TEMEL EĞİTİM SORULARI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
1) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 23 Nisan 1920
b) 29 Ekim 1923
c) 16 Mart 1926
d) 3 Mart 1924
2) Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi
Millî Mücadele hareketinin ulusal iradeye
dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?
a) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması
b) Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması
c) Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
d) Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin
katılması
3) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün altı ilkesinden
biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) Meşrutiyetçilik
4) 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan
hangisini kazanmıştır?
a) Medeni nikâh
b) Belediye seçimlerine katılma hakkı
c) Kılık kıyafetinde değişiklik yapılması
d) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
5) Türkiye’nin ilk Anayasası hangi tarihte kabul
edilmiştir?
a )1921
b) 1938
c) 1936
d )1960
6) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM ile Rusya arasında imzalanan bir
antlaşmadır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Brest-Litovsk Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Ankara Antlaşması
7) Hatay’ın Anavatan’a katılış yılı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 1939
b) 1938
c) 1935
d) 1940

8) Türkçenin bir bilim dili olması için araştırmalar
yapmak amacıyla 1932 yılında Atatürk tarafından
hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
c) Türk Dil Kurumu
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ

9) Para ve kıymetli kâğıt gibi iktisadi değerler ne çeşit
devlet mallarıdır?
a) Devletin özel malları
b) Orta mallar
c) Sahipsiz mallar
d) Hizmet malları
10) Devlet mallarının yargısal korunması amacıyla
aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir?
a)El atmanın önlenmesi davası
b)Zarar ve ziyan için tazminat davası
c)Yapı ve tesisler için yıkma veya sökme davası
d)Hepsi
11)Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının
özelliklerinden değildir?
a) Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz.
b)Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabi değildir.
c) Kamu mallan kamulaştırılamazlar.
d)Kamu mallarından yararlanma genel olarak
ücretsizdir.

12) “İşe yeni giren personelin iş ortamına ve
düzenine süratle uyum sağlayarak verimli olabilmesi
için ...... hazırlanmalı veya rehber kişiler
görevlendirilmelidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Bir iletişim programı
b)Halkla ilişkiler programı
c)Bir adaptasyon programı
d)Bir verimlilik ve tutumluluk programı

13) Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında
uygulanacak tasarruf tedbirlerinden değildir?
a)Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dışında
kullanılmamalıdır.
b)Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir.
c)Tahsis edilen ödeneklerden kullanılmayanların ilgili
mali yıl içinde harcanılması yolu aranmalıdır.
d)Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli
şekilde kullanılması esas olmalıdır.
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14) Aşağıdakilerden hangisi araç kullanımına ilişkin
tasarruf tedbirlerinden değildir?
a)12 kilometreden yakın yerler için resmi araçlar
kullanılmamalıdır.
b)Hizmet araçları için en uygun güzergâh seçilmelidir.
c)Resmi araçların özel amaçlarla kullanımı
önlenmelidir.
d)Taşıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları
konusunda araç sürücülerine gerekli teknik bilgiler
verilmelidir.
15) “Fax cihazları fotokopi amacıyla ya da ... için
kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)resmi işler
b)kurumun amaçları
c)diğer kurumların işleri
d)özel amaçlar
16) “İşyerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve ...
kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) kömür sobası
b) elektrikli ısıtma cihazları
c) doğalgazlı ısıtıcılar
d)mazotlu ısıtıcılar
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
17) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına
tanınan genel haklardan değildir?
a) Uygulamayı isteme
b )Güvenlik
c) Grev
d) İzin
18) “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi
sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir ...
tutulur.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a) Sicil Dosyası
b) özlük Dosyası
c) Bilgi Kayıt Dosyası
d) Disiplin Dosyası
19) Doğum yapan Devlet memurlarına en çok kaç aya
kadar aylıksız izin verilebilir?
a) 12
b) 24
c) 10
d) 8

20) 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
21) “Son ... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe
ilerlemesi uygulanır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a) 8
b) 12
c) 9
d) 6
22) Devlet memurlarının uyarma ve kınama
cezalarına karşı idari yoldan itiraz süresi kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
23) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet
uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?
a) 5 Mayıs - 5 Eylül
b) 10 Mayıs - 10 Eylül
c) 15 Mayıs - 15 Eylül
d) 20 Mayıs - 20 Eylül
24) Mal bildirimi ile ilgili olarak aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, sadece kendilerine ait taşınır ve
taşınmaz malları hakkında mal bildirimi verirler.
b)Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ve
ana babalarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve
borçları hakkında mal bildirimi verirler.
c) Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ait
taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında
mal bildirimi verirler.
d)Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ve
velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz
malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi
verirler.
GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI
25) Bakanlar Kurulu kimlerden oluşur?
a) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar
b)Başbakan ve bakanlar
c) Başbakan ve Devlet bakanları
d) Başbakan ve Başbakan yardımcıları
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26) Aşağıdakilerden hangisi üniversite organlarından
biri değildir?
a) Rektör
b) Dekan
c) Senato
d) Üniversite Yönetim Kurulu

31) Aşağıdakilerden hangisi bakanlık taşra
teşkilatı kuruluşları arasında yer almaz?

27) Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatı
birimlerinden değildir?
a) İhtisas birimleri
b) Ana hizmet birimleri
c) Danışma ve denetim birimleri
d) Yardımcı birimler

32) Aşağıdakilerden hangisi “Bağımsız Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar” arasında yer alır?
a) Yükseköğretim Kurulu
b) Milli Güvenlik Kurulu
c) Rekabet Kurumu
d) Devlet Personel Başkanlığı

28) “Başbakana yardım etmek, Bakanlar Kurulunda
eş güdüm sağlamak, başbakan tarafından verilecek
görevleri yerine getirmek, özel önem ve öncelik
taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden
yararlanılmak amacıyla, Başbakanın teklifi ve
Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları beşi aşmamak
kaydıyla ... görevlendirilebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Başbakan yardımcıları
b) Bakanlar
c) Bakan yardımcıları
d) Müsteşarlar

GİZLİLİK ve GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

29) Bakanlık taşra teşkilatı il kuruluşlarındaki
hiyerarşik kademeler ve birim unvanları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a)Bölge Müdürlüğü - Şube Müdürlüğü veya Baş
mühendislik - Şeflik veya Mühendislik
b)Vali - İl müdürlüğü - Şube Müdürlüğü - Şeflik Memurluk
c)Kaymakam - İlçe Müdürlüğü - Şube Müdürlüğü Şeflik - Memurluk
d)Bölge Müdürlüğü - Vali - İl müdürlüğü - Şube
Müdürlüğü – Şeflik

30) Bakanlık taşra teşkilatının görevi nedir?
a)Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve
yürütmekte oldukları hizmetleri yetki genişliği esasına
göre vatandaşlara sunmak
b)Görev alanlarıyla ilgili konularda Bakanlar Kuruluna
danışma ya da tavsiye niteliğinde görüş bildirmek
c)Bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi,
bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini, planlama,
kaynakları düzenleme ve sağlama, eş güdüm, gözetim
ve izleme, yönetimi geliştirme ve denetim gibi
görevleri merkezi olarak yerine getirmek
d)İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak

a) İl valisine bağlı il kuruluşları
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları
c) İl valisine bağlı il özel idareleri
d)Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları

33) “Gizli dereceli evrak ... muhafaza edilir.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Çelik dolaplarda
b) Dosya içinde
c) Uygun yerde
d) Çekmecelerde
34) 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.

35) Aşağıdakilerden hangisinde “Hizmete Özel”
gizlilik derecesi doğru olarak tanımlanmıştır?
a) İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve
prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete
faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor,
doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılan
gizlilik derecesidir.
b) İçerdiği konular itibariyle, gizlilik dereceli bilgi
taşımayan, ancak Devlet hizmeti ile ilgili bilgi, belge,
evrak, mesaj ve dokümanlara verilen gizlilik
derecesidir.
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c) İçerdiği bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel gizlilik
dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesi
gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi
istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis
ve yerler için kullanılır.
d) Hiçbiri
36) “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından askeri,
istihbari, dış ilişkiler, teknolojik, bilimsel, ticari ve
diğer alanlarda üretilen ve üreten kurum ve kuruluş
tarafından, çok gizli, gizli, özel, hizmete özel ve tasnif
dışı gizlilik dereceli olarak tasnif edilen bilgidir.”
Yukarıda yer verilen ifade, aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
a) Haberleşme güvenliği
b) Teknik güvenlik
c) Personel güvenliği
d) Ulusal bilgi
37) Aşağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi
değildir?
a) Kripto
b) Gizli
c) Çok gizli
d) Kişiye özel
38) “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 aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
a) Devlet sırrı
b) Ulusal bilgi
c) Haberleşme güvenliği
d) Fiziki güvenlik
39) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve
kuruluşlarında bina girişlerinin güvenliğinin
sağlanmasında kullanılır?
a) Daimî giriş kartları
b) Geçici giriş kartları
c) Ziyaretçi giriş kartları
d) Hepsi
40) “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

HABERLEŞME (İLETİŞİM)
41) Bir göndericinin iletişimine alıcı tarafından
gösterilen tepki aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinyal
b) Kanal
c) Kod
d) Geribildirim
42) Aşağıdakilerden hangisi geribildirim örneğidir?
a) Ses dalgaları
b) Okur mektupları
c) Radyo sinyalleri
d) İkili kodlar
43) Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimin
özelliği değildir?
a)Kendiliğinden ve teklifsiz olarak gerçekleşir.
b)Tarafların gönderici ve alıcı rolleri kolayca
değişebilir.
c)Tek yönlüdür.
d)Genellikle iki kişi arasında gerçekleşir.
44) “Jest”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) En ilkel iletişim biçimi
b) Belli duygulan anlatan yüz ifadeleri
c) Görsel bir sinyal gönderen herhangi bir eylem
d) Söze dayalı sinyallerin bütünü
45) Aşağıdakilerden hangisi algıyı belirleyen
etmenlerdendir?
a) Deneyimler
b) Kültürel beklentiler
c) Gereksinimler
d) Hepsi
46) İletişim bilimi hangi yüzyılda gelişmiştir?
a) 17. yüzyıl
b) 18. yüzyıl
c) 19. yüzyıl
d) 20. Yüzyıl
47) İnsanların anlamlı mesajları değiş tokuş etmeleri
için sistemle aşina olmalarına olanak verecek şekilde
düzenlenmiş göstergeler sistemine ne ad verilir?
a) Sinyal
b) Kanal
c) Kod
d) Geribildirim
48) Türkçe olarak yayımlanan ilk gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
a ) Ceride-i Havadis
b) Tercüman-ı Ahval
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c) Tasvir-i Efkar
d) Takvim-i Vekayi

HALKLA İLİŞKİLER
49) 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
50) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları
arasındadır?
a)Halkın, bir mal almasını sağlama
b)Halkın, yönetimin her yaptığını desteklemesi
c)Panik yaratmamak için kimi bilgilerin aktarılmaması
d)Yönetimin halkla ilişkilerinin düzenli, karşılıklı
güvene dayalı hâle getirilmesi
51) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a)Yönetimin halkla ilişkilere bakış açısı, halkla ilişkilerin
başarısı açısından önemlidir.
b)Başarılı bir uygulama için basınla iyi ilişki kurulması
yeterlidir.
c)Halkla ilişkilerin yönetim işlevi oluşu, kuruluş ile
halkla ilişkileri bütünleştirme açısından önemlidir.
d)Halkla ilişkiler süreci, iç içe geçen ve birbirini
etkileyen aşamaları içerir.
52) “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) inandırıcılık
d) Tekrarlama
53) İleriye yönelik sorunların neler olabileceğinin
önceden saptanıp, çözüm yollarının aranarak
sorunların krize dönüşmesini engellemeyi amaçlayan
halkla ilişkiler planlarına ne ad verilir?
a) Onarıcı planlar
b) Önleyici planlar
c) Uygulama planları
d) Hiçbiri
54) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde mutlaka
uyulması gereken ilkelerden değildir?
a) Dürüstlük
b) Tekrarlama
c) Bütçe
d) Belirsizlik

55) Dikkatin belli konulara çekilmesine yönelik bir
etkileme aracı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Halkla ilişkiler
b) Reklam
c) Propaganda
d) Halk
56) Halkla ilişkilerin anlamı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Durum saptama, değerlendirme, yönelme
b) Dürüstlük, inandırıcılık, tekrarlama
c) Değerlendirme, araştırma, planlama
d) Karlılık, verimlilik, demokratiklik

İNSAN HAKLARI
57) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının
özelliklerinden birisi değildir?
a) Bireysellik
b) Evrensellik
c) Devredilebilirdik
d) Dokunulmazlık
58) Türkiye aşağıdaki sözleşmelerden hangisini
onaylamıştır?
a)Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Kaldırılması
Uluslararası Sözleşmesi
b)Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunması
Uluslararası Sözleşmesi
c)Çocuk Hakları Sözleşmesi
d)Hepsi
59) Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nde yer almaktadır?
a) Uyrukluk hakkı
b) Sendika hakkı
c) Eğitim hakkı

d) Hepsi
60) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Yüksek Komiserliğinin görevlerinden değildir?
a)Üye devletlerle sürekli diyalog kurmak
b)Küresel düzeyde insan haklan için ortaklık
oluşturmak
c)BM’nin insan hakları alanındaki tüm programlarını
eşgüdümlemek ve etkisini geliştirmek.
d)BM’nin üye sayısını arttırmak
61) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ülkemizde kaç
yılında onaylanmıştır?
a) 1973
b) 1954
c) 1965
d) 1989
5

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Soru Havuzu

62) “Temel Haklar” kavramı Türkiye’de ilk kez hangi
anayasada yer almıştır?
a) 1924 Anayasası
b) 1876 Anayasası
c) 1982 Anayasası
d) 1961 Anayasası

67) Ekonomik güç aşağıdakilerden hangisini
kapsamaz?
a) Yeraltı ve yer üstü kaynakları
b) Ulaşım/iletişim alt yapısı
c) Ekonomik sistem
d) Nüfusun eğitim ve öğretim düzeyi

63) Türkiye aşağıdaki sözleşmelerden hangisini
onaylamamıştır?
a)Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin
Kaldırılması Sözleşmesi
b)Apartheid’e Karşı Sözleşme
c)Çocuk Hakları Sözleşmesi
d)İşkenceye ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ya da Onur
Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme

68) Toplumu millet yapan birlik ve bütünlük ile
bunları sağlayan tarihi birikimleri, halkın morali,
eğitim ve kültür düzeyi ile dil, din, gelenek ve
görenekleri gibi manevi yapıya ilişkin hususlar milli
güç unsurlarından hangisine aittir?
a) Siyasi güç
b) Demografik güç
c) Coğrafi güç
d) Psiko-sosyal ve kültürel güç

64) Aşağıdaki haklardan hangisi 1961 Sosyal Şartı’nda
güvenceye bağlanan haklar arasındadır?
a) Toplu pazarlık hakkı
b) Adil ücret hakkı
c) Çalışan kadınların korunma hakkı
d) Hepsi

MİLLİ GÜVENLİK
65) Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının,
bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve
ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı
korunması ve kollanması, aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
a) Milli güç
b) Milli güvenlik
c) Seferberlik
d) Milli bütünlük
66) İkinci Dünya Savaşı, dünyada güvenlik anlayışı
açısından aşağıdaki hangi sonucun ortaya 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.

69) Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu
itibariyle önemini pekiştiren temel özelliklerinden
birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının ana
güzergâhında bulunmaması
b) Orta Doğu'nun en önemli su kaynaklarına sahip
olması
c) Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü besleyen tarım
imkânlarına sahip olması
d) Bölgesinde çağdaş teknolojik imkânlara sahip tek
ülke olması
70) Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla toplanır?
a) 15 günde bir
b) Ayda bir
c) Gerektiğinde
d) İki ayda bir
71) Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için
ulaşılması ve korunması gereken amaçlar, aşağıdaki
kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Devletin milli güvenlik siyaseti
b) Milli menfaat
c) Milli hedef
d) Ahdi hukuk
72) 1982 Anayasası’nın 117’nci maddesi gereğince
milli güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı kim
sorumludur?
a) Milli Güvenlik Kurulu
b) Genelkurmay başkanı
c) Bakanlar Kurulu
d) Cumhurbaşkanı
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T.C. ANAYASASI
73) Bir devletin demokratik olması için
aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
a) Serbest seçim ve temsil ilkesi
b) Yasalar önünde eşitlik ilkesi
c)Kişinin devlete karşı temel hak ve hürriyetlerinin
korunması ilkesi
d) Parlamenter rejimin benimsenmesi ilkesi
74) Din ve vicdan hürriyetine ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a)Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine
sahiptir.
b)Kimse dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez
ve kötüye kullanamaz.
c)Kimse, dinî İnanç ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz.
d)Din ve ahlak eğitim ve öğretimi dini cemaatler
aracılığıyla verilir.

78)
I- Halifeliğin kaldırılması
II- “Devletin dini islamdır” kuralının anayasadan
çıkarılması
III- Saltanatın kaldırılması
IV- Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
Türkiye’de laiklikle bağdaşmayan unsurların
ayıklanmasına ilişkin yukarıda yer verilen
gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
a) III-I-IV-II
b) II-I-III-IV
c) III-I-II-IV
d) I-II-III-IV
79) Aşağıdakilerden hangisi grev hakkı ve lokavtın
Anayasa’ya uygun bir şekilde kullanılmasıdır?
a) İşyeri işgali
b) İşi yavaşlatma
c) Verim düşürme
d) Hiçbiri

75) Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz.
b)Ortaöğretim ve yükseköğretim devlet okullarında
parasız yapılır.
c)Kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olan
ilköğretim, devlet okullarında parasız olarak yapılır.

80) “Türkiye Devleti, ... bölünmez bir bütündür.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) ülkesi ve milletiyle
b) ülkesi ve toprağıyla
c) devleti ve milletiyle
d) ülkesi ve rejimiyle

d)Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına
göre yapılır.

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI

76) Öğrenim hakkı, çalışma hakkı ve sosyal güvenlik
hakkı hangi tür temel hak ve özgürlüklerdendir?
a) Demokratik haklar
b) Katılma hakları
c) isteme hakları
d) Koruyucu haklar

81) Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisinde satır
sonu bölünmesi yanlış yapılmıştır?
a) İlk-o-kul
b) Ke-loğ-lan
c) Keş-fet-mek
d) Al-tı-pat-lar

77) “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

82) Aşağıdaki cümlelerde altı çizgili kelimelerin
hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a) Çocukca konuştu.
b) Hafifce gülümsedi.
c) Elindeki bastonu sertçe fırlattı.
d) Yavaşca yere çömeldi.

83) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fiil cümlesidir?
a) Akacak kan damarda durmaz.
b) Öğrenciler için faydalı bir kitaptır.
c) Bu işin yükünü çeken benim.
d) Bulutlar simsiyah.
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84) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama
yanlışı yapılmıştır?
a) Ayhan okuldan geldi mi?
b) Derslerinde başarılı mı?
c) Nesrin! çok yorgun bir şekilde yatağa uzandı.
d) Hey arkadaş! Böyle nereye gidiyorsun?

89) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama
yanlışı yapılmıştır?
a) Ayhan okuldan geldi mi?
b) Derslerinde başarılı mı?
c) Nesrin! çok yorgun bir şekilde yatağa uzandı.
d) Hey arkadaş! Böyle nereye gidiyorsun?

85)

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ
I-Gecenin ortasında aldığı o uğursuz haberle tüm
umutlarını yitirmişti.
II-Günün ilk ışıklarıyla biraz sakinleşti ve adımları
yavaşladı.
III-Henüz gün ışımadan yollara düştü babasının
kötüleştiği haberiyle.
IV-İçinden dualar ederek, telaşla yürüyordu şafak
sökerken.
V-Oysaki ne umutlarla yastığa koymuştu başını.
Yukarıdaki cümleleri, anlam bütünlüğünü sağlayacak
şekilde sıralayınız.
a) I - III - V - II - IV
b) III - V - I - IV - II
c) III - I - IV -II - V
d) I - IV - V - III - II
86) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) Hilekâr
b) İmkân
c) Sukunet
d) Mekân
87) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama
hatası vardır?
a)Ayhan okula ne zaman gelecek?
b)Ayşe dün pazardan elma armut kayısı ve üzüm aldı.
c)Niçin çocuklara kızıyorsun?
d)Okuduğum hikâyeler çok güzeldi.

88) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretini
(!) kullanmak gerekir?
a) Ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum
b) Ah vatan, ah
c) Nasıl geldik, bilmiyorum
d) Neden bu soruyu sordun

90) 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.

91) Üst ve ast makamlara dağıtımlı olarak yazılan
yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?
a) Arz ederim
b) Arz ve rica ederim
c) Rica ederim
d) Hiçbiri

92) “Kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden her türlü
belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve işi bitince
gerektiğinde tekrar başvurmak üzere belli bir düzen
içinde saklanması işlemine ... denir.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmelidir?
a) Dosya
b) Dosyalama
c) Dosya Planı
d) Dosya Yönergesi
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93) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Resmi yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan
İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dilbilgisi
kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır.

97) Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren
damga kâğıdın neresine vurulur?
a) Üst ve alt ortasına
b) Üstüne
c) Altına
d) Üst sol, alt sağ köşeye

b)Resmi yazının paragraf başlarına yazı alanının 1.25
cm içerisinden başlanır.
c)Alt makama yazılan resmi yazılar “Arz ve rica
ederim.” biçiminde bitirilir.
d)Resmi yazı metninde yer alan kelime aralarında ve
nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının
arasında bir vuruş boşluk bırakılır.

94)

Sayı:

45812535
A

- 622.01 B

03473
C

Standart Dosya Planına göre hazırlanmış resmi bir
yazının “SAYI” bölümünde yukarıda “B” olarak
adlandırılmış rakam grubu aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?
a) Haberleşme kodu
b) Dosya planı numarası
c) Evrak kayıt numarası
d) Posta kodu

95) Aşağıdakilerden hangisi resmî yazılarda kullanan
gizlilik derecelerinden değildir?

98) Resmî yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği
yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği
bölüme ne ad verilir?
a) Başlık
b) İlgi
c) Ek
d) Dağıtım
99) Aşağıdakilerden hangisinde “TARİH” doğru
yazılmıştır?
a) 01-02-2015
b) 01.02.2015
c) 01/02/2015
d) 1/2/2015
100) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Resmi yazı metnine, “ilgi”nin son satırından itibaren
üç aralık bırakılarak başlanır.
b)Resmi yazı metinlerinde zorunlu olmadıkça yabancı
kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrarlardan
kaçınılır.
c)Resmi yazının paragraf başlarına yazı alanının 2.25
cm. içerisinden başlanır.
d)Resmi yazı metni içinde geçen sayıları rakamla
yazmak zorunludur.

a) Çok gizli
b) Gizli
c) Hizmete özel
d) Kişiye özel

96) “Resmî yazılarda evrak kayıt numarası ... aldığı
numaradır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Yazıyı yazanın ve/veya bilgisayar işletmeninin
b)Yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel
evrak biriminde
c) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde
d) Kurumun arşiv biriminde
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HAZIRLAYICI EĞİTİM SORULARI
AFET VE KRİZ YÖNETİMİ
1) Kriz durumunda Sağlık Bakanlığı Kriz Merkezi
nerede kurulur?
a) Müsteşarlık Makamında
b) Savunma Sekreterliğinde
c) SABİM ’de
d) Bakanlık Merkezinde
2) Tehlikeli ve salgın hastalıklarla ilgili acil durum
yönetimini gerektiren bir kriz durumunda
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinde sorumlu olan
kurum/kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
b) Dışişleri Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Sağlık Bakanlığı
3) Aşağıdakilerden hangisi afet/kriz durumunda İl
Sağlık Müdürlüğünde görev yapan bir birim değildir?
a) Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
b) İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
c) Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
4) 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
5) Bir kamp planlaması yapılırken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilmez?
a) Su ve gıda sağlamaya
b) Sanitasyona
c) Sosyal çevre ve eğlence yerlerine yakınlığına
d) Sosyal faaliyet imkânlarını sağlamaya
6) Aşağıdakilerden hangisi “Başbakanlık Kriz Yönetim
Merkezi Yönergesi” ile belirlenen acil durum
yönetimini gerektiren hallerden biri değildir?
a) Yaygın şiddet hareketleri
b) Trafik kazaları
c) Tabii afetler
d) İltica ve büyük nüfus hareketleri

7) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin bileşeni
değildir?
a) Kayıp Yönetimi
b) Kaynak Yönetimi
c) Karar destek sistemleri tesis edilmesi
d) Krizin Etkisinin Azaltılması
8) Kriz durumunda sağlıkla ilgili krizi yönetmek
amacıyla; “Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezinde
Sağlık Bakanı adına Sekretarya Başkanlığını
aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
b) Savunma Sekreteri
c) Krizden sorumlu Müsteşar yardımcısı
d) Dış ilişkiler Daire Başkanı

AYNİYAT İŞLERİ
9) Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi Taşınır Mal
Yönetmeliği kapsamında yer almaz?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) MİT Müsteşarlığı
d) Dışişleri Bakanlığı
10) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden
hangisi bir taşınır çıkış işlemi değildir?
a) Sayım fazlası
b) Sayım noksanı
c) Satış
d) Tüketim
11) 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
12) 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
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13) 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
14) İdarelerce kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan
taşınırları, bu taşınırlara ihtiyaç duyan idarelere
bedelsiz devredilebilmesi için kayıtlara alınış tarihi
itibarıyla kaç yılını tamamlamış olması gerekir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
15) 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?
a) 7
b) 15
c) 10
d) 5
16) Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce,
harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık
adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt
ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını
gösteren listeleri Sayıştay’a göndermekle
yükümlüdürler. Yıl içinde yapılan değişiklikler de,
değişiklik tarihinden itibaren ne kadar sürede
Sayıştay’a bildirilir?
a) En erken 1 ay
b) En erken 30 gün
c) En geç 1 ay
d) En geç 30 gün

ETİK VE HASTA HAKLARI
17) 10 Aralık 1948 tarihinde uluslararası metinlerin
en önemlilerinden biri olan “İnsan Hakları
Bildirgesi’ni hangi kurum yayınlamıştır?
a) Avrupa Topluluğu
b) NATO
c) UNESCO
d) Birleşmiş Milletler

18) 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
19) 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
20) 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
21) Ülkemizde “Hasta Hakları Yönetmeliği” hangi
tarihte yayınlanmıştır?
a) 1970
b) 1982
c) 1990
d) 1998
22) 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?
a) Adalet Yemini
b) TBMM yemini
c) Ordu Yemini
d) Hipokrat Yemini
23) Tıp alanında bilinen en eski metin
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kadeş Anlaşması
b) Lokman Hekim formülü
c) Hammurabi Kanunları
d) Orhun Yazıtları
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24) Irk, dil, din ve 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
25) 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
26) Aşağıdakilerden hangisinde hasta haklarıyla ilgili
düzenlemeler yer almamaktadır?
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası
b) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Dair Yasa
c) 26552 sayılı Erişim ve Ara bağlantı Yönetmeliği
d) Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
27) Hasta Hakları Yönetmeliğine göre “Hasta Hakları”
kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) Sağlık hizmeti sunanların ve faydalananların
memnuniyetidir
b) Milli Eğitim Bakanlığının katkısıyla sağlık
hizmetlerinin verilmesi sonucu oluşan durumdur
c) Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sırf insan
olmaları nedeniyle ve T.C. Anayasa’sı, uluslararası
antlaşmalar ve diğer mevzuatla teminat altına alınmış
bulunan hakları ifade eder.
d) Hiçbiri

a) Tutumlar
b) Alışkanlıklar
c) Kurumsal kültür
d) Hepsi
31) Hangisi stres sonucu bireyde görülen bedensel bir
tepkidir?
a) Güvensizlik
b) Depresyon
c) Yorgunluk
d) Baş ağrısı
32) 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
33) Aşağıdakilerden hangisi kötü bir zaman yönetimi
sonucu ortaya çıkmaz?
a) Kararsızlık
b) Acelecilik
c) Dinlenmek için zaman ayıramamak
d) İşe verim katmak

İŞ DİSİPLİNİ VE ZAMAN YÖNETİMİ

34) Zaman yönetimi ……
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi
getirilmelidir?
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.

28) İş Disiplinin kurumlara yararları aşağıdakilerden
hangisi değildir?
a) Hizmet kalitesinin artmasını sağlar
b) Savurganlığı önler
c) Verimliliği artırır
d) Motivasyonu azaltır

35) Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasındaki stres
etmenlerinden değildir?
a) Rol karmaşası
b) Ağır iş yükü
c) Hafif ve monoton işler
d) Yaratıcılık

29) 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

36) 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

30) Hangisi zaman yönetiminde karşılaşılabilecek engeldir?
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MEVZUATLAR
37) Sağlık Bakanlığı personel atama ve nakillerine
esas olmak üzere Türkiye’yi kaç hizmet bölgesine
ayırmıştır?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
38) Aşağıdakilerden hangisi mazerete dayanan nakil
durumlarından biri değildir?
a) İstifadan sonra geri dönme
b) Sağlık durumu
c) Eş durumu
d) Öğrenim durumu
39) Sağlık, eş, öğrenim mazeretiyle atanan personelin
mazereti bitse bile olduğu yerde kalabilmesi için en
az kaç yıl çalışmış olması şartı aranır?
a) 3 yıl
b) 4 yıl
c) 5 yıl
d) 6 yıl
40) 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
41) 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
42) 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
43) Tek hekim raporuna göre en fazla kullanılabilecek
izin süresi kaç gündür?
a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 20 gün

44) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ölüm izni 7 gündür
b) Babalık izni 7 gündür
c) Evlenme İzni 7 gündür
d) Doğumdan dolayı ücretsiz izin hakkı en fazla 2 yıldır
45) 10 veya daha fazla hizmet yılı bulunan memur
kaç gün yıllık izin kullanır?
a) 20
b) 30
c) 45
d) 60
46) Memurların izinlerini geçirecekleri yer uzaksa
yıllık izinlerine kaç gün izin ilave edilebilir?
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
47) Bayrak kamu kurum ve kuruluşlarında ne zaman
çekilir?
a) Ulusal bayramlarda
b) Genel tatillerde
c) Tatilin başlangıcında
d) Hepsi
48) Aşağıdakilerden hangisi resmi mühür yapımında
yetkili mercidir?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Devlet Malzeme Ofisi
c) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
d) Başbakanlık

SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÖRGÜTLENME
49) 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
50) 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
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51) Aşağıdakilerden hangisi İl Sağlık Müdürlüğü arşiv
hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüğüdür?
a) Tahakkuk ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
b) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
c) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
d) Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

52) İl Sağlık Müdürlüğünün ilçe yapılanmasında ilçe
kim tarafından yönetilir?
a) Sağlık Grup Başkanı
b) İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi
c) İlçe Sağlık Müdürü
d) Belediye Başkanı

53) “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
54) “Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında
uluslararası gelişmeleri izlemek” hangi Genel
Müdürlüğün görevleri arasındadır?
a) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
b) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
55) Bakanlığın Taşra Teşkilatında bağlı kuruluşların
koordinasyonu nereye aittir?
a) İl Sağlık Müdürlüğü
b) Halk Sağlığı Müdürlüğü
c) Valilik
d) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
56) 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
57) Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinin açılması hangi
kurumun sorumluluğundadır?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
c) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

58) 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.
59) Kamu Hastane Birliklerine bağlı hastaneler kim
tarafından yönetilir?
a) Başhekim
b) İdarî ve Malî İşler Müdürü
c) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
d) Hastane Yöneticisi
60) İlde Acil Sağlık Hizmetleri hangi kurum tarafından
yürütülür?
a) Kamu Hastaneler Birliği
b) İl Sağlık Müdürlüğü
c) Halk Sağlığı Müdürlüğü
d) Denetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU,
ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTLENMESİ61) Aşağıdakilerden
hangisi sağlık hizmetlerinin amacı değildir?
a) İnsanları hastalıklardan korumak
b) Hasta insanları tedavi etmek
c) Sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan
yaşayabilmelerini sağlamak
d) Hasta insanları sigorta etmek
62) İlk Sağlık Bakanı kimdir?
a) Adnan ADIVAR
b) Refik SAYDAM
c) Behçet UZ
d) Nusret FİŞEK
63) Sağlık Hizmetlerinin ildeki amiri kimdir?
a) Vali Yardımcısı
b) İl Sağlık Müdürü
c) Müsteşar
d) Sağlık Bakanı
64) Hangisi birinci basamak Tedavi Edici Sağlık
Hizmetleri içinde yer almaz?
a) Sağlık Ocağı
b) Sanatoryum
c) Aile Planlaması Merkezi
d) Tüberküloz Dispanseri
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65) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki ölüm
nedenlerinden değildir?
a) Kanser
b) Solunum yolu hastalıkları
c) Kalp damar sistemi hastalıkları
d) Kötü yaşam koşulları

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE
66) 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
67) Sağlık hizmetlerinde kalite yönetiminde,
seçeneklerden hangisi başarı için gerekli değildir?
a) Talep karşılama
b) Önleme
c) Ölçümleme
d) Sınırlandırma
68) “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
69) 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.
70) 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.

TOPLUM KATILIMI
71) 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 kâr temel amaçlardan biridir.

72) Aşağıdakilerden hangisi katılımın göstergeleri
içinde yer almaz?
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

73) 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

74) Toplum Katılımının sağlanabilmesi için
gereksinimlerin iyi tespit edilmesi gerekir. Bunun için
aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek
gerekir?
a) Toplumun Kültür yapısı
b) İhtiyaç sıralamasının titiz yapılması
c) İçtenlik
d) Hepsi

75) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Toplum kalkınması
ve ulusal kalkınmanın ortak amaçları arasında yer
almaz?
a) İlerlemeyi sağlama,
b) Değişime aracılık etme,
c) Büyüme ve yenileşme
d) Sağlık yatırımlarının artırılması
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