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3.
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5.

6.

İşe yeni başlayan bir memurun, şef kadrosuna
yükselme arzusu aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanır?
a) İş tatminini arttırma arzusu
b) Çalışma grubuna uyum sağlama arzusu
c) Yönetici olma arzusu
d) Statü elde etme arzusu
Aşağıdakilerden hangisi, takım
rollerinden değildir?
a) Yakın gözetim
b) Performans yolunda liderlik
c) Güçlü vizyon yaratmak
d) Çatışmaları yönetmek

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No:……………………………………
İmza:

Mobbing
hangi
ülkedeki
toplu
iş
sözleşmelerinde, sözleşmenin ihlali olarak kabul
görmüştür?
a) Hollanda
b) Almanya
c) İtalya
d) İsveç
Aşağıdakilerden hangisi mobbingin üç türüdür?
a) Düşey-Yatay-Dikey
b) İleri-Geri-Paralel
c) Dikey-Paralel-Döngüsel
d) Yatay-Döngüsel-İleri

:

7.

Aşağıdakilerden hangisi mobbingin yarattığı
ruhsal-fiziksel sonuçlar arasında yer almaz?
a) İştah artışı
b) Dikkat toplayamama
c) Mide-barsak rahatsızlıkları
d) Depresyon

8.

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

9.

Ülkemizde
uygulanmakta
olan
sağlık
politikalarının en önemli eksiği hangisidir?
a) Hizmet
b) Sağlık eğitimi
c) Sağlık ekibi
d) Sevk zinciri

liderinin

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
Mobbing hangi ülkede bir suç olarak doğrudan
tanımlanmıştır?
a) Hollanda
b) İtalya
c) İsveç
d) Almanya

:…………………………………....

10. Sağlığın gelişiminde sosyal katılım için birey
aşağıdakilerden hangisinde yer almalıdır?
a) Sağlığın planlanması
b) Sağlığın uygulanması
c) Sağlığın standardizasyonu
d) Sağlığın planlanması ve uygulanması
11. Sağlığın gelişiminde sosyal katılımın en önemli
parametresi hangisidir?
a) İnsan Hakkı
b) Demokratikleşme
c) Sağlığa önem verme
d) Sosyalizasyon
12. Alma-Ata bildirgesinin sloganı hangisidir?
a) Hepimiz birimiz Birimiz hepimiz için
b) Her işin başı sağlık
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c) Gerçekleştirme görevlisi
d) Konsolide görevlisi

c) Önce sağlık
d) Herkes için sağlık Sağlık için herkes
13. Sürdürülebilir kalkınma için en önemlisi
hangisidir?
a) Aile planlaması
b) Bilgilendirme
c) Sağlıklı beslenme
d) Toplumun her kesiminin katılımı
14. Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi Taşınır
Mal Yönetmeliği kapsamında bulunmaz?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) MİT Müsteşarlığı
d) Dışişleri Bakanlığı
15. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden
hangisi bir taşınır giriş işlemi değildir?
a) Satın alınan taşınırlar
b) Sayım fazlası
c) İç imkanlarla üretilen taşınırlar
d) Sayım noksanı

20. Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı
değişiklik hallerinde hangi bedel üzerinden
hesaplara kaydedilir?
a) Maliyet Bedeli
b) Rayiç Bedeli
c) Kayıtlı Bedeli
d) Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen
Bedel Üzerinden
21. Aşağıdakilerden hangisi kötü bir
yönetimi sonucu ortaya çıkmaz?
a) Kararsızlık
b) Acelecilik
c) Dinlenmek için zaman ayıramamak
d) İşe verim katmak

22. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri zaman
yönetimi tekniklerinden değildir?
I- İşi analiz etme, hedefbelirleme

16. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden
hangisi bir taşınır çıkış işlemi değildir?
a) Sayım fazlası
b) Sayım noksanı
c) Satış
d) Tüketim
17. 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
18. Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve
servis gibi ortak kullanım alanlarında
kullanılmak üzere verilen taşınırlar için
aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
a) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı
b) Taşınır Geçici Alındısı
c) Dayanıklı Taşınırlar Listesi
d) Zimmet Fişi
19. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yönetim dönemi
hesabının verilmesinde asıl sorumlu kimdir?
a) Sayman
b) Harcama yetkilisi

zaman

II- Toplantılaryapılması
III-Bürokratik işleri ertelemek
IV-Zaman kaybettirici etkinliklerin denetimi
a. I,II
c.II

b.III, IV
d.III

23. Hangisi zaman yönetiminde karşılaşılabilecek
engeldir?
a) Tutumlar
b) Alışkanlıklar
c) Kurumsal kültür
d) Hepsi
24. Hangisi stresle başa çıkmak için kullanılan bir
yöntem değildir?
a) Solunum egzersizleri
b) Egzersiz
c) Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma
d) Fazla çalışma
25. Örgüt yöneticisinin, çatışmaya neden olan
taraflara, bundan vazgeçmeleri halinde çeşitli
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vaatlerde bulunduğu yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çoğunluk Oyu Yöntemi
b) Uzlaşma Yöntemi
c) Üstün Amaçlar Yöntemi
d) Politik Araçlar Yöntemi

26. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışmanın
olumsuz yönlerinden biri değildir?
a) Çatışmaların sonunda, örgütte emek, zaman,
para savurganlığı artmaya başlayabilir
b) İş için harcanacak enerjiyi başka yöne çeker
c) Moral düzeyini yükseltir
d) Birey ve grupları kutuplaştırır

27. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma
nedenlerinden değildir?
a) İletişim sorunları
b) Örgütsel yapı
c) Motivasyon düşüklüğü
d) Kültürel farklılıklar
28. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma
yönetimi konusunda belirli uygulamalardan biri
değildir?
a) Çatışmanın özendirilmesi
b) Yıkıcı sonuçların oluşmaması için
engellemesi
c) Çatışmanın çözümlenmesi
d) Kurallar koyulması
29. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı çözmek için
kullanılan örgütsel yöntemlerden biri değildir?
a) Temel kurallara dikkat etmek
b) Farklı kişileri işe almak
c) Olası çözümleri değerlendirmek ve uygun
çözümleri belirlemek
d) İletişimi artırmak
30. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde uygulanan
Sağlıkta
Kalite
Standartlarının
ana
bölümlerinden biri değildir?
a) Kurumsal Hizmet Yönetimi
b) Sağlık Hizmeti Yönetimi
c) Destek Hizmeti Yönetimi
d) Psikolojik Destek Hizmeti Yönetimi

31. 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
32. Aşağıdakilerden hangisi kalite kültürünün
ilkelerindendir?
a) Sağlık hizmeti talepleri 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.

33. “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.
34. 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.
35. Sağlık Bakanlığı personel atama ve nakillerine
esas olmak üzere Türkiye’yi kaç hizmet
bölgesine ayırmıştır?
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a)
b)
c)
d)

4
5
6
7

36. Aşağıdakilerden hangisi mazerete dayanan nakil
durumlarından biri değildir?
a) İstifadan sonra geri dönme
b) Sağlık durumu
c) Eş durumu
d) Öğrenim durumu
37. Aşağıdakilerden hangisi bölge hizmetinden
sayılacak sürelerden değildir?
a) Ücretsiz izin süreleri
b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici
görev süreleri
c) Hizmet içi eğitimdebaşarılı geçen sürenin
tamamı
d) Hizmet gereği Yabancı
dillermerkezindebaşarılı geçen sürenin
tamamı

38. Müsteşar
aşağıdakilerden
hangisine
izin
vermeye yetkili değildir?
a) Genel Müdürler
b) Savunma Sekreteri
c) APK Kurulu başkanı
d) Teftiş Kurulu Başkanı
39. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne
kadar süre izin verilir?
a) Böylebirizin yoktur.
b) 15 gün verilir
c) 20 gün verilir
d) 30 gün verilir
40. 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

41. Memurun isteği üzerine kendisinin veya
çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün izin
verilir?
a) 3 gün
b) 5 gün
c) 7 gün
d) 10 gün
42. Görevde yükselme sınavı sonucu, sınavdan en
geç kaç gün sonra bildirilmektedir?
a) .5
b) 10
c) 15
d) 30
43. 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
44. 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
45. 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
46. 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 veköleticaretinin yasaklanması
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47. Aşağıdakilerden
hangisi
hastanın
tıbbi
araştırmalarda rızasının alınmasında izlenecek
usüllerden 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.
48. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin
bileşeni değildir?
a) Kayıp Yönetimi
b) Kaynak Yönetimi
c) Karar destek sistemleri tesis edilmesi
d) Krizin Etkisinin Azaltılması
49. Afet/Kriz sonrası yapılacak olan epidemiyolojik
değerlendirme
aşağıdakilerden
hangisini
içermez?
a) Bir halk sağlığı programı için plan ve
politikaların geliştirilmesi
b) Bulaşıcı hastalıkların kontrol programının
oluşturulması
c) Personel hazırlıkları
d) Verilerin toplanması, yorumu ve kullanımı
50. Kriz durumunda Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi
nerede kurulur?
a) Müsteşarlık Makamında
b) Savunma Sekreterliğinde
c) SABİM’de
d) Bakanlık Merkezinde
51. Aşağıdakilerden hangisi kriz
safhalarından biri değildir?
a) Hazırlık
b) Müdahale
c) Yeniden yapılandırma
d) Lojistik yönetimi

52. ……………………….İşyerinde yürütülen işlerin
bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için
planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür
a)

Koruma

b) Primer koruma
c)

Sekonder koruma

d) Önleme
53. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri İşverenin
haklı nedenle derhal fesih hakkı içinde yer
almaz
ISağlık sebepleri,
IIII- Ahlak kurallarına uymayan
haller ve benzerleri,
IIIIII- Sendikal faaliyetlere katılma
IV-

a)I,II,II, b) I,II

IV- İşçinin gözaltına alınması

c) I,II,IV d) III,

54. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu
donanımlar sınıflamasında yer almaz?
I)

Baş koruyucuları

II) Kulak koruyucuları
III) Göz ve yüz koruyucuları
IV) Solunum sistemi koruyucuları
V) Hava yastıkları
a)

I,II,II b) II,IV, c)V d) IV,V

55. 6331 sayılı yasaya göre aşağıdakilerden hangisi
işverenin yükümlülükleri arasında değildir.

yönetiminin
I)

Mesleki risklerin önlenmesi,

II)

Eğitim ve bilgi verilmesi

III)

Eğlence organizasyonun
yapılması

5

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Destek Hizmetler Başkan Yardımcılığı Eğitim Ar-Ge Daire Başkanlığı
2016 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı
b) Gezme - elverişli -işizliğe
c) Çalışma –elverişli -patrona
d) Çalışma –elverişli -teröre

Gerekli araç ve gereçlerin

IV)

sağlanması,
Tatil organizasyonlarının

V)

yapılması
a)

60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bulunduğu
bölge ofislerindendir.

I,II b) I,II,III, c) IV, V, d) III,V

56. 6331 sayılı yasada …………………. kendi özel
kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu
veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi
olarak tanımlanmıştır.

a)

Avrupa Bölge Ofisi (EURO)

b)

Doğu Akdeniz Bölge Ofisi (EMRO)

c)

Afrika Bölge Ofisi (AFRO)

d) Güney-Doğu Asya Bölge Ofisi (SEARO)
a)

Memur

b) İşçi
c)

Çalışan

d) İşveren Vekili
57. Aşağıdakilerden
hangisi
çalışanın
sözleşmesinden doğan borcu sayılmaz ?
a) İş görme borcu
b) Düzenleme borcu
c) talimatlara uyma borcu
d) Ücret ödeme borcu

iş

58. İş Sağlığı ve Güvenliğinin tarafları kimlerdir ?
a)

Yalnızca çalışanlar

b) Yalnızca işverenler
c)

Devlet ve işçiler

d) Devlet, çalışan, işveren

61. Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın amaçları
arasında yer alır?
a) Felaketlerkarşısında (yangın, deprem)
yurt
içindeve
yurt
dışındayardımdabulunmak.
b) Ülkenin sağlık sorunları ile ilgilenmek
c) Kızılhaç’a üye devletlere gereksinimleri
dahilinde yardım etmek
d) Hepsi
62. 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
63. Gelişmekte olan ülkelerde kaliteli üreme sağlığı
ve aile planlaması hizmetlerini sağlamak,
aşağıdaki
hangi
kuruluşun
görevleri
arasındadır?
a) UNFPA
b) EİT
c)

UNDP

d) DSÖ
59. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 23 e göre boşluğa uygun gelen yerleri
doldurunuz
“Herkesin …………… , işini serbestçe seçme,
adaletli ve …………koşullarda çalışma ve
………….. karşı korunma hakkı vardır.
a) Çalışma –elverişli -işsizliğe

64. Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda
yardım,
mültecilerin
yeni
bir
ülkeye
yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım,
göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç
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seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda
faaliyet gösteren uluslararası örgüttür?
A) EİT
B) NATO
C) UNDP
D) OIM
65. Sağlık Bakanlığı hangi kanunla kurulmuştur?
a) 3 sayılı Sıhhat veİçtimai 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
ŞuabatıSan’atlarınınTarzı İcrasına Dair
Kanun”

66. “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

67. Aşağıdaki hastanelerden
hastanesi değildir?
a) Numune hastanesi
b) Göz hastanesi
c) Doğum evi
d) Çocuk hastanesi

hangisi

özel

68. Sağlık Hizmetlerinin ildeki amiri kimdir?
a) Vali
b) Sağlık Müdürü
c) Müsteşar
d) Sağlık Bakanı

dal

69. Aşağıdakilerden hangisi Refik SAYDAM
döneminde yapılmamıştır?
a) “Tababet ve ŞuabatıSan’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.
70. 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
71. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kademe sağlık
hizmetleri için verebileceğimiz örneklerden
değildir?
a) Beyin cerrahisi
b) Yoğun bakım
c) Fıtık ameliyatı
d) Kanser kemoterapisi
72. “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
73. Umumi Hıfzıssıhha
çıkarılmıştır?
a) 1925
b) 1927
c) 1928
d) 1930

Kanunu

74. İlk Sağlık Bakanı kimdir?
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

a) Adnan ADIVAR
b) Refik SAYDAM
c) Behçet UZ
d) Nusret FİŞEK
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.
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ne
zaman Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir?
a) 2 Kasım 2011
b) 23 Eylül 2011
c) 19 Mart 2012
d) 15 Mayıs 2012
Aşağıdakilerden hangisi İl Sağlık Müdürlüğü
şubelerindendir?
a) Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
b) Eczacılık Şube Müdürlüğü
c) Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler
Şube Müdürlüğü
d) Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
“Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine
yönelik düzenlemeler yapmak” Bakanlığın hangi
hizmet biriminin görev alanına girmektedir?
a) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü
b) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
c) SağlıkHizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Organ Nakli Birimi hangi Şube Müdürlüğü’nün
altında yer almaktadır?
a) Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
b) Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
c) Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri Şube
Müdürlüğü
d) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Araştırmaları
Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer
almaz?
a) Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve
toplantılar düzenlemek.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık
istatistiklerinin derlenmesini sağlamak,
c) Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık
alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını
takip etmek.
d) Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis
ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği,
klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel
ve
ekonomik
etkileri
konularında
değerlendirmeler yapmak.
81. “Psiko-teknik merkezlerinin açılış kapanış ve
denetim işlerini yürütmek” hangi şube
müdürlüğünün
görevleri
arasında
yer
almaktadır?
a) Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
b) Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
c) Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri Şube
Müdürlüğü
d) Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü
82. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’na
bağlı kuruluşlardan değildir?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
c) Refik
Saydam
Hıfzısıhha
Merkezi
Başkanlığı
d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
83. Bakanlığın
Taşra
Teşkilatında
bağlı
kuruluşların koordinasyonu nereye aittir?
a) İl Sağlık Müdürlüğü
b) Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
c) Valilik
d) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
84. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’nun görevlerindendir?
a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, buu
hususta gerekli düzenlemeleri yapmak.
b) Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin
sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara
izin vermek
c) Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya
seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde
gerekli sağlık tedbirlerini almak veya
aldırmak
d) Uluslararası giriş noktalarında yapılması
gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık
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denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini
yürütmek, usûl ve esaslarını belirlemek.
85. “Öğrencilere
yönelik
koruyucu
sağlık
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri
koordine etmek” hangi şube müdürlüğünün
görevleri arasında yer almaktadır?
a) Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü
b) Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
c) Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
d) Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

86. Bağlı Kuruluşlardan hangisinin taşra teşkilatı
bulunmamaktadır?
a) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
b) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
c) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
d) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
87. 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.
88. İlde anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik
mevcut
ve
geliştirilecek
programların
uygulanmasını
sağlamak,
izlemek
ve
değerlendirmek
hangi
kurumun
sorumluluğundadır?
a) İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Geliştirilmesi
Şube Müdürlüğü
b) Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı
Hizmetleri Şubesi
c) İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri
Şube Müdürlüğü
d) Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen
Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi

89. Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya
seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli
sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli
cenazelerin yurda girişine izin vermek” hangi
kurumun görevlerindendir?
a) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü
c) Türkiye Halk Sağlığı Kurum
d) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
90. “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması
Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini
sağlamak”, hangi şube müdürlüğünün görevleri
arasında yer almaktadır?
a) Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğü
b) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik
Durumlar Şube Müdürlüğü
c) Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü
d) Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar
Şube Müdürlüğü
91. Genel Sekreterlikte kaç Başkanlık vardır?
a)
b)
c)
d)

1
3
2
4

92. Sağlık tesislerindeki cihazların etkin kullanımını
sağlamak, yenilemek, tamir, bakım ve
kalibrasyonlarının
takibi,
atıl
kapasite
oluşmasının
engellenmesi
hastane
yapılanmasında kimin/kimlerin görevidir?
a) Bakım Hizmetleri Müdürü
b) Hastane Yöneticiliği – İdari ve Mali
Hizmetler Müdürü
c) Başhekim Yardımcısı
d) Başhekimlik
93. İlimizde kaç tane Genel Sekreterlik vardır?
a) 2
b) 6
c) 3
d) 4
94. Kamu
Hastane
Birliklerinde
hastane
yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Hastane Yöneticisi / Başhekim
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b) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
c) Uzman
d) İdari ve Mali İşler Müdürü
95. 663 KHK'ye göre aşağıdakilerden hangisi Sağlık
Bakanlığı'nın Hizmet Birimleri arasında yer
almamaktadır?
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
c) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

d) Tetanoz aşısı olmak

96. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı
merkez teşkilatının hizmet birimidir?
a) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü
d) Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
97. Sağlık
Bakanı,
bakanlığının
icraatından
aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a) Cumhurbaşkanı
b) Meclis Başkanı
c) Başbakan
d) Başbakan Yardımcısı
98. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için
uygulanan yöntemdir?
a) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
b) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
c) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda
tutmak
d) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları
temizlemek
99. Güneş çarpması sonucu görülen ateş
yükselmesinden ilk önce hangi organımız
etkilenir?
a) Akciğer
b) Beyin
c) Böbrek
d) Kalp

100. Yanık kazalarında hangisi yapılmaz ?
a) Hastaneye başvurmak
b) Yanan bölgede oluşacak sıvı dolu
kabarcıkları patlatmak
c) Temiz pansuman ile kapatmak
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