inzibati bir
soruşturma yapılmış ve bu
soruşturma sonucunda eski görev
yerinde kalmalarında sakınca
görülmüş olması
d) Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu
durumlarını belgelendirmeleri ve
talepleri halinde
25) Aşağıdakilerden hangisi eş durumu
nedeniyle personelin nakil veya
yerinde kalma talebinde

bulunabilmesi için gerekli hallerden
değildir?
a) Eşinin 217 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname kapsamına
giren bir kurumda memur
kadrosunda çalıştığını
belgelendirmesi
b) Kıdemli personele öncelik
tanınarak, her iki eş için de D veya
C hizmet gruplarından uygun bir
ilde aile birliğinin sağlanması
c) Eşinin en az 2 yıl süre ile sigortalı
olması ve müracaat tarihinde
bulunduğu yerde en az 1 yıl sigorta
pirimi ödemiş olması
d) Başvuru tarihi itibariyle son bir yıl
içinde dönem tayininde veya sınav
sonucunda atanan kıdemli
personelin kıdemsiz eşinin eş
durumu tayininde D ve C hizmet
grubu şartı aranmaz
26) Doğum izinleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Doğum yapacak kadın personel
doğum öncesi ve doğum sonrası 8
hafta olmak üzere 16 hafta izin
verilir.
b) İkiz gebeliklerde doğum öncesine
ve doğum sonrası 2 hafta ek izin
verilir.
c) İsteği halinde doğum öncesi 3
haftaya kadar çalışabilir raporu
alabilir.
d) Erken doğum yaptığında doğum
öncesi süreleri doğum sonrasına
aktarılır.
27) Aylıksız izinler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a) Devlet memuru askerlik süresince
aylıksız izinde sayılır
b) En az 5 yılını dolduran memura
isteği üzerine 6 ay ücretsiz izin
verilebilir.
c) En az 10 yılını dolduran memura
isteği üzerine 6 ay ücretsiz izin
verilebilir.
d) Aylıksız izinde iken aylıksız iznini
kesmek isteyen memur en az 1 ay

önce çalıştığı kuruma dilekçe
vermek zorundadır.
28) Görevde yükselme eğitimine başvuran
personelden eğitime alınacak
olanların belirlenmesinde öncelik
sıralaması aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) Hizmet süresi- Hizmet puanıöğrenim durumu- öğrenim diploma
notu
b) Hizmet puanı-Hizmet süresiöğrenim durumu- öğrenim diploma
notu
c) Öğrenim durumu- Hizmet süresiHizmet Puanı- öğrenim diploma
notu
d) Hizmet Süresi-Öğrenim durumuHizmet puanı- öğrenim diploma
notu
29) Aşağıdakilerden hangisi resmi mühür
yapımında yetkili mercidir?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Devlet Malzeme Ofisi
c) Darphane ve Damga Matbaası
Genel Müdürlüğü
d) Başbakanlık

30) Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir
kriz anında yapılacak hizmetlerin
planlanması
örgütlenmesi
,yürütülmesi,koordinasyonu
ve
denetlenmesi faaliyetlerinin adıdır ?
a) Kriz
b) Yönetim
c) Kriz yönetimi
d) Kriz merkezi
31)
Aşağıdakilerden hangisi
Kriz
Yönetimini gerektiren hallerden değildir?
a) Sıkı yönetim
b) Türkiye’nin toprak bütünlüğünü,
egemenli
haklarını
tehdit
eden
belirtilerin ortaya çıkması
c) Terör olayları
d) Tehlikeli ve salgın hastalıklar

32) Bakanlığımızın kriz merkezinin
sorumluluğu bakan adına aşağıdakilerden
hangisindendir?
a) Sivil Savunma Sekreteri
b) Sağlık Müdürü
c) Personel Genel Müdürü
d) Müsteşar
33) Sağlık bakanlığı Kriz Yönergesinin
uygulanmasından Aşağıdakilerden
hangisi sorumludur?
a) Müsteşar yardımcısı
b) Bakan
c) Müsteşar
d) Sivil Savunma Sekreteri
34)Aşağıdakilerden
hangisi
taşra
teşkilatlarında kriz hücrelerinin kurulduğu
yerdir?
a) Sağlık Grup Başkanlığı
b) Sağlık Müdürlükleri
c) Hastaneler
d) Sağlık Ocakları
35)
Aşağıdakilerden hangisi
kriz
yönetiminde
alınacak
tedbirlerinden
değildir?
a) Kriz dış tehdit ise hasım ülke ile
krizi meydana getiren olayları barışçı yolla
çözmek
b) Doğru bilgiyi zamanında elde
etmek için iyi bir istihbarat
c) Psikolojik hareket faaliyetlerini
yoğunlaştırmak
d) Olağan üstü hal ilan etmek
36) Sağlık bakanlığı ne zaman ve hangi
yasa ile kurulmuştur?
a) 1920 yılında 3 sayılı Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekaleti Yasası
b) 1930 yılında 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Yasası
c) 1936 yılında 3017 sayılı Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin
Yasası
d) 1920 yılında 38 sayılı Tababet-i
Adliye Yasası
37) İlk sağlık bakanı kimdir?
a) Rıza Nur Efendi
b) Adnan Adıvar
c) Behçet Uz
d) Refik Saydam

38) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta
dönüşüm programı ilkeleri arasında yer
almaz?
a) İnsan merkezcilik
b) Güçler ayrılığı
c) Katılımcılık
d) Zorunlu hizmet
39) Aşağıdakilerden hangisi sağlık
hizmetlerinin amaçlarındandır?
a) Rehabilitasyon hizmetleri
b) Gerektiğinde sevk yapmak
c) Sosyal güvence sağlamak
d) Aile planlaması hizmeti
40) Hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri arasında sayılamaz?
a) Bağışıklama
b) Aile planlaması
c) Sağlık eğitimi
d) Gıda kontrolü
41) Hangisi temel sağlık hizmetlerinin
özelliklerinden biri değildir?
a) İlk başvuru yeri olmalıdır
b) Sürekliliği olmalıdır
c) Eşgüdümlü olmalıdır
d) Ekip başına bağlı, tek elden
yönetimli olmalıdır.
42) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti
vermekle yükümlü kurumlardan değildir?
a) Üniversiteler
b) Belediyeler
c) Huzurevleri
d) Kamu kuruluşları
43) Hangisi sağlık bakanlığının başlıca
görevleri arasında sayılamaz?
a) Yataklı-yataksız sağlık kuruluşu
yapımı
b) Personel ihtiyacının karşılanması
c) Denetim yapılması
d) Sağlık konularıyla ilgili yasa
çıkarılması
44) Özel dal hastaneleri kaçıncı basamak
sağlık kuruluşu olarak adlandırılır?
a) 1.basamak
b) 2.basamak
c) 3.basamak
d) Özel hastane

45) Aşağıdakilerden hangisi WHO
(WORLD HEALTH
ORGANIZATION) görevlerinden
değildir?
a) Ülkelerin sağlık kuruluşlarını
güçlendirmek.
b) Bulaşıcı hastalıklarla savaşmak,
aşı, serum ve ilaçlar sağlamak.
c) Ruh sağlığına önem vermek.
d) Toplum düzenini sağlamak.

46) Aşağıdakilerden hangisi Kızılayın
görevlerinden değildir?
a) Felaketler karşısında (yangın,
deprem) yurt içinde ve yurt dışında
yardımda bulunmak.
b) Hızlı nüfus artışı ile ilgili sorunlara
dikkat çekmek ve nüfus verilerini
ve dinamiklerini incelenmek.
c) Kızılhaç’a üye devletlere
gereksinimleri dahilinde yardım
etmek.
d) Ülkenin sağlık sorunları ile
ilgilenmek.
47) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilir?
a) Unicef
b) Unesco
c) Unep
d) Red Cross
48) Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite
yönetiminin amaçlarından değildir?
a) Kalitenin sürekli gelişmesi.
b) En alt kademedekilerin en etkili
olmasını sağlamak.
c) Örgüt genelinde katılımı sağlamak.
d) Tüm çalışanların kalite bilincinde
olduğu bir örgütsel kültür
oluşturmak.
49) Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin
katkıları arasında aşağıdakilerden
hangisini sayamayız?
a) Uluslar arası standartlara uygun
sağlık hizmeti verilmesi.

b) Özel sektör ve kamu sektörü
ayrımının kaldırılması.
c) Hastaların ve personelin yönetime
katılmaları.
d) Hastanelerde güvenliğe çok önem
verilmesi.
50) Sağlık hizmetlerinde kalite
yönetiminde, seçeneklerden hangisi başarı
için gerekli değildir.
a). Talep karşılama
b).
Önleme
c).Sınırlandırma
d).
Ölçümleme
51) “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)
b)
c)
d)

Katılımcı yönetim
Toplam kalite yönetimi
Verimlilik
Müşteri

52) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Bakanlığı’nın yardımcı hizmet
birimlerinden biri değildir?
a) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
b) Savunma Sekreterliği
c) İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı
53) Aşağıdakilerden hangisi İdari ve Mali
İşler Dairesi Başkanlığı’nın
görevlerindendir.?
a) Bakanlığın Yeşil Kart ile ilgili
işlemlerini yapmak
b) Bakanlık adına basın açıklaması
yapmak
c) Bakanlık adına hukuki konularda
görüş bildirmek
d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin
kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

54) “Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kurumlarının bilişim sistemi
ihtiyaçlarını karşılamak üzere sistem
geliştirme ve yönetim faaliyetlerinde
bulunmak” görevini aşağıda yer alan
birimlerden hangisinin görev alanına
girer?
a) Strateji Geliştirme Başkanlığı
b) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
d) Proje Yönetimi Destek Birimi
55) Aşağıdakilerden hangisi Savunma
Sekreterliğinin görevlerindendir?
a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin
hizmetleri yerine getirmek,
b) Aile planlaması danışmanlık,
eğitim ve yöntem uygulama
hizmetleri rutin olarak sürekli
verilmek
c) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan
ürünlerini sağlamak için kan
merkezleri ve istasyonları açmak,
açtırmak, bunları denetlemek ve
gerektiğinde kapatmak
d) Kurumların koruyucu güvenlik
hizmetlerini planlamak, ilgili
birimler arasında işbirliğini
sağlamak, uygulamasını kontrol
etmek ve raporlamak
56) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Bakanlığının Ana Hizmet Birimlerinden
değildir?
a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu
b) Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
c) Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
d) Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü
57) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
görevlerinden değildir?
a) Her türlü koruyucu,teşhis,tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetleri
planlamak
b) Sağlık Hizmetlerinin ücret
tarifelerini belirlemek

c) Hasta hakları ile hasta ve çalışan
güvenliğine yönelik düzenleme
yapmak
d) Toplumun ilkyardım bilgi ve
becerisinin geliştirilmesi amacıyla
gerekli eğitimleri sağlamak
58) Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
görevlerinden değildir?
a) Sağlık hizmetleri ücret tarifelerini
belirlemek
b) Afet ve acil durumlarda ülke
genelinde sağlık hizmetlerini
yürütmek
c) Kara,hava,ve deniz ambulanslarının
temini,tahsis,sevk ve idaresini
sağlamak
d) Yurtdışında meydana gelen afet ve
acil durumlarda ulusal ve uluslar
arası kuruluşlar ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği içinde sağlık
ve insani yardım faaliyetlerine
katılmak
59) Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
teşkilat şemasında yer almaz?
a) Afet ve Acil Durum Yönetimi
Daire Başkanlığı
b) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire
Başkanlığı
c) Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire
Başkanlığı
d) Personel Şefliği

60) Aşağıdakilerden hangisi Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Teşkilat
şemasında yer almaz?
a) Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı
b) Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
c) Sağlık İletişim Daire Başkanlığı
d) Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı

61) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün
görevlerinden değildir?
a) Sağlık bilişim sektörünün
gelişmesine öncülük etmek
b) Sağlık Bakanlığı’nın bilişim
sistemlerini
kurmak,işletmek,bakım,teknik
destek,güncelleme ve eğitim
işlerini yürütmek
c) Sağlık alanında geliştirilen bilişim
projelerini e-devlet uygulamaları ile
bütünleştirmek
d) Sağlık hizmetleri ücret tarifelerini
belirlemek
62) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün
teşkilat şemasında yoktur?
a) Araştırma ve Sağlık Sistemleri
Geliştirme Daire Başkanlığı
b) Sağlık İstatistikleri Daire
Başkanlığı
c) Araştırma Geliştirme (AR-GE) ve
Eğitim Daire Başkanlığı
d) Personel Şefliği
63) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün
görevlerinden değildir?
a) Afet ve acil durumlarda ülke
genelinde sağlık hizmetleri
yürütmek
b) Gerektiğinde ön veya tam proje ile
inşaat ihalelerini yapmak
c) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu
taşınmaların kamulaştırma işlemleri
yürütmek
d) Sağlık yapılarının standartlarını
belirlemek ve mimarisini
geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapmak
64) Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün
teşkilat şemasında yoktur?
a) İkili İlişkiler Daire Başkanlığı

b) Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı
c) Uluslar arası Kuruluşlarla ilişkiler
Daire Başkanlığı
d) Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
65) Aşağıdakilerden hangisi Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
devraldığı birimlerden değildir?
a) Atama ve nakil İşlemleri
b) Sınav İşleri
c) Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
d) Sicil,terfi,disiplin,kadro ve
emeklilik işlemleri

66) Sağlık Bakanlığı personelinin atama,
nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük
işleriyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
görevi hangi birime aittir?
a) Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
b) Strateji Geliştirme Başkanlığı
c) Denetim Hizmetleri Başkanlığı
d) Sağlığın Geliştirilmesi Genel
Müdürlüğü
67) ‘Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı’ aşağıdaki hizmet birimlerin
hangisine bağlıdır?
a) Hukuk Müşavirliği
b) Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü
c) Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü
d) Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
68) Aşağıdakilerden hangisi Denetim
Hizmetleri Başkanlığının birimlerinden
biridir?
a) Kamu Özel Ortaklığı Daire
Başkanlığı
b) Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu
Başkanlığı

c) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Daire
Başkanlığı
d) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
69) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
Teşkilat şemasında yer almaz?
a) Hukuk İşleri Başkanlığı
b) Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
c) Laboratuar Hizmetleri Daire
Başkanlığı
d) Kan Hizmetleri Başkanlığı
70) Aşağıdakilerden hangisi Hukuk
Müşavirliği Teşkilat Şemasında yer
almaz?
a) Hukuk İşleri Şefliği
b) Atama Daire Başkanlığı
c) Yazı İşleri Şefliği
d) Evrak Arşiv Şefliği
71) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Bakanlığı Bağlı kuruluşlarından
değildir?
a) Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
d) Türkiye Hudut ve Sahil Sağlık
Genel Müdürlüğü
72) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu’nun görevlerinden
değildir?
a) Halk sağlığın korunması ve
geliştirilmesi, hastalık risklerinin
azaltılması.
b) Uluslar arası önemi haiz halk
sağlığı risklerinin ülkeye
girmesinin önlenmesi.
c) Birey,toplum ve çevre sağlığını
etkileyen ve genel sağlığı
ilgilendiren her tür etkeni
incelerek,teşhis etmek,kontrol
etmek.
d) Türk Farmakopesini hazırlamak

73) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu’nun görevlerinden
değildir?
a) Kuruma bağlı hastaneleri , ağız ve
diş sağlığı merkezleri ve benzeri
kuruluşlarını kurmak işletmek
b) İlaç fiyatlarını belirlenmesi için
farmako ekonomik değerlendirme
ve çalışmalar yapmak
c) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında
her türlü koruyucu, teşhis, edavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetlerinin
yürütülmesi sağlamak
d) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında
hasta haklarına, hasta ve
çalışanların sağlığına ve
güvenliğine yönelik iyileştirme
çalışmalar yapmak.
74) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hudut
ve Sahil Sağlık Genel Müdürlüğü’nün
görevlerinden değildir?
a) Uluslar arası giriş noktalarında hac,
göç veya seyahat gibi toplu nüfus
hareketlerinde gerekli sağlık
tedbirleri almak
b) Uluslar arası giriş noktaları ve
bunların gümrüklü olanların gerekli
her türlü sağlık tedbirlerini almak
veya aldırmak
c) Hastane hizmetleriyle ilgili
yapılacak çalışmalarda gerekli
komisyon kurmak
d) Uluslar arası önemi haiz halk
sağlığı riski olan ülkelere giden
insanlara seyahat sağlığı hizmeti
vermek
75) İl Tuik Nüfusu’na göre iller kaç gruba
ayrılmaktadır?
a) 9
b) 3
c) 2
d) 1

76) İl Taşra Teşkilatında i8/i9 grubu iller
aşağıdaki şube müdürlüklerinden
hangisi yoktur?
a) Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
b) Acil ve Afetlerde sağlık Hizmetleri
Şube Müdürlüğü
c) Destek Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
d) Yönetim Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
77) İl Taşra Teşkilatına Göre İ8/İ9 grubu
illerde aşağıdaki birimlerde hangisi
yoktur?
a) Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı
Hizmetleri Birimi
b) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
Programlar ve Kanser Birimi
c) Araştırma, Bilgi Sistemleri ve
Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
d) Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve
Çalışan Sağlığı Birimi
78) Aşağıdakilerden hangisi Kamu
Hastaneleri Kurumu Genel Sekterine
bağlı başkanlıklardan değildir?
a) Tıbbı Hizmetler Başkanlığı
b) İdari Hizmetler Başkanlığı
c) Mali Hizmetler Başkanlığı
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı

79) Sağlık Hizmetlerinin ildeki amiri
kimdir?
a) Vali
b) Sağlık Müdürü
c) Müsteşar
d) Sağlık Bakanı
80) Kurumların merkez birimleri dışındaki
örgütlerine ne ad verilir?
a) Merkez örgütü
b) Taşra örgütü
c) Bölge örgütü
d) Hiçbiri

81) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının yeniden yapılandırılması ile
ilgili 663 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hangi tarihte yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir?
a) 02 Aralık 2010
b) 02 Mart 2011
c) 02 Mayıs 2012
d) 02 Kasım 2011
82) İl Sağlık Müdürlüklerinde İnsan
Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevi
aşağıdakilerden hangisidir
a) Halkın sağlık eğitimini planlar ve
uygulatır.
b) Müdürlük personelinin atama,
nakil, terfi ve benzeri işlemlerini
yürütmek
c) İldeki tedavi edici ve koruyucu ağız
ve diş sağlığı etkinliklerinin
koordinasyonunu yapar.
d) İldeki ruh sağlığı hizmetleriyle
ilgili işleri planlar ve yürütür.
83) İş Disiplininin kurumlara yararları
aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Hizmet kalitesinin artmasını sağlar.
b) Savurganlığı önler
c) Verimliliği artırır
d) Motivasyonu azaltır
84) İş Disiplinin, çalışan personele
yararları aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Bakış açılarını genişletir.
b) Yönetilmesini sağlar
c) Üretkenliğini artırır
d) Katılım ve paylaşımı artırır
85) Aşağıdakilerden hangisi zaman
yönetimi etkinliği değildir?
a) Çalışma ortamında kullanılabilecek
renkli ve çok eşya olmalı
b) Belli işleri ve görevleri bir kişiden
diğerine devretmeli
c) İşleri önem ve aciliyet sırasına
koymalı
d) Yazışmaları hızlandırmak için etkin
okuma –yazma tekniği geliştirme
86) Hangisi zaman yönetiminde
karşılaşılabilecek engellerdendir?
a) Tutumlar

b) Alışkanlıklar
c) Kurumsal kültür
d) Hepsi

87) Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi stres
faktörüdür?
a) Eşin ölümü
b) Ulaşım sorunları
c) Ağır iş yükü
d) Evlenme
88) Aşağıdakilerden hangisi örgüt dışı stres
faktörüdür?
a) Rol karmaşası
b) Gece çalışmaları
c) Ülke sorunları
d) Otomasyon
89) Hangisi olumsuz stresin performansa
etkisi değildir?
a) Aşırı çalışma isteği
b) Tükenme
c) Kararsızlık
d) İçten hata yapma
90) “Dikkat toplama işleminde egemenlik
sağlamaya yardımcı olan bireysel çabaya ne
denir?
a) Meditasyon
b) Spor
c) Biofeedback
d) Dua ve ibadet
91) Hangisi stresle başa çıkmak için
kullanılan bir yöntem değildir?
a) Solunum egzersizleri
b) Fazla çalışma
c) Egzersiz (koşu, yüzme)
d) Sosyal, kültürel faaliyetler
92) Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi
Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yer
almaz?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) MİT Müsteşarlığı
d) Dışişleri Bakanlığı
93) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre
dayanıklı taşınırlar kaç gruba ayrılır?

a)
b)
c)
d)

4
3
2
1

94) Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı
taşınırların içerisinde yer almaz?
a) 253-Makine tesis ve cihazlar
b) 254-Taşıtlar
c) 255-Demirbaşlar
d) 267-Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlıklar

95) Değer tespit komisyonu en az kaç
kişiden oluşur?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
96) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre
taşınırların kaydına esas belge
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zimmet fişi
b) Dayanıklı taşınırlar listesi
c) Taşınır işlem fişi
d) Taşınır istek belgesi
97) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre
yönetim dönemi hesabının verilmesinde
asıl sorumlu kimdir?
a) Sayman
b) Harcama yetkilisi
c) Gerçekleştirme görevlisi
d) Konsolide görevlisi
98) Taşınırın kaybolma, Çalınma ve fire
gibi herhangi bir nedenle yok olması,
Yıpranma, kırılma veya bozulma gibi
nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi,
Hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların
ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan
düşülmesini sağlamak amacıyla üç
nüsha olarak düzenlenen belge
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zimmet Fişi
b) Dayanıklı Taşınırlar Listesi
c) Taşınır Geçici Alındısı

d) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay
Tutanağı
99) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları
hangi esasa göre yapılır?
a) FİFO (İlk giren-ilk çıkar)
b) LİFO(Son giren-ilk çıkar)
c) Ortalama Maliyet
d) Denk Maliyet
100) İdarelerce kullanılmasına ihtiyaç
duyulmayan taşınırları, bu taşınırlara
ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz
devredilebilmesi için kayıtlara alınış
tarihi itibarıyla kaç yılını tamamlamış
olması gerekiyor?
a) 5
b) 1
c) 2
d) 3

1.Sağlık Bakanı bakanlığının icraatından aşağıdakilerden
hangisine karşı sorumludur?

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

a) Cumhurbaşkanı
b) Meclis Başkanı
c) Başbakan
d) Başbakan Yardımcısı

a) Her bir birimin kendi görevidir.
b) Hukuk Müşavirliğinin görevidir
c) Başbakanlığın görevidir
d) hiçbirisi
Sağlığı

8.Obezite Kampanyasının sloganı aşağıdakilerden
hangisidir?

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

a) Harekete Geç
b) Havanı Koru
c) Suya Sabuna Dokunun Hastalıklardan Korunun
d) Grip Aramızda/ Dikkat Edelim Yayılmasın

2.Aşağıdakilerden hangisi
Kurumu’nun görevidir?

Türkiye

Halk

3.Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının asli
görevidir?
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
4. Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşu kaç tanedir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
5. Aşağıdakilerden
değildir?

hangisi

112

Acil

Ambulansı

a) Kara Ambulansı
b) Dağ Ambulansı
c) Deniz Ambulansı
d) Hava Ambulansı
6.“Kara, hava ve deniz ambulansları ile acil sağlık
araçlarının ihtiyaç tespitini, sevk ve idaresini sağlamak”
görevi hangi daire başkanlığının görevidir?
a) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
c) Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı
d) Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

9.Sağlık Bakanlığı’nın tütünle mücadele kapsamında
sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik
danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini
yürüten iletişim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (ALO 184)
b) Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod (ALO 113)
c) Sigara Bırakma Hattı (171)
d) Merkezi Hastane Randevu (ALO 182)
10.Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi’nin erişim hattıdır?
a) ALO 184
b) ALO 150
c) ALO 113
d) ALO 182
11.Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı'nın, Bakanlık
personeline verdiği mail adres uzantısı, aşağıdakilerden
hangisidir?
a) saglik.net.tr
b) saglik.com.tr
c) saglik.gov.tr
d) saglik.edu.tr
12. Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Belge Yönetim
Sisteminin Faydalarından değildir?
a) Elektronik arşivleme sağlar
b) Zaman tasarrufu sağlar
c) Kağıt, toner tasarrufu sağlar
d) Kaynak tüketimini artırır

13.Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
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
14.Organ nakli hizmetleri hangi genel müdürlük
tarafından koordine edilmektedir?
a) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
b) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
d) sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
15. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
Sağlık Turizmi ve turistin sağlığı ile ilgili hizmetleri
planlamaya yetkili Daire Başkanlığı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
b)Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığı
c)Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
d)Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
16.“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?
a) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
17. Bakanlık merkez döner sermaye hesabına aktarılan
tutarların tahsisi hangi birim tarafından yapılmaktadır
a) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
18. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının 663
sayılı KHK ile kurulan bağlı kuruluşlarından biri
değildir?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
c) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

19.Türk Boğazlarından (İstanbul Boğazı-Marmara
Denizi-Çanakkale Boğazı) transit geçmekte olan (hiçbir
Türk kıyısına temas etmeden) bir gemiye hangi kurumun
personeli girebilir?
a) Milli İstihbarat Teşkilatı
b) Denizcilik Müsteşarlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d)Türkiye Hudut ve
Müdürlüğü

Sahiller

Sağlık

Genel

20.Hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün dört ana hizmetinden birisi değildir?
a) Tele Sağlık Hizmetleri
b) Seyahat Sağlığı Hizmetleri
c) Gemi adamı Sağlık Hizmetleri
d) Acil Sağlık Hizmetleri
21. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ne Zaman
Yürürlülüğe Girmiştir.
a) 01/01/2002 tarihinde
b) 25/08/2016 tarihinde
c) 02/11/2011 tarihinde
d) 01/01/1950 tarihinde
22. Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir?
a) Kura planlaması yapmak
b) Genel evrak işlemleri yapmak
c) Organ ve doku nakli hizmet planlaması
d) Sivil savunma ve seferberlik
23. Bakanlığımıza ait olmayan eğitim ve dinlenme tesisi
hangisidir?
a)Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi
b)Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisi
c)Manisa Dinlenme Tesisi
d)Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisi
24.Sendika üyelik formları hangi birim tarafından takip
edilmektedir?
a) Sicil işlemleri birimi
b) Atama işlemleri birimi
c) Emeklilik işlemleri birimi
d) Sendika işlemleri birimi
25. Mal ve hizmet alımları hangi mevzuat hükümlerine
göre yapılmaktadır?
a) Devlet Memurları Kanunu
b) Borçlar Kanunu
c) Kamu İhale Kanunu
d Ticaret Kanunu

26. 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
merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aile Sağlığı Merkezi
b) Toplum Sağlığı Merkezi
c) Sağlık Merkezi
d) Kurum Hekimliği
27. 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) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
c) Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu
d) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
28.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
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
c) Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu
d) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
29. Aşağıdakilerden hangisi mazerete dayanan nakil
durumlarından biri değildir?
a) Eş durumu
b) Sağlık durumu
c) İstifadan sonra geri dönme
d) Öğrenim durumu
30.Aşağıdakilerden hangisi görevde yükselme eğitimi
konularından değildir?
a. Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat
b. T.C Anayasası
c. Halkla ilişkiler ve davranış kuralları
d. Ülkelerin politik yapıları

31. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre
izin verilir?
a. Böyle bir izin yoktur
b. 30 gün izin verilir
c. 20 gün izin verilir
d. 15 gün izin verilir
32.Tek hekim raporuna göre bir defada,en fazla
kullanılabilecek izin süresi kaç gündür ?
a.7 gün
b.20 gün
c.10 gün
d.15 gün
33. Türk Bayrağı ne zaman ve ne için yarıya çekilir?
a) 10 Kasımda ve yas için
b) Ulusal yaslarda ve zorunlu olduğu için
c) Savaşta ve şehitler için
d) Gemilerde sefere çıkmak için
34. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık ve bağlı kuruluşlar
taşra teşkilatı birimlerden birisi değildir?
a) Toplum Sağlığı Merkezi
b) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
c) Sınav işleri daire başkanlığı
d) Sağlık evi
35. Aşağıdakilerden hangisi resmi mühür yapımında

yetkili merciidir ?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Devlet Malzeme Ofisi
c) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
d) Başbakanlık
36. Aşağıdakilerden hangisi mesleki olarak hekimlerin
birbirlerine
ve
meslektaşlarına
karşı
etik
sorumluluklarını tanımlar?
a) Hipokrat andı
b) Bireysel denetim mekanizması
c) İnsan Hakları Bildirgesi
d) Türk Ceza Kanunu
37.Aşağıdakilerden hangisi “Hasta Hakları Yönetmeliği”
bölümünde yer almaz ?
a.Amaç
b.Mecburiyet
c.Dayanak
d. Kapsam

38.Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi tekniği
değildir ?

44.Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin amacı
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

a) Hasta insanları sigorta etmek
b) Hasta insanları tedavi etmek
c) Sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan
yaşayabilmelerini sağlamak
d) İnsanları hastalıklardan korumak

39.Hangisi stresle başa çıkmak için kullanılan bir
yöntem değildir ?

45.Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri
içinde yer almaz ?
a) Gıda Kontrol
b) Beslenme
c) Hava Kirliliği
d) Ruhsal Tedavi

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

46. İlk Sağlık Bakanı kimdir ?
40. Hangisi stres sonucu bireyde görülen bedensel bir
tepkidir?
a) Baş ağrısı
b) Depresyon
c) Yorgunluk
d) Güvensizlik
41.Aşağıdakilerden
hangisi
yararlarından değildir?

a)Adnan ADIVAR
b)Refik SAYDAM
c)Behçet UZ
d)Nusret FİŞEK
47.“Ülkemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerini yürütmek ………'nın temel görevidir.”

zaman

yönetiminin

a) İşler daha yavaş yapılır ve üretkenlik kısıtlanır
b) Zamanı denetleyebilir ve yönetebilirsiniz,
c) Boş zaman daha artacaktır.
d) Zaman yönetimi, denetimli, etkili ve etkin birey her
zaman (Transfer ve yükselme fırsatları çıktığında)
akranlarının dikkatini daha çok çekecektir.
42.Aşağıdakilerden hangisi Topluma yönelik sağlık
eğitimi için en etkili yoldur?
a) Kitle iletişim araçlarının kullanımı,
b) Afiş,poster kullanımı
c) Broşürlerin dağıtılması
d) Sağlık personeli aracılığıyla yüz yüze eğitim
verilmesi
43.Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının
toplumdaki belli başlı görevleri arasında yer alır?
a) Topluma ekonomik refah yollarını açma
b) Eğitim
c) Yönetsel süreci baskı altına alma
d) Kamuoyunu yönlendirme

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) Tıp fakülteleri
b) Sağlık Bakanlığı
c) Özel sağlık kurumları
d) Vakıflar
48. Aşağıdaki hastanelerden hangisi özel dal hastanesi
olamaz?
a) Numune hastanesi
b) Göz hastanesi
c) Doğum evi
d) Çocuk hastanesi
49. Atamalardan hangisinde kura ve dönem şartı
aranmaz?
a) Kurumlar arası naklen atama
b) Yönetici atamaları
c) Kurum içi naklen atama
d) İstifa sonrası atama
50.Aşağıdakilerden hangisi
müşterilerinden biri değildir?

sağlık

a) Sigorta şirketleri
b) Eczaneler
c) Hastalar
d) Hasta yakınları ve sosyal çevreleri

hizmetlerinin

51.Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görevleri
içinde olmayan hangisidir ?
a) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere
ilişkin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak,
izin vermek ve denetlemek.
b) Bulaşıcı hastalıkların sürveyansını yapmak .
Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada
sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
c) Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek,
lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve
gerektiğinde yaptırım uygulamak.
d) Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili
uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek
52.Toplumun olağan yaşam düzenini bozan, onun yanıt
verme ve uyum sağlama kapasitesini aşarak, dış yardıma
gereksinim doğuran, büyük miktarlarda can ve mal
kaybı ile sonuçlanan ekolojik olaylara ne denir ?
a) Şiddet
b) Oran
c) Afet
d) Patlama
53. Kopan bir organ varlığında yapılması gereken kural
hangisidir
a) Kopan parçanın konduğu torba, buz içeren ikinci
bir torbanın içine konmalı
b) Kopan parça direkt buz veya su içine konmalı
c) Kopan parçayı hastaneye götürmeye gerek yoktur
d) Kopan parça bir kap içinde götürülmeli
54.Yanık Durumunda Yapılacaklar hakkında hangisi
doğru değildir?
a)Yanan bölge üzerine bol su dökülmeli
b)Yanan bölge üzerindeki elbiseler keserek, sıyırmadan
çıkarılmalı,
c)Yanan bölge üzerindeki içi su dolu kabarcıklar
patlatılmamalı
d)Yanan bölge üzerine, yoğurt, sürülebilir.

55. İ8/İ9 Grubu İl Sağlık Müdürlüklerinde aşağıdaki
şube müdürlüklerinden hangisi yoktur?
a) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
b) Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

d) Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü

56.Toplumların sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan
planlı çalışmaların tümüne ne denir ?
a)Sağlık hizmeti
b)Güvenlik hizmeti
c)Ulaşım hizmeti
d)İçişleri
57.İldeki sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu kim
yürütür ?
a) Hastane baş tabibi
b )Halk sağlığı müdürü
c) İl Sağlık Müdürü
d) Kamu hastaneleri birliği genel sekreteri

58. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı
kuruluşu değildir?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
c) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

d) Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
59.İl Sağlık Müdürlüklerinde İnsan Kaynakları Şube
Müdürlüğünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halkın sağlık eğitimini planlayıp uygulatmak
b) Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi ve
benzeri işlemlerini yürütmek
c) İldeki tedavi edici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı
etkinliklerinin koordinasyonunu yapmak
d) İldeki ruh sağlığı hizmetleriyle ilgili işleri planlamak
ve yürütmek
60.Kurumların merkez birimleri dışındaki örgütlerine ne
ad verilir?
a) Merkez teşkilatı
b) Bölge teşkilatı
c) Taşra teşkilatı
d) Hiçbiri
61.Aşağıdakilerden hangisi kamu hastaneleri birliği
genel sekreterliğine bağlı başkanlıklardan değildir?
a) Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
b) İdari Hizmetler Başkanlığı
c) Mali Hizmetler Başkanlığı
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı
62. Hangisi üçüncü basamak sağlık hizmetidir ?
a) Aile Sağlığı Merkezleri
b) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
c) Toplum Sağlığı Merkezleri
d) Devlet Hastaneleri

63.TUİK Nüfusuna göre iller kaç gruba ayrılmaktadır?
a) 3
b) 9
c) 2
d) 5
64.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Fonu

a) Unesco
b) Unep
c) Unicef
d) Red Cross
65.Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti vermekle
yükümlü kurumlardan değildir?
a) Huzurevleri
b) Üniversiteler
c) Belediyeler
d) Dal hastaneleri
66)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının başlıca
görevleri arasında sayılmaz?
a) Yataklı-yataksız sağlık kuruluşu yapımı
b) Personel ihtiyacının karşılanması
c) Denetim yapılması
d) Sağlık konularıyla ilgili yasa çıkarılması

69.Sağlık personelinin iller arası atama dönemleri
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Ocak-Temmuz
b) Temmuz-Ağustos
c) Eylül-Aralık
d) Mart-Kasım
70.Üst hizmet bölgelerinden, alt hizmet bölgelerine
atamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Aynı hizmet bölgesinin A hizmet grubu illerinden,
B,C ve D grubu illerine…
b )Aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden, C
ve D grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B,C ve D
hizmet grubu illerine…
c) C hizmet grubu illerinden, alt hizmet bölgelerinin C
ve D hizmet grubu illerine…
d) D hizmet grubu illerinden, alt hizmet bölgelerinin
A,B ve C hizmet grubu illerine…
71.Aşağıdakilerden hangisi karşılıklı yer değişikliği
(becayiş) ile ilgili aranan şartlardan değildir?
a) Aynı unvan ve branşta çalışıyor olmak
b) Aynı hizmet bölgesi illerde görev yapmak
c) Bulunduğu ilde en az 3 yıl görev yapmış olmak
d) Aynı kurum içinde görev yapıyor olmak

67.Aşağıdakilerden hangisi taşra teşkilatlarında kriz
hücrelerinin kurulduğu yerdir?

72.Öğrenim, eş durumu ve sağlık mazereti ile görev yeri
değiştirilen personel, mazeretinin devam ettiğine dair
belgeleri hangi zamanlarda kurumuna bildirmekle
yükümlüdür?

a) Toplum Sağlığı Merkezleri
b) Devlet Hastaneleri
c) İl Sağlık Müdürlükleri
d) Aile hekimliği birimleri

a) Her yıl ocak ayında
b) Her yıl eylül ayında
c) 2 yılda bir
d) Bildirmeye gerek yoktur

73.“Sağlık hizmeti sunan birimlerin ekonomik ve sosyal
68.Bakanlığımız kriz merkezinin sorumluluğu bakan
adına aşağıdakilerden hangisindedir?
a) Sivil Savunma Sekreteri
b) Müsteşar
c) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
d) Kurum başkanları

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

74.Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminin katkıları
arasında aşağıdakilerden hangisini sayamayız?

80.Aşağıdakilerden hangisi olumsuz stresin bireylerin
üzerindeki etkilerden değildir?

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.

a) Mutsuzluğa yol açar
b) Uyum kapasitesini yıpratabilir
c) Yaratıcılık girişimlerini arttırır
d) Fiziksel ve duygusal etkisi olabilir

75. Sağlık Hizmeti veren üniversitelerle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Üniversite hastaneleri birinci basamak sağlık
kuruluşudur.
b) Üniversite hastaneleri doğrudan rektöre bağlıdır.
c) Devlet bütçesinin yanı sıra döner sermaye gelirleri de
vardır.
d) Asıl amaçları eğitimdir.

81.Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi tekniği
değildir?
a) İşleri önem ve aciliyet sırasına koymalı
b) Çalışma ortamında kullanılabilecek renkli ve çok
eşya olmalı
c) Yazışmaları hızlandırmak için etkin okuma yazma
tekniği geliştirme
d)Belli işleri ve görevleri bir kişiden diğerine devretmeli

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

76.Aşağıdakilerden hangisi Toplumun Nüfus Özellikleri
arasında yer almaz?
a) Nüfus büyüklüğü
b) Ortalama gelir durumu
c) Nüfus hareketleri
d) Nüfusun yaş, cins, ekonomik durum, eğitim, meslek,
din, etnik grup, evliliğe göre dağılımı
77. Hangisi, stresle başa çıkma programının amacı
değildir?
a) Kişiye stres oluşturan öğeleri ve bunlara verdiği
tepkileri tanıtmak
b) Problemlerin doğru teşhisine yardımcı olmak
c) Stresle yaşamayı öğrenmek
d) Kişiye fizyolojik ve psikolojik zararlardan korumak
için yöntemler öğretmek ve geliştirmek
78.Aşağıdakilerden hangisi,stres sonucu bireyde görülen
davranışsal tepkidir?
a) Sigara içmek
b) Güvensizlik
c) Toplumsal yalıtım
d) Hazımsızlık
79.Hangisi örgüt düzeyinde stres kaynağını kontrol
etmek için yapılan bir düzenleme değildir?
a) Neşeli bir ortam yaratmak
b) Monoton işleri zenginleştirmek
c) Roller belirlenmeli, açık bir iş bölümü yapılmalıdır
d) Bireyin meslek değiştirmesini sağlamak

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.İş
Disiplininin
çalışan
personele
aşağıdakilerden hangisi değildir?

yararları

a) Bakış açılarını genişletir
b) Sorunlar erken teşhis edilir
c) Katılım ve paylaşımını artırır
d) Üretkenlikleri düşer
84.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

85.Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’de yayımladığı
“İnsan Hakları Bildirgesi” için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Hasta haklarından belli kişilerin faydalanabileceği
b) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliğinin herkesin
hakkı olduğu
c) Bütün insanların onur ve haklar bakımından eşit
doğdukları ve bunun hukukun güvencesinde olması
gereği
d) Köleliğin ve köle ticaretinin yasaklanması
86.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
87.Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiye ne ad
verilir?
a) Hak
b) Yasa
c) Tüzük
d) Kural
88. Maaş ve döner sermaye ile ilgili tahakkuk işlemleri
hangi birimin görevidir?
a) Bütçe işlemleri birimi
b) Birim evrak birimi
c) Tahakkuk işlemleri birimi
d) Ön mali kontrol birimi
89.Aşağıdakilerden hangisi Atama Daire Başkanlığı
birimlerinden biri değildir?
a) Doktor atama birimi
b) Diyaliz merkezleri birimi
c) Sözleşmeli ve işçi işlemleri birimi
d) Yönetici atama birimi
90.Aşağıdakilerden hangisi 2010-2014 Obezite Eylem
Planı’nın hareket noktalarından değildir?
a)Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi
b) Hareketli Yaşam için alternatiflerin üretilmesi
c) Yemeklerde porsiyonların büyütülmesi
d) Toplumda Beden Kitle İndeksi hakkında farkındalık
oluşturmak

91. Hukuk Müşavirliği:
a) Sadece davalara bakar
b) Hem davalara bakar ve hem de görüş bildirir
c) Sadece görüş bildirir
d) Hiçbirisi
92. Mal bildiriminde bulunulması hangi yıllarda yapılır?
a) Sonu 3 ve 5 ile biten yıllarda
b) Sonu 2 ve 6 ile biten yıllarda
c) Sonu 1 ve 2 ile biten yıllarda
d) Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda
93.Devlet memuruna, eşinin doğum yapması halinde kaç
gün babalık izni verilir?
a) 10 gün
b) 7 gün
c) 5 gün
d) 3 gün
94.Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum
sonrası analık izin süresinin bitiminden itibaren kaç saat
süt izni verilir?
a) Günde 4 saat
b) Günde 1 saat
c) Haftada 2 gün
d) İlk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay günde bir
buçuk saat
95.Kadın memura toplam ne kadar analık izni verilir?
a) Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz
hafta olmak üzere toplam on altı hafta
b) Doğumdan önce üç, doğumdan sonra üç hafta olmak
üzere toplam 6 hafta
c) Doğumdan önce izin verilmez, doğumdan sonra 6 ay
d) Doğum yapan kadın memura izin verilmez
96.İ8/İ9 Grubu Halk Sağlığı Müdürlüklerinde aşağıdaki
şube müdürlüklerinden hangisi yoktur?
a) Aile hekimliği ve toplum sağlığı şube müdürlüğü
b) Bulaşıcı hastalıklar, çevre ve çalışan sağlığı şube
müdürlüğü
c) Bulaşıcı olmayan hastalıklar, programlar ve kanser
şube müdürlüğü
d) Yataklı tedavi şube müdürlüğü

97.Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı müdürlüğünün
görevlerinden değildir?
a) Çevre sağlığı hizmetleri
b) Aşılama hizmetleri
c) Ambulans hizmetleri
d) Aile hekimliği hizmetleri

98. 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
b) Vali
c) Müsteşar
d) Bakan
99. İ8/İ9 Grubu Halk Sağlığı Müdürlüklerinde personel
özlük ve atama işlemleri hangi şube tarafından
yapılmaktadır?
a) İdari ve mali işler şube müdürlüğü
b) Destek hizmetleri şube müdürlüğü
c) Çevre sağlığı şube müdürlüğü
d) Yatırımlar şube müdürlüğü
100.Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki ölüm
nedenlerinden değildir?
a) Kötü yaşam koşulları
b) Kanser
c) Solunum yolu hastalıkları
d) Kalp damar hastalıkları

Hazırlayıcı eğitim sınavı bitti, lütfen cevaplarınızı
kontrol ediniz…

