1)Acil Sağlık Hizmetleri genel müdürlüğü hangi tarihte kurulmuştur?
a) 2008
b) 2011
c) 2013
d) 2014
2)Ambulans yönetmeliği ne zaman yayınlanmıştır?
a) 2011
b) 2013
c) 2012
d) 2009
3)Aşağıdaki Hangi daire başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
daire başkanlığı değildir?
a) Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
b) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
d) ARGE Daire Başkanlığı
4) Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı Görevleri arasında değildir?
a) Afet, olağandışı ve acil durumlarla ilgili gerekli planları yapmak, organizasyonu
sağlamak, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlere temin ettirmek,
b) Kriz yönetim merkezi sekretaryasını yürütmek, olağan ve olağandışı
durumlarda faaliyetinin 24 saat esasına göre sürdürülmesini sağlamak,
c) Afet ve Kriz Yönetimi alanında uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğini
geliştirmek, afet durumlarında ortak çalışmalar yürütülmesini sağlamak,
d) Genel Müdürlüğün güvenlik, ulaşım, yemek ve benzeri idari faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek,
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5) Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığının verdiği modül eğitimleri arasında
bulunmamaktadır?
a) Temel Modül Eğitimi
b) Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitimi
c) İleri Yaşam Desteği Eğitimi (İLYAD)
d) İletişim Modül Eğitimi
6) Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri arasında
bulunmamaktadır?
a)Kara, hava ve deniz ambulans hizmetlerinin standartları ile çalışma usul ve
esaslarını belirlemek,
b)Ambulans ve acil sağlık araçlarının standartları ile çalışma usul ve esaslarını
belirlemek,
c)112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun
şekilde geliştirmek,
d) Genel Müdürlüğün yaptığı faaliyetleri ile ilgili tüm istatistikleri tutmak,
değerlendirmek ve
yayımlamak
7) “İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu ‘’(ASKOM) Hangi makamın
onayıyla kurulur?
a) İl Sağlık Müdürlüğü
b) Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
c) Valilik
d) Kaymakamlık
8) Ambulans helikopterlerimiz hangi ilimizde bulunmamaktadır?
a) Sivas
b) Ankara
c) İzmit
d) Gaziantep

2

9) Ulusal zehir danışma merkezi görevleri arasındadır?
a) Halka ve sağlık personeline zehirlenmelerle ilgili olarak bilgilendirme hizmeti
sunulmaktadır
b) Hastayı uygun bir merkeze sevk etmek
c) Hastanın anamnezini almak
d) Hastanın ambulansla sevkini sağlamak
10) Ulusal Zehir Merkezine hangi numara ile ulaşılır?
a) 112
b) 114
c) 186
d) 187
11) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün TKHK ile birlikte Yürüteceği
faaliyetleri arasında değildir?
a) Hastanelerin kritik yatak durumları 112 KKM tarafından anlık görülebilmekte
ve ambulanslar uygun hastaneye nakil yapmaktadır.
b) TKHK hastane yatak takibi programı kullanıcı yetkisi verilmemiştir
c) İl ASKOM kararları TKHK hst. uygulanmalıdır.
d) TKHK yöneticilerince sorunlu kurumlar hakkında anlık işlem başlatılmalıdır.

12) 81 ile hangi yıl Acil Komuta Kontrol merkezi Bakanlık merkezinde Dijital
sistem kurulmuştur?
a)2011
b) 2013
c)2008
d)2016
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13) 112 Komuta Kontrol merkezi( KKM) Sisteminin Özellikleri arasında
bulunmamaktadır?
a) Şehrin sayısal haritaları üzerinde adres araması yapılabilmesi
b) Aktif harita üzerinde yeni bina yeni sokak gibi bilgilerin güncellenebilmesi
c)Telefon ve telsiz çağrılarının numara veya sinyal düştüğü andan itibaren ses
kayıtlarının yapılabilmesi
d) GPS ile ambulansların on-line olarak takip edilememesi
14) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
a) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve
yürütmek
b) Hastane öncesi ve acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek,
gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin
faaliyetlerini izlemek
c) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak
d) Hasta yatış takiplerini yapmak
15) 112 Merkeze bağlı Deniz Ambulans sayımız kaçtır?
a) 4
b) 3
c) 5
d) 7
16) Aşağıdakilerden hangisi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kendi kuruluşlarını
kapsayan Çok
Noktadan Çok Noktaya Data Hattı (MPLS VPN) Hizmetini ifade eder?
a)UYAP
b) FATİH
c) Sağlık Bilişim Ağı (SBA)
d) PolNet
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17) Aşağıdakilerden hangisi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kendi kuruluşlarını
kapsayan Çok
Noktadan Çok Noktaya Data Hattı (MPLS VPN) Hizmetinin temel özelliklerinden
değildir?
a)Güvenli iletişim sağlar
b)Hızlı iletişim sağlar
c)Sadece Sağlık Bakanlığı kuruluşlarını kapsar
d) Tek noktayı ilgilendirir.
18) Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır?
a)ISO 27001
b)ISO 9002
c )BSI 3003
d) ISO 9001
19) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarken kaç ana kontrol güvenliğine bakılır?
a)1 Milyon
b)11 Milyon
c)2 Milyon
d) 3 Milyon
20) Sağlık.Net projesine ilişkin yanlış ifade hangisidir?
a)Tüm vatandaşları kapsar
b) Birey bazlı kayıt tutulur
c)Doğum bilgisini de kapsar
d)Kayıt tutulmaz
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21)SKRS aşağıdaki ifadelerden hangisinin kısaltmasıdır?
a)Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
b)Su Kanalları Revizyon Servisi
c)Serum Kutulama ve Renklendirme Sistemi
d) Hiç biri
22) ÇKYS aşağıdaki ifadelerden hangisinin kısaltmasıdır?
a)Çoklu Koruma ve Yardım Servisleri
b) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
c)Çamlık Kontrol ve Yönetim Sistemi
d)Hiç biri
23) Aşağıdakilerden hangisi NABIZ projesi bileşenidir?
a)İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
b) Halk Sağlığı Bilgi Sistemi
c)Sağlık.Net
d) Hepsi

24) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün Taşra Teşkilatı eliyle yürütmeyi
hedeflediği işler hangileridir?
a)Sistemlere kaydedilecek verilerin zamanında kaydedilmesinin sağlanması
b) Sistemlere kaydedilecek verilerin doğru kaydedilmesinin sağlanması
c)Sistemlere kaydedilecek verilerin eksiksiz kaydedilmesinin sağlanması
d)Hepsi

6

25) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile ilgili yanlış
ifadedir?
a) 182 Nolu Çağrı Merkezi Telefonu aranarak randevu alınması söz konusu
değildir
b) Hastanelerdeki hekimlerden muayene randevusu alınabilir
c)Aile Hekimi muayenesi için randevu alınabilir
d) Alınan randevuların iptal edilmesi mümkündür
26)TSİM açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tanı sistemi Modülü
b)Temel Sağlık İstatistikleri Modülü
c) Sağlık Bakanlığı personel bilgi Modülü
d) Acil Sağlık Hizmetleri bilgi Modülü
27) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı etkin bir Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi kurarken 11 Ana Kontrol Maddesi öngörmektedir Aşağıdakilerden
hangisi bu merkezler arasında bulunmaz?
a) Güvenlik Politikası
b) Bilgi Güvenliği Organizasyonu
c) İş sağlığı güvenliği
d) İnsan Kaynakları Güvenliği

28)……………….Yönergesi Bakanlığın görevleri kapsamında; bilginin toplanması,
değerlendirilmesi süreçlerinde güvenlik konularında tedbir almak; bilginin
gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirilerek, içeriden ve/veya
dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını
sağlamak; yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak
gerçekleştirilmesinde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
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a) Bilgi Güvenliği
b) Çalışan Güvenliği
c) Hasta Güvenliği
d) İş Sağlığı Güvenliği
29) Merkezi Hekim Randevu Sistemi hangi erişebilirlik başarı oranını
yakalamıştır?
a) %99,58 Sistem Erişilebilirlik Başarısı
b) % 80 Sistem Erişilebilirlik Başarısı
c) % 75 Sistem Erişilebilirlik Başarısı
d) % 100 Sistem Erişilebilirlik Başarısı
30) MHRS nedir.?
a) Merkezi İnsan Kaynakları Sistemi
b) Merkezi hekim çalışma takvimi
C) Merkezi Çalışan sistemi
d) Merkezi Hekim Randevu Sistemi
31) BGYS( Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) için gerekli çarklar aşağıdakilerden
hangisi değildir?
a)Bilgi Güvenliği Yönetim Komisyonu
b)Bilgi Güvenliği Çalışma Grupları
c) Bilgi Güvenliği Forumu
d) Bilgi Güvenliği uzmanı

32)Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü hangi sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile kurulmuştur?
a) 661
b) 663
c) 667
d) 669
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33) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(K.H.K.) hangi tarihte resmi gazetede
yayınlanmıştır?
a)02.11.2011
b)03.11.2011
c) 04.11.2010
d)05.11.2010
34)Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kanun Hükmünde Kararnamenin hangi
maddesinin hangi bendine istinaden kurulmuştur?
a) 7. mad.(e) bendi
b) 8. Mad.(f) bendi
c) 9. Mad.(c) bendi
d) 10.mad.(a) bendi.
35) Aşağıdakilerden hangisi Medikal Hizmetler ve Tıbbi İşletme Modelleri Daire
Başkanlığının görevleri arasındadır?
a) Hastane planlamalarını yapmak
b) Yeni bina yatırımlarının ve bunlarla uyumlu olarak bina,ekipman ve
malzemelere yönelik ihtiyaç listelerini hazırlamak.
c) Hastanelerin onarımını sağlamak
d) Hastanelerin denetimini sağlamak
36) Aşağıdakilerden hangisi Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığının görevleri
arasındadır?
a) Yüksek Planlama Kurulu tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına
karar verilen sağlık tesislerinin yapılmasını sağlamak
b)Off-setli alımlara ilişkin sağlık hizmetinde kullanılacak yenilikçi ürünlerin
belirlenmesini sağlamak
c)Yeni sağlık teknolojisi teçhizatlarının sağlık hizmetlerinde kullanılmasını
sağlamak
d)Planlamaları koordine etmek,
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37) Adli ve idari davalar için gerekli belgeleri hazırlamak, faaliyet ve sorumluluk
alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak, hangi daire başkanlığının görevleri
arasındadır?
a)Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
b)Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
c)Finans Hizmetleri ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
d)Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı

38) Kamu Özel İşbirliği Modeli ile yapılan ve yapılacak olan projelerin
uygunluğunun kontrolü ve onaylanmasını sağlamak, hangi daire başkanlığının
görevleri arasındadır?
a)Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
b)Plan bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
c)Proje İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
d)Proje ve Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
39)Off- set taahhütlerinin takibini ve denetimini yapmak, yüklenici tarafından
sunulan raporları incelemek, denetim raporu düzenlemek hangi daire
başkanlığının görevleri arasındadır?
a)Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı
b)Proje ve Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
c)İhale Uygulama ve İnceleme Daire Başkanlığı
d)Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
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40)Aşağıdakilerden hangisi İnş.Uyg.Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
a) İnşaat süresince inşaatın kontrolörlük işlerini yürütmek,
b)Yapılacak tüm ihale işlerinde harcama talimatı işlemlerini yürütmek,
c) Bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması işlerini yürütmek,
d) Bakanlığın diğer icracı birimleri ile birlikte yatırım planlama çalışmalarını
yapmak.
41) Aşağıdakilerden hangisi İhale Uygulama ve İnceleme Daire Başkanlığının
görevleri arasındadır?
a)İhale süreçlerine ilişkin itirazları cevaplamak, K.İ.K. yazı ve kararlarını takip
etmek, uygulamak, istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde göndermek,
b) TOKİ Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili araştırma yapmak,
c)Yaklaşık maliyet iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödeneklerin gönderilmesini sağlamak.
42) Gelen ve giden evrakların kontrolü, kayıt edilmesi ve teslim edilmesi
faaliyetleri hangi daire başkanlığının görevleri arasındadır?
a) Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı,
b) Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
c) Finans Hizmetleri ve Sözleşmeleri Daire Başkanlığı
d) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
43) Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek görevini hangi daire başkanlığı yürütmektedir?
a) Medikal Hizmetler ve Tıbbi İşletme Modelleri Daire Başkanlığı
b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
c) Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
d) Finans Hizmetleri ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı.
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44) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün vizyonu
değildir?
a)Bakanlığımız tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.
b) Uluslararası standartlarda sağlık tesislerinin yapımı ve yenilenmesi
konusunda, yüklendiği sorumlulukları başarı ile yerine getirmek.
c) İleri teknololoji ürünü tıbbi cihaz üretimine ve teknolojilerinin geliştirilmesine
imkan verecek yatırım modelleri geliştirmek.
d) Yeni sağlık teknolojisi teçhizatlarının sağlık hizmetlerinde kullanılmasını
sağlamak.
45) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve
sorumluluklarından değildir?
a)Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrolörlüğünü yapmak veya
yaptırmak.
b) Bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması işlerini yürütmek,
c) Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak.
d) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
46) Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarının
görev, yetki ve sorumluluklarından biridir?
a) TOKİ Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili araştırma yapmak.
b) Kendisine bağlı birimlerin yönetim ve organizasyonunu yürütmek.
c) İnşaat süresince inşaatın kontrolörlük işlerini yürütmek.
d) Hastanelerin onarımını sağlamak.
47) İşletme modellerinin hazırlanmasında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile beraber çalışmak, hangi daire
başkanlığının görevleri arasındadır?
a) Proje ve Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı.
b) Finans Hizmetleri ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı.
c) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
d) Medikal Hizmetler ve Tıbbi İşletme Modelleri Daire Başkanlığı
12

48)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

49)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

50)Birlik düzeyinde sağlık tesislerinin insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi,
insan gücü planlanması ve personel özlük işlemleri hangi başkanlık tarafından
yürütülür?
a)
b)

Mali Hizmetler Başkanlığı
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

c)

İdari Hizmetler Başkanlığı

d)

Haklar ve Sosyal Hizmetler Birimi

51)Aşağıdaki birimlerden hangisi İdari İşler Şube Müdürlüğünün görev alanında
değildir?
a)
Ulaştırma ve Garaj Amirliği
c) Arşiv Birimi
b)
İdare Amirliği Birimi
d) Bütçe Takip Birimi
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52) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, yetki ve sorumluluklarını
düzenleyen KHK hangisidir?
a)622 Nolu KHK
b)663 Nolu KHK
c)663 Nolu KHK
d)670 Nolu KHK
53) Aşağıdakilerden Hangisi 663 Sayılı KHK’ya göre Merkez Teşkilatına Bağlı
Kurullarındandır?
a) Sağlık Politikaları Kurulu
b) Hukuk Müşavirliği
c) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
54) 663 Sayılı KHK’ya aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın bağlı kuruluş
larındandır?
a)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
c)Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
d)Hepsi

55) Aşağıdakilerden hangisi bakanlığın hizmet birimlerindendir?
a)Dış İlişkiler ve Avrupa Birlği Genel Müd.
b) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müd.
c)Denetim Hizmetleri Genel Müd.
d) Hepsi
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56) Aşağıdakilerden Hangi Kurum Bakanlık Taşra Teşkilatında bulunmaz?
a) Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu
b)Halk Sağlığı Müdürlüğü
c) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
d)İl Sağlık Müdürlüğü

57) Aşağıdakilerden hangisi Bakan için söylenemez?
a)Bakanlık teşkilatının en üst amiridir
b)Emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumludur
c)Bakanlık icraatlarından Cumhurbaşkanına karşı sorumludur
d)Hiçbiri

58) Bakanlığın Taşra Teşkilatı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Acil sağlık Hizmetleri Halk Sağlığı Müdürlüklerince yürütülür
b) İllerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ilçelerdeki ilçe sağlık
müdürlüklerinden oluşur
c) Acil sağlık Hizmetleri Kamu Hastaneler Kurumu Genel Sekreterliklerince
yürütülür
d) Hiçbiri

59)663 Sayılı KHK hangi tarihte yayınlanarak yürürlüğe girmiştir?
a)10 Kasım 2010
b)2 Kasım 2011
c)2 Kasım 2010
d)12 Kasım 2011
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60)Aşağıdakilerden hangisi bakanlık teşkilatının en üst amiridir?
a)Daire Başkanı
b)Müsteşar
c)Bakan
d)Şube Müdürü
61)Sağlık Politikaları Kurulunun görev süresi kaç yıldır?
a)2
b)3
c)4
d)6
62)Aşağıdakilerden hangisi bakanlığın hizmet birimlerindendir?
a)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Hepsi

63)Bakanın çalışma programını düzenleyerek resmi ve özel yazışmalarını
yürüten hizmet birimi hangisidir?
a)Özel Kalem Müdürlüğü
b)Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği
c)Strateji Geliştirme Başkanlığı
d)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
64)Sağlık Hakkı tanımı için aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmez?
a)Bedenen sağlıklı olmak
b)Ruhen sağlıklı olmak
c)Özgür olmak
d)Sosyal yönden sağlıklı olmak
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65)Sağlığın geliştirilmesinde konu olan sağlık risklerinden değildir?
a)Alkol
b)Obezite
c)Hareketsiz yaşam
d)Spor

66)Sağlık İletişimi için aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmez?
a)Hastalık ve Rahatsızlığın tanımlanması
b)Beden dilinin sağlıkta önemi
c)Sağlık sorunlarıyla başa çıkma yolları
d)İletişimin sağlık hizmetleri üzerindeki etkisi

67)Aşağıdakilerden hangisi Sağlığı Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün başlıca
görevlerinden değildir?
a)Toplum ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetleri yapmak
b)Ulusal ve uluslararası programların koordinasyonun sağlanması
c)Sağlığın korunması yönelik işlemler için personel istihdam etmek
d) Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları yürütmek

68)Aşağıdakilerden hangisi Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün Teşkilat
Şemasında bulunmaz?
a)Özlük İşleri Daire Başkanlığı
b)Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı
c)Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
d)Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı
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69)Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
kampanyalardan değildir?
a)Aşı Kampanyası
b)El Yıkama Kampanyası
c)Diş Fırçalama Kampanyası
d)Tütün ve Sigarayla Mücadele
70)Aşağıdakilerden hangisi H1N1 Pandemisi kampanyasında üzerinde en çok
durulan noktalardan biri değildir?
a)Doktora başvuralım
b)Antibiyotik kullanalım
c)Ellerimizi yıkayalım
d)Uzaktan selamlaşalım
71)2003 Yılında “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” hangi kurum tarafından
oluşturulmuş ve Ülkemiz bu sözleşmeye hangi yılda imza atmıştır?
a)2006-Unesco
b)2008-WHO
c)2003-WHO
d)2003-Yeşilay

72)Sağlığın tanımında, günümüz anlayışlarından hangisinin gelişmesi ve
desteklenmesine önem verilmemiştir?
a)Hastalıkların önlenmesi
b)Sağlığın desteklenmesi
c)Hastaların takip edilmesi
d)Sağlığın geliştirilmesi
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73)Sağlığın geliştirilmesinde konu olan sağlık risklerindendir?
a)Spor
b)Depresyon
c)Egzersiz
d)Obezite
74)Aşağıdakilerden hangisi belli başlı sağlık iletişimi yöntemlerinden değildir?
a)Sosyal pazarlama
b)Anket-röpörtaj
c)Halkla ilişkiler
d)Medyada savunuculuk
75)”Topluluklara meşruluk,aynı zamanda hikayelerini kendi ağızlarından
anlatabilme olanağının tanınması” hangi sağlık iletişimi yöntemlerindendir?
a)Sosyal pazarlama
b)Halkla ilişkiler
c)Medyada savunuculuk
d) Sağlık okuryazarlığı

76)Aşağıdakilerden hangisi Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından
yapılan kampanyalardan değildir?
a)Sağlıklı dişler-diş fırçalama
b)Aşı kampanyası
c)El yıkama kampanyası
d)Tütün ve sigarayla mücadele kampanyası
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77)”Her şeyin başı sağlık,Sağlığın başı Aşı” sloganıyla yapılan kampanyada neden
bahsedemeyiz?
a)Aşı Kampanyası
b)Zatürre aşısının aşı takvimine dahil edilmesi
c)Aşı takvimindeki aşıların ücretli olarak yapılmasının sağlanması
d)Aşının önemine yönelik iletişim kampanyası

78)Aşağıdakilerden hangisi Obeziteyle mücadele eylem planı hareket
noktalardan biri değildir?
a)Yeterli ve dengeli beslenme
b)Bol bol karbonhidrat tüketilmeye teşvik etmek
c)Fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi
d)Hareketli yaşam öğretimi
79)Aşağıdakilerden hangisi Dumansız hava sahası kampanyasında yürütülen
çalışmalardan değildir?
a)www.havanikoru ağ sitesi açılarak online uygulaması yapıldı
b)Sosyal paylaşım sitelerinde sigaranın insan sağlığı üzerine yaptığı tahribatlar
yer aldı
c)Reklam filmlerinde özellikle ünlü yüzler kullanılarak sigaraya özendirme
politikası izlendi
d)19 Temmuz 2009’da kapalı tüm mekanları kapsayacak şekilde %100Dumansız
hava sahası konsepti üretildi
80)“ ………, ahlak felsefesi olarak da tanımlanmakta olup bu anlamda “insanların
oluşturduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri,
kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe
disiplinidir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Etik
b) Ahlak
c) Hukuk
d) Davranış
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81)Kamu çalışanının her türlü davranışı yasalara, etik kodlara ve çeşitli kurallara
göre yapması veya kamu görevlilerinin görev alanları ile ilgili her türlü eylemi,
yasa ve bireysel ahlaki değerleri bir potada eriterek yapmasıdır. Tanımı yapılan
terim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mali Yönetim Etiği
b) Sosyal Yönetim Etiği
c) İdari Yönetim Etiği
d) Kamu Yönetimi Etiği
82)Türk Kamu Yönetiminde aşağıdaki kanunlardan hangisi etik altyapısını
oluşturmaz?
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
b) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
c) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
d)4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun
83)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Türkiye de Kamu Yönetimi Etiğinin
kurulması, yolsuzlukla mücadele yolları ve yetkili kurumlarından yasama
denetimi kurumu/kurumlarıdır?
a) TBMM
b) TBMM Dilekçe Komisyonu
c) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
d) Hepsi
84)İç kontrol standartları için gerekli genel şartlardan hangisi yanlıştır?
a)İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve
desteklenmelidir.
b)Etik kurallar bilinmeli bu kurallara uyulmamalıdır.
c)İdarecinin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek
olunmalıdır.
d)Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
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85) Kamu Kurumu Etik Kurulu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur.
b)Üyelerini Bakanlar Kurulu seçer ve atar.
c)Yirmi bir üyeden oluşmuştur.
d)Üyelerin görev süresi dört yıldır.
86)Aşağıdaki Kamu Kurumu Etik Kuruluna başvuru yollarından hangisi
doğrudur?
a)Sözlü başvuru
b)Elektronik posta
c)Sosyal Medya
d)Telefon Görüşmesi

87)Aşağıda belirtilen etik davranış ilkelerinden hangisi yanlıştır?
a)Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılması
b)Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
c)Savurganlıktan Kaçınma
d)Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
88)“ ……… felsefenin ; ödev, yükümlülük, sorumluluk, erdem vb. kavramları analiz
eden, doğruluk-yanlışlık ve iyi-kötü ile ilgili ahlaki yargıları ele alan, ahlaki
eylemin doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini
açıklamaya çalışan dalı” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Etik
b) Ahlak
c) Hukuk
d) Sosyal Ahlak

22

89)Bir kamu kuruluşunda yapılan işlerin bütün yönlerine nüfuz eden etik
duyarlık ve bilinç yaratmaya yönelik olarak kamu yöneticilerinin sistemli ve
tutarlı eylemlerin tümüne denir. Tanımı yapılan terim aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Mali Yönetim
b) Etik Yönetimi
c) Sosyal Yönetim
d) İdari Yönetim

90)Türk Kamu Yönetiminde aşağıdaki kanunlardan hangisi etik altyapısını
oluşturmaz?
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
b) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
c) 1219 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
d)4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun

91)Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurulmasının
başlıca nedenidir?
a) Kamu görevlilerinin diğer çalışanlarla olan ilişkileri
b ) Ülkemizde yaygın olarak yaşanan yolsuzluk olayları ve bunun sonucu olarak
halkın kamu bürokrasisine olan güven kaybı
c) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının tutum ve davranışları
d) Kamu kurumlarındaki faaliyetlerde dürüst ve saydamlığın sağlanması

92) Kamu Kurumu Etik Kurulu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur.
b)Üyelerini Bakanlar Kurulu seçer ve atar.
c)On bir üyeden oluşmuştur.
d)Üyelerin görev süresi beş yıldır.
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93)Aşağıdaki Kamu Kurumu Etik Kuruluna başvuru yollarından hangisi
doğrudur?
a)Tutanağa geçirilen sözlü başvuru
b) yüz yüze görüşme
c)sosyal medya
d)telefon görüşmesi

94)Aşağıda belirtilen etik davranış ilkelerinden hangisi yanlıştır?
a)Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
b)Halka hizmet bilinci
c)Hizmet standartlarına uymama
d)Savurganlıktan kaçınma

95)Aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden hediye alma ve menfaat
sağlama yasağı kapsamı dışında kalır?
a)Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar
b)Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya
hediyeler
c)Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler
d)Hepsi

96)Başbakanlık tarafından yürütülen, idarelerin merkez, taşra ve teşkilat
birimlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilat numarasıyla tanımlandığı
sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)AHBS
b)NBYS
c)DETSİS
d)EBYS
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97) Resmi yazışmaların “paraf” bölümümde sırayla hangi bilgiler yer almalıdır?
a)Tarih-Unvan-Ad Soyad
b)Ad Soyad- Tarih -Unvan
c)Unvan –Tarih- Ad Soyad
d)Ad Soyad- Unvan- Tarih
98) Kağıt kullanılarak hazırlanan belgeler en az kaç nüsha düzenlenmelidir?
a)1
b)2
c)3
d)İstenildiği Kadar
99) Resmi yazışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğin tam adı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Resmi Yazışma Kuralları Hakkında Yönetmelik
b) Resmi Yazışma Esasları Hakkında Yönetmelik
c) Resmi Yazışmada Uygulanacak Kurallar Hakkında Yönetmelik
d) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

100) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde kullanılacak yazı tipi ve karakter
boyutu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Times New Roman” veya “Arial”
yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır.
b)Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde sadece “Times New Roman” yazı tipi
kullanılır.
c)Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde harf büyüklüğünün Times New
Roman için 12 punto, Arial için11 punto olması esastır.
d)Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde gerekli hallerde metinde harf
büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 puntoya kadar
düşürülebilir.
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101) Bir dilekçeye yetkili idari makam tarafından kaç gün içerisinde cevap
verilmelidir?
a)15
b)20
c)30
d)5
102) Resmi yazışmalarda aşağıdaki kağıt boyutlarından hangisi kullanılır?
a)A3
b)A4
c)A6
d)A7
103) Resmi yazışmalar yazı kağıdının üst, alt, sağ ve sol kenarından kaç cm
boşluk bırakılarak düzenlenmelidir?
a)1,5 cm
b)2 cm
c)2,5 cm
d)3 cm

104) 64395869-905.01-1214/3356 sayı ve evrak kayıt numarasında yer alan
‘64395869’ kodunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası
b) Dosya Yazışma Kodu
c)Evrak Kayıt Numarası
d)Sayı Numarası
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105) Belgenin bağlantılı olduğu diğer belge yada belgelerin belirtildiği bölüm,
hangi bölümüdür?
a)Sayı
b)Konu
c)İlgi
d)Ek
106) “Metin bölümü” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Üst ve aynı düzeydeki makamlara yazılan yazılar “arz ederim.”ibaresi ile
bitirilir.
b) Alt makamlara yazılan yazılar “rica ederim.” İbaresi ile bitirilir.
c) Üst makamlara yazılan yazılar “rica ederim.” ibaresi ile bitirilir.
d) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazışmalarda
“Arz ve rica ederim.”ibaresiyle bitirilir.
107) Makam oluru alınan belgelerde, varsa “Ek:” ibaresi berede yer verilir?
a)Teklif eden makamın imzasından sonra ve “Uygun görüşle arz ederim.”
İbaresinden önce.
b) “OLUR” ibaresinden sonra ve paraflardan önce
c) Paraflardan sonra
d)Teklif eden makamın imzasından önce
108) Muhatabı olunmadığı halde fiziksel ortamda gelen belgelerin asıl muhatabı
belliyse yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a)Belge gönderene iade edilir.
b)Belge arşive kaldırılır.
c)Asıl muhatabına iletilir, belgeyi gönderene bilgi verilir.
d) Belge gönderene bilgi verilerek imha edilir.
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109) Resmi yazışmalarda ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Belgelerin A4 boyutundaki kağıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
b) Üst yazının ekleri için kağıdın her iki yüzü de kullanılabilir.
c) Metin içerisindeki alıntılar italik ve tırnak içerisinde yazılabilir.
d) Üst yazılarda kağıdın iki yüzü de kullanılabilir.
110) Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden
örnek çıkartılması halinde, örneğin uygun bir yerine aşağıdaki ibarelerden
hangisi yazılmalıdır?
a)ASLININ KOPYASIDIR
b)ASLININ FOTOKOPİSİDİR
c)ASLI GİBİDİR
d)ASLININ AYNIDIR
111) Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba ……..yazısı
yazılabilir. Aşağıdakilerden hangisi ile cümleyi tamamlarız?
a)Dilekçe
b)Tekit
c)Mektup
d)Hiçbiri
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112) Resmi yazıyı, makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında imza
bölümünün yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki gibi yazılmalıdır?

a)

Dr. Ahmet DOĞAN
İl Sağlık Müdürü Y.
İdari Hizmetler Başkanı

b)

Dr. Ahmet DOĞAN
İl Sağlık Müdür V.

c)

Dr. Ahmet DOĞAN
İl Sağlık Müdürü a.
İdari Hizmetler Başkanı

d

Dr. Ahmet DOĞAN
İdari Hizmetler Başkanı

113) “Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda ……………………
bölümüne yer verilir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmelidir?
a)Gönderilen Makam
b)Dağıtım
c)İlgi
d)Ek
114)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Teşkilatına bağlı hizmet birimlerinden
değildir?
a)Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b)AÇSAP Genel müdürlüğü
c)Atama Daire Başkanlığı
d)Kanser Savaş Daire Başkanlığı
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115) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarındandır?
a)Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek
b)Obezite,sigara ve benzeri zararlı maddelerle mücadele etmek,izlemek
c)Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen her türlü etkeni incelemek
d)Hepsi
116) Kocaeli İli Hangi Grup İllerdendir?
a)İ-5
b) İ-3
c)İ-2
d) İ-1
117) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Teşkilatında kurum başkanına bağlı
başkan yardımcılıktan değildir?
a)Destek Hizmetleri Başkan Yrd.
b) Hukuk Müşavirliği
c)Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd.
d) Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yrd.

118) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri Başkan
Yardımcılığına bağlı Daire Başkanlıklarından değildir?
a) Özlük İşleri Daire Başkanlığı
b) Satınalma ve İdari İşler Daire Başkanlığı
c) Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
d)Özlük İşleri Daire Başkanlığı
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119) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarından
değildir?
a)Acil Sağlık Hizmetlerini yürütmek
b) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm
bireylerin sağlığını geliştirmek
c)Kurum personelinin atama,nakil,özlük,ücret,emeklilik işlemlerini yürütmek
d) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek

120)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Teşkilatına bağlı hizmet birimlerinden
değildir?
a)Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b)AÇSAP Genel müdürlüğü
c)Atama Daire Başkanlığı
d)Kanser Savaş Daire Başkanlığı
121) Kocaeli İli Hangi Grup İllerdendir?
a)İ-1
b)İ-2
c)İ-3
d) İ-5
122) İ-8 ve İ-9 Grubu illerde Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde kaç şube
müdürlüğü hizmet vermektedir?
a)3
b)4
c)5
d)6
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123) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun görev, yetki ve sorumluluklarından
değildir?
a)Acil Sağlık Hizmetlerini yürütmek
b) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm
bireylerin sağlığını geliştirmek
c)Kurum personelinin atama,nakil,özlük,ücret,emeklilik işlemlerini yürütmek
d) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek

124) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Taşra Teşkilatı
olan Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı hizmet birimlerindendir?
a) Halk Sağlığı Laboratuarları
b) Aile Sağlığı Merkezleri
c) Toplum Sağlığı Merkezleri
d)Hepsi
125) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Teşkilatında kurum başkanına bağlı
başkan yardımcılıktan değildir?
a)Destek Hizmetleri Başkan Yrd.
b) Hukuk Müşavirliği
c)Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd.
d) Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yrd.

126)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Hizmet Birimlerindendir?
a)İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı
b)Yıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı
c)Denetim Hizmetleri başkan Yardımcılığı
d)Hepsi
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127) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda ruhsat, izin iptalleri ve askıya alma
işlemlerini yürüten daire başkanlığı hangisidir?
a)İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı
b)Klinik Araştırma Daire Başkanlığı
c)Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
d)Klinik ve Teknolojik Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

128)Aşı,kan ürünleri ,serumlar ve benzeri ürünlerle ilgili kontrol, çalışma ve
analizleri yapan daire başkanlığı hangisidir?
a)İdari ve Mali İşler Dairesi Başk.
b)İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
c) Analiz ve Kontrol Laboratuarları Dairesi Başkanlığı
d) İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı

129) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, gönüllü insanlar üzerinde yapılacak
firma destekli ve akademik klinik araştırmaları, biyo yararlanım/biyo eşdeğerlik
çalışmalarını hangi daire başkanlığı yürtmektedir?
a)Kinik Araştırmalar Dairesi Başk.
b)Risk Yönetimi Dairesi Başk.
c)Bilgi Sistemleri Daire Baş.
d)Uluslararası İlişkiler Daire Başk.

130)İlaç Takip Sisteminin (İTS) sağladığı yararlardandır?
a)Hastaya güvenilir ilacın sağlanması
b)İlaç ve kupür sahteciliğinin engellenmesi
c)İlaç kaçakçılığın engellenmesi
d)Hepsi
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131)Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin
piyasaya sürülmesi, denetimi ve gözetimlerini yapmak üzere 15/06/2012
tarihinde kurulması çalışmaları başlayan sistem hangisidir?
a)Ürün Takip Sistemi (ÜTS)
b)Kullanım Taimatı (KT)
c)İlaç Takip Sistemi
d)Hiçbiri
132)İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan
Yardımcılığına bağlı daire başkanlıklardandır?
a)Analiz ve Kontrol Laboratuar Dairesi Başk.
b)İlaç DenetimDairesi Başk.
c)Tıbbi Cihaz Dairesi Başk.
d)Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Başk.
133)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Hizmet Birimlerindendir?
a)İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı
b)Yıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı
c)Denetim Hizmetleri başkan Yardımcılığı
d)Hepsi

134)İlaç ruhsatlandırmanın bilimsel incelemeleri komisyonları yoluyla yürüten
daire başkanlığı hangisidir?
a)Klinik ve Teknolojik Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
b)İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı
c)Klinik Araştırma Dairesi Başkanlığı
d)Risk Yönetim Dairesi Başkanlığı
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135)Eczane ve ecza depolarında bulunmayan, ilaç erişiminde sıkıntı yaşanan
ilaçlarla ilgili şikayetleri değerlendiren ve ilaç erişimlerini sağlayan daire
başkanlığı hangisidir?
a)Ekonomik Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
b)Akılcı İlaç kullanımı ve ilaç tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı
c)Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
d)Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
136)Analiz ve Kontrol Laboratuarları Dairesi Başkanlığının görevlerinden
değildir?
a)İlaç ve Kozmetik Ürünler ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kontrol Çalışma ve
Analizleri yapmak
b)Kalite yönetim sistemi çalışmalarının gerçekleştirmek
c)Başkanlığın her seviyede çalışanının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak
d) Tıbbi cihazlar ile ilgili analiz kontrol ve diğer çalışmaları yapmak

137)İlaç Bilgi Bankasının oluşturulması ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?
a)2006 yılında prospektüsler kaldırılmıştır
b)İlaçların kolay okunabilen ve anlaşılabilen kullanma talimatı (KT) getirilmiştir
c)Sağlık profesyonellerine yönelik olarak kısa ürün bilgisi (KÜB) getirilmiştir
d)Hepsi
138)Protez, ortez ve işitme cihazları uygulama merkezleri ve tıbbi cihaz satış
yerlerinin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili işlemleri taşra teşkilatında
hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
a)İl Halk Sağlığı Müdürlükleri
b)İl Sağlık Müdürlükleri
c)Halk Sağlığı Laboratuvarları
d)Toplum Sağlığı Merkezleri
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139)Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin
piyasaya sürülmesi, denetimi ve gözetimlerini yapmak üzere 15/06/2012
tarihinde kurulması çalışmaları başlayan sistem hangisidir?
a)Ürün Takip Sistemi (ÜTS)
b)Kullanım Taimatı (KT)
c)İlaç Takip Sistemi
d)Hiçbiri
140)İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığına bağlı
daire başkanlıklardan değildir?
a)Kozmetik Denetim Dairesi Başk.
b)İlaç Denetim Dairesi Başk.
c)Kozmetik Ürünler Dairesi Başk.
d)Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Başk.

141)Aşağıdaki birimlerden hangisi Sağlık Bakanlığı Hizmet Birimlerinden biri
değildir?
a)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
c)İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
d)Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

142)Hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerindendir ?
a) Atama, nakil, terfi vb. işlemleri yürütmek
b)Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
c)Seferberlik hizmetlerini planlamak
d)Hepsi
143) Hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarından
değildir?
36

a)Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
b)İdari İşler Daire Başkanlığı
c)Kura İşleri Daire Başkanlığı
d)Atama Daire Başkanlığı
144)Hangisi Atama Daire Başkanlığının görevlerinden değildir?
a)Atama işlemleri yapmak,
b)Sicil, terfi, emeklilik ile ilgili tüm işleri yapmak,
c)Yönetici atama ve görevlendirmelerini yapmak
d)Yer değişikliği işlemleri yapmak
145)Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kura İşleri Daire Başkanlığı,
personelin kura işlemlerini bilgi sistemi ile yürütür?
a) ÇKYS
b)İKYS
c)PBS
d)TSİM

146) Genel Müdürlükte çalışacak insan gücünün sayısı ve niteliğinin
belirlenmesi, gereken insan gücünün temin edilmesini koordine etmek ve
denetlemek hangi daire başkanlığının görevidir?
a)Sınav Eğitim Daire Başkanlığı
b)Kura İşleri Daire Başkanlığı
c)Atama Daire Başkanlığı
d) Personel Politikaları ve Performans Ölçütleri Geliştirmeleri Daire Başkanlığı
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147)Hangisi Terfi Kadro Sendikal İşlemler Koordinatörlüğünün görevlerinden
değildir?
a)Yıllık iptal-ihdas,
b)Tenkis, tahsis,
c)Yeni kadro planlaması,
d)Disiplin
148) Bilgi edinme kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Müdürlüğe
yönlendirilen bilgi edinme şikayet ve TBMM den gelen soru önergeleri ile ilgili
işlemleri koordine etmek yürütmek hangi daire başkanlığının görevidir?
a) Özlük İşleri Daire Başkanlığı
b) Sınav ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı
c) Kura İşleri Daire Başkanlığı
d) Atama Daire Başkanlığı
149)Aşağıdaki birimlerden hangisi Sağlık Bakanlığı Hizmet Birimlerinden biri
değildir?
a)Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b)Hukuk Müşavirliği
c)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
d)Sınav ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

150)Hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerindendir ?
a) Kiralama ve satın alma işlerini yürütmek
b)Özlük İşlerini yürütmek
c)Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
d)Hepsi
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151) Hangisi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarından
değildir?
a)Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
c)Kura İşleri Daire Başkanlığı
d)İdari İşler Daire Başkanlığı
152)Hangisi Atama Daire Başkanlığının görevlerinden değildir?
a)Atama işlemleri yapmak,
b)Sicil, terfi, emeklilik ile ilgili tüm işleri yapmak,
c)Yönetici atama ve görevlendirmelerini yapmak
d)Yer değişikliği işlemleri yapmak
153) 5018 Sayılı Kanun Hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve yapım
işlerinin yürütülmesi hangi Daire Başkanlığının görevidir ?
a)İdari İşler Daire Başkanlığı
b)Özlük İşleri Daire Başkanlığı
c)Mali İşler Daire Başkanlığı
d) Personel Politikaları ve Performans Ölçütleri Geliştirmeleri Daire Başkanlığı

154)Personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini
…………….Daire Başkanlığı yürütür?
a)Kura işleri Daire Başkanlığı,
b) Özlük İşleri Daire Başkanlığı,
c)Atama Daire Başkanlığı,
d)İdari İşler Daire Başkanlığı,
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155) Bilgi edinme kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Müdürlüğe
yönlendirilen bilgi edinme şikayet ve TBMM den gelen soru önergeleri ile ilgili
işlemleri koordine etmek yürütmek hangi daire başkanlığının görevidir?
a) Özlük İşleri Daire Başkanlığı
b) Sınav ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı
c) Kura İşleri Daire Başkanlığı
d) Atama Daire Başkanlığı
156) Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Organizasyon Şemasında yer almaz?
a) Sağlık Bakanı
b) Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
c) İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
d) Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
157)Aşağıdakilerden hangisi 663 Sayılı KHK öncesinde Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı’ndaki Daire Başkanı sayısıdır?
a) 3
b) 1
c) 6
d) 4

158)Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün görevleri 663 Sayılı
KHK’nın hangi maddesinde yer almaktadır?
a) 663 Sayılı KHK’nın 14. Maddesi
b) 663 Sayılı KHK’nın 11. Maddesi
c) 663 Sayılı KHK’nın 20. Maddesi
d) 663 Sayılı KHK’nın 15. Maddesi
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159)Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün
görevlerinden değildir?
a) Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri
yürütmek, geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin
çalışmaları yürütmek.
b) AB ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer
kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek.
c) Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek.
d) Araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını
sağlamak.
160)Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 2013-2017 Stratejik
Planında yer alan Destek Olunacak Stratejik Hedeflerden değildir?
a)SH 1.8: Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal
belirleyicilerini ele almak.
b)SH 4.3: Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve
inovasyonu teşvik etmek.
c)SH 4.6: Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve
uygulanmasında liderler arasında olmak.
d)SH 4.5: Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek.

161)Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 2013-2017 Stratejik
Planında yer alan Doğrudan Sorumlu Olunan Stratejik Hedef hangisidir?
a)SH 1.8: Sağlığı tüm politikaların merkezine alarak sağlığın sosyal
belirleyicilerini ele almak.
b)SH 4.6: Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve
uygulanmasında liderler arasında olmak.
c)SH 4.3: Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve
inovasyonu teşvik etmek.
d)SH 4.5: Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek.
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162)Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İkili
İlişkiler Daire Başkanlığı görevleri yer almaz?
Bakanlığımız heyetlerinin yurtdışı ziyaret programları ile yurtdışından gelen üst
düzey heyetlerin Dışişleri Bakanlığı ve ilgili Büyükelçilikler nezdinde işlemlerinin
takibi,
b) İkili anlaşma ve sözleşmelere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
c) Yabancı ülke Büyükelçi ve Misyonların Bakanlığımızla temaslarının
koordinasyonu
d) Sağlık alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası STK’larla ilişkileri
yürütmek.

163)Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
görevlerindendir?
a)AB ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri ve diğer kurumlar arasında
koordinasyonu sağlayarak yürütmek,
b)Karar alma sürecinde ülke pozisyonunu belirlemek, hükümet dışı kuruluşlar ve
ortaklıklarla ilişkileri yürütmek.
c) Sağlık alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası STK’larla ilişkileri
yürütmek.
d) Yabancı sağlık personelinin ülkemizde kısa süreli mesleki eğitiminin
koordinasyonu,
164)Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Organizasyon Şemasında yer almaz?
a) Sağlık Bakanı
b) Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
c) Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
d) Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı
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165)663 Sayılı KHK sonrasında kurulan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü’ndeki Daire Başkanı sayısı kaçtır?
a) 6
b) 5
c) 4
d) 3
166)Aşağıdakilerden hangisi 663 Sayılı KHK sonrasında kurulan Dış İlişkiler ve
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ndeki Daire Başkanlıklarından değildir?
a) İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
b) Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı
c) Uluslararası Kuruluşlarla İlgili Daire Başkanlığı
d) Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
167)Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün
görevlerinden değildir?
a)İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek.
b)AB ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer
kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek.
c)Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek.
d)Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık ekonomisi ve finansmanı
konusunda
araştırmaları planlamak,

168)Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 2013-2017 Stratejik
Planında yer alan Destek Olunacak Stratejik Hedeflerden değildir?
a)SH 3.4: Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden ve sağlık çalışanlarının çalışma
şartlarından duydukları memnuniyeti artırmak
b)SH 4.3: Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi ve
inovasyonu teşvik etmek.
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c)SH 4.7: İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla küresel sağlığa katkı
sağlamak.
d)SH 4.5: Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek.
169)Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’ nın görevleri arasında yer almaz?
a)Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin yönetim hizmetlerini ve Daire
Başkanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
b)Görevli olarak yurtdışına gönderilen merkezi hizmet birimleri ve bağlı
kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personelin Yurtdışı
Görevlendirme Makam Onayı işlemlerini yürütmek,
c)Genel faaliyet alanı doğrultusunda ihtiyaç duyulan mütercimlik, hukuk, idari ve
mali iş ve işlemleri yürütmek,
d)Yetiştirilmek amacıyla devlet imkanı ile yurt dışına sağlık personelinin
gönderilmesi.

170)Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Daire Başkanlığı’ nın sorumluluk
alanına giren çalışma hangisidir?
a)Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (European Centre for Disease
Prevention and Control - ECDC) ile İlişkiler
b)Yabancı hastaların ülkemizde tedavilerinin koordinasyonu,
c)Bakanlık Merkez Teşkilatı personelin hususi ve görev pasaportu işlemlerini
yürütmek,
d)ATAUM ve TODAİE Eğitimlerini Koordine Etmek,

171)Hukuk Müşavirliği aşağıdaki hangi kanunla Bakanlık Merkez Teşkilatı “
Hizmet Birimleri “ arasında sayılmıştır?
a) 663 sayılı KHK
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
c) 5580 sayılı Özel Öğretim Kanunu
d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
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172)Hukuki iş ve işlemler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülmektedir?
a) Yazı işleri Şefliği
b) Personel Şefliği
c) Evrak Şefliği
d) Hukuk Müşaviri ve Avukatlar
173)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin muhakemat hizmetleri
kapsamındaki görevleri arasında yer almaktadır?
a) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve
tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
b) Genel Müdürlük personelinin maaş, ek ödemeve görev yollukları iş ve işlemleri
c) 5018 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri çerçevesinde birim iç kontrol sisteminin
kurulması izlenmesi ve revize edilmesi
d) Hepsi
174)Hukuk Müşavirliğinin Temel Politika ve öncelikleri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bakanlığın stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını teminen, sağlıkta dönüşüm
programı ile kamunun yeniden yapılandırılması ve Avrupa Birliği süresince
Bakanlığımız faaliyetlerine hukuk yönünden tam destek sağlamak ve hukuki
görüş teklifler yoluyla yönlendirmektedir.
b) Satın alınan mal vb. muayene kabul işlemlerinin yürütülmesi
c) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütülmesi
d) Hiçbiri
175)Aşağıdakilerden hangisi İdari Dava türlerinden değildir.
a) İptal davaları (idari işlemler)
b) Tam yargı davaları (İdari işlem ve eylemler)
c) İdari sözleşmelerden doğan iptal davaları (tahkim hariç)
d) Sulh Hukuk Mahkemesi

45

176)Aşağıdakilerden hangisi “Beyaz Kod Birimi” ni ifade eder?
a) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
b) Şiddet eylemlerinin bildirildiği ve kayıt altına alınarak işlendiği bir birimdir.
c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
d) Bakanlık tarafından verilen benzeri görevi yapmak.

177)İl Sağlık Müdürlüklerinde “beyaz kod il koordinatörü” olarak görevlendirilen
hukukçu aşağıdakilerden hangisini koordine eder?
Toplum ve bireyin sağlığını geliştirmek için gerekli eğitim ve araştırma
faaliyetlerini
yürütmek.
b) İldeki şiddet olaylarının adli mercilere intikali ve sağlık çalışanına her türlü
hukuki yardım verilmesini koordine eder.
c) Bakanlık sivil savunma, seferberlik, askerlik sevk ve tehir işlemleri ile ilgili
faaliyetlerin
yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek
d) Hepsi

178)Hukuk Müşavirliği'nin görevleri itibariyle aşağıdakilerin hangisiyle çalışma
ilişkisi söz konusu değildir?
a) Muhakemat Hizmetleri kapsamında bütün yargı mercileriyle
b) Danışmanlık Hizmet kapsamında Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra
teşkilatı
yanında diğer Bakanlıklar ve kamu kurumları ve TBMM'yle
c) Kurum Tabipliği faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek
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d) Taşra teşkilatındaki muhakemat hizmetlerinin takip, koordine ve denetimi
yönüyle de
bütün valiliklerle,

179)Hukuk Müşavirliğinin Birim Amiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daire Başkanı
b) 1.Hukuk Müşaviri
c) Avukatlar
d) Grup Başkanlığı
180)663 sayılı KHK'nın 15.maddesinde 659 sayılı KHK'ya atıfta bulunulduğundan
Hukuk Müşavirliği 659 sayılı KHK çerçevesinde, Bakanlığın aşağıdakilerden hangi
iş ve işlemlerini yürütmektedir?
a)Bakanlığa ait eğitim ve dinlenme tesisleri ile ilgili faaliyetlerini planlamak,
koordine etmek ve denetlemek
b) Mevzuat geliştirme iş ve işlemleri
c) Genel Müdürlük bütçesinin planlaması ve uygulaması iş ve işlemleri
d) Muhakemat hizmetleri ve Hukuk danışmanlığı

181)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin hukuk danışmanlığı
kapsamındaki görevleri arasında yer almaktadır?
a)Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek mevzuata plan ve programa
uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.
b) Personel bilgi sistemi (PBS) ile ilgili işlemleri yürütmek
c) Performans ölçütleri geliştirme ve uygulama iş ve işlemleri yapmak
d) İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarının ek ödeme mevzuat ve hesaplama
işlemlerini yapmak.
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182)“663 sayılı KHK ve ilgili diğer Kanunlar ile mevzuat çerçevesinde; Yüksek
Sağlık Şurası, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslek Kurulu, Yüksek Disiplin
Kurulu ve benzeri kurullar ile ilgili komisyonlarda aşağıdakilerden hangisi görev
almaktadır?
a) 1.Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirleri
b) Denetim Hizmetleri Başkanlığı
c) Strateji Geliştirme Başkanlığı
d) Denetim Hizmetleri Başkanlığı
183)Aşağıdaki davalardan hangisi merkez teşkilatında ağırlıklı olarak takip
edilir?
a) Boşanma Davaları
b) İdari Davalar
c) İnşai Davalar
d) Tespit Davaları
184)2012/23 sayılı Çalışan Güvenliğinin sağlanması Genelgesi ve Beyaz Kod
Birimi Çalışma Yönergesi ile; Ülke genelinde kamu özel ve üniversitelerdeki tüm
sağlık kurumlarında aşağıdaki hangi birim oluşturulmuştur?
a) Hasta ve Çalışan Güvenliği Birimi
b) Sivil Savunma Birimi
c) Disiplin Birimi
d) Hukuk İşleri Birimi
185)“Beyaz Kod Birimi” aşağıdakilerden hangi Müşavirliğe bağlı çalışmaktadır?
a) Ticaret Müşavirliği
b) Maliye ve Gümrük Müşavirliği
c) Hukuk Müşavirliği
d) Hiçbiri
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186)Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, sağlık
kurumu yöneticileri tarafından hangi numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod
Birimine bildirilmektedir?
a) 110
b) 112
c) 113
d) 155
187)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün görev ve
sorumlulukları arasında yer almaz?
a) Toplum sağlığı stratejilerinin hayata geçirilmesi
b) Sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin sağlık
düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç
duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
c) Araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını
sağlamak.
d) Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili
yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak.

188)“Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Hizmetlerine ait faaliyetlerin;
planlanması, yürütülmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve bu faaliyetlere ait
koordinasyon işlerinin yürütülmesini sağlamak” hangi daire başkanlığının
görevidir?
a) Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
b) Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı
c) Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
d) Eğitim, Proje ve AR-GE Daire Başkanlığı
189)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından
Tamamlanan ve Sürekliliği Olan Çalışmalardan değildir?
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a) Sağlık İstatistikleri Yıllıklarının hazırlanması ve yayınlanması
b) Sağlık istatistikleri ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı adına ulusal kurumlarla
koordinasyonun sağlanması (örn. TÜİK, Kalkınma Bakanlığı)
c) Sağlık istatistikleri ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı adına DSÖ, OECD,
EUROSTAT ve diğer uluslararası kurumlarla koordinasyonun sağlanması, ülke
verilerinin tanımlara uygun olarak hazırlanması
d) Türkiye’de Doğum Öncesi Ve Sonrası Bakım Kalitesinin Araştırılması
190)Eğitim, Proje ve Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerinden biri hangi şıkta
belirtilmiştir?
a) Genel Müdürlüğün eğitim programlarının Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES)
üzerinden yürütülmesi amacıyla gerekli yazılımları geliştirilmek ve güncellemek,
eğitim faaliyetlerinin gerekli teknik altyapısını kullanıma hazır ve güncel
bulundurmak, bulunmasını sağlamak.
b) Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin
hazırlanması ve uygulanmasına yönelik Bakanlık çalışmalarının koordinasyonunu
sağlamak,
c) Sağlık ekonomisi ve finansmanıyla ilgili oluşturulacak politikalar hakkında
görüşler hazırlamak, ulusal ve uluslararası araştırmaları ve çalışmaları takip
etmek,
d) Sağlığa ayrılan kaynakların kullanımında kamu politikalarına öncülük etmek,
sektörlerin politika ve eylemlerinin sağlık üzerine etkilerine ilişkin farkındalık
sağlamak.
191)“Saha Araştırmaları” hangi Daire Başkanlığı’na bağlıdır?
a)Eğitim, Proje ve Ar-Ge Daire Başkanlığı
b)Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
c)Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı
d)Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
192)Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi’nde kayıtlı yaklaşık kaç kullanıcı vardır?
a)18.000
b)15.000
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c)10.000
d)12.000
193)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Teşkilat
Yapısı’nda yer almaz?
a)Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
b)Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı
c)Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
d) Döner Sermaye Daire Başkanlığı
194)“Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik
rehberlerin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik Bakanlık çalışmalarının
koordinasyonunu sağlamak “ hangi Daire Başkanlığı görevleri arasındadır?
a)Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
b)Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
c)Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı
d)Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı

195)Aşağıdakilerden hangisi Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire
Başkanlığı Görevlerinden değildir?
a) Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sağlık ekonomisi ve finansmanı
konusunda araştırmaları planlamak
b) Bireylerin ve parçası oldukları toplumun refahını geliştirmek
c) Planlanan araştırmalar için gerekli hallerde araştırmanın saha faaliyetleri
organize etmek, soru kâğıtlarını tasarlamak
d) Sağlık ekonomisi ve finansmanıyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip
etmek,
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196)Sağlık istatistik yıllıklarının yayınlanması ve istatistik ile ilgili ulusal ve
uluslararası kurumlarla Sağlık Bakanlığı adına koordinasyon görevi 11.09.2008
tarih ve 2047 sayılı Makam Oluru ile hangi müdürlüğe verilmiştir?
a) Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü
b) Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
c) İl Sağlık Müdürlüğü
d) Halk Sağlığı Müdürlüğü
197)Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından
yapılmış olan “Tamamlanan Çalışmalar” arasında yer almaz?
a) Sağlıkta Dönüşüm Programının 10 Yıllık Değerlendirilmesi Çalışması
b) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (Beslenme Bölümü)
c) Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması
d) Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çocuklarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Çalışması
198)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık İstatistikleri Yıllıkları Bölümlerinden
değildir?
a)Genel Demografik Göstergeler
b)Mortalite
c)Morbidite
d)Obezite cerrahisi
199)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire
Başkanlığı’nın görevleri arasında yer almaz?
a)Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin
hazırlanması ve uygulanmasına yönelik Bakanlık çalışmalarının koordinasyonunu
sağlamak,
b)Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin
hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalarda ulusal ve uluslar arası
kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
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c)Türkiye İstatistik Kurumu’nun Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında
belirlenen konularda Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile TÜİK arasındaki
koordinasyonu sağlamak,
d)Sağlık ekonomisi ve finansmanıyla ilgili oluşturulacak politikalar hakkında
görüşler hazırlamak, ulusal ve uluslararası araştırmaları ve çalışmaları takip
etmek,
200)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü‘nün “Eğitim Tasarım ve İçerik
Geliştirme” hangi Daire Başkanlığı’na bağlıdır?
a)Eğitim, Proje ve Ar-Ge Daire Başkanlığı
b)Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
c)Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı
d)Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
201)Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi’nin amacı hangisidir?
a)Sağlık Bakanlığı personeline, uzaktan eğitim imkanlarından yararlanarak,
zaman ve mekandan bağımsız eğitim olanağı yaratmak
b)Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili veri derleme, kontrol ve
değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
c)Yetişkin eğitimi-yöntemleri, AR-GE ve Proje faaliyetleri konusunda ulusal ve
uluslararası yayınları takip etmek.
d)Sağlık Bakanlığı politikalarının uygulanması amacı ile eğitim taleplerinin
değerlendirilmesine yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili çalışmaları
yürütmek.
202)Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve
talimatlara uygun olarak, eğitim faaliyetlerin planlanması, uygulanması,
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Bakanlığın proje çalışmalarına
ilişkin proje inceleme, izleme-değerlendirme, denetleme ve proje sonuçlarının
raporlanması kapsamında aşağıdaki görevlerin yapılmasından sorumlu olan
Daire Başkanlığı hangisidir?
a)Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
b)Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı
c)Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
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d)Eğitim, Proje ve Ar-Ge Daire Başkanlığı
203)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Daire Başkanlığı sayısı kaçtır?
a)24
b)23
c)22
d)21
204)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık
Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı’nın görevlerinden değildir?
a)Kamu sağlık tesisleri ile vakıf üniversitelerinin sağlık tesislerine ait binaların
Birleşme, dönüşüm ve taşınma, kat ilavesi, ek bina işlemlerini tescil etmek,
b)Valiliklerce yapılan hastane birlikte kullanım protokollerini takip etmek,
c)Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu sekretaryasını yürütmek,
d)Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastane ve tıp merkezleri
binalarının Ön izin ve iptali işlemlerini yapmak

205)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I.Kan ve Kan Ürünleri ve Terapötik Aferez ile ilgili verilerin toplanmasını
sağlamak ve analizini yapmak
II.Organ ve doku vericilerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
III.Olağanüstü durumlarda, ülkenin kan ve kan ürünleri ihtiyacı için gerekli olan
kan tahsis planlarını hazırlamak ve güncel tutmak,
IV.Ülkenin doku ve hücre nakli hizmetlerini koordine etmek, doku bilgi bankası
oluşturmak, kordon kanı bankası kurulmasını sağlamak,
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a)I. Ve II.
b)I. Ve III.
c)II. Ve III.
d)III. Ve IV.

206)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi
Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?
a)Test maliyetlerinin analizini yapmak ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
b)Cihaz ve alt yapıya yönelik teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
c)Özel sağlık kuruluşlarının iş ve işlemleri hakkında şikâyet başvurularını
değerlendirmek, gerektiğinde inceleme yapmak,
d)Laboratuvar disiplinlerine göre testlerin sınıflandırılmasına dair çalışma
yapmak,
207)Laboratuvar disiplinlerine göre testlerin sınıflandırılmasına dair çalışma
yapmak aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görevidir?
a)Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığı
b)Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
c)Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı
d)Tıbbi Laboratuar Hizmetleri Daire Başkanlığı
208)Aşağıda verilen Daire Başkanlıkları ve görevlerinin doğru eşleştirildiği şık
hangisidir?
I.Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı - Sağlık alanında
düzenlenecek sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek.
II.Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı - Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait
özel hastane ve tıp merkezleri binalarının Ruhsat verilmesi işlemlerini yürütmek
veya yürütülmesini sağlamak ve ruhsatı tescil etmek
III.Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - Türkiye'de tedavisi
mümkün olmayan hastaların Yurt Dışı Sağlık Kurulu Raporlarını onaylamak ve bu
hastalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
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IV.Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı - Olağanüstü durumlarda, ülkenin kan
ve kan ürünleri ihtiyacı için gerekli olan kan tahsis planlarını hazırlamak ve güncel
tutmak

a)I
b)II
c)III
d)IV

209)Verilerin zamanında ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlamak
aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görevidir?
a)İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b)İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
c)Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı
d)Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

210)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?
a)Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
b)Uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisi ve eğitim görevlilerinin izlenmesine
ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
c)Uzmanlık eğitimi verilen kurum ve kuruluşların eğitim açısından
akreditasyonlarına ilişkin iş ve işlemler konusunda ilgili birimlerle işbirliği
yapmak,
d)Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretarya işlemlerini yürütmek,
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211)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz aşağıdaki hizmet birimlerinden
hangisini veya hangilerini yürütmektedir?
a)Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi,
b)Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin planlanması,
c)Koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
d)Hepsi
212)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı’nın görevlerinden biridir?
a)Organ ve doku vericilerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
b)Organ Nakli hizmetlerinde yararlanılan laboratuvarlara ilişkin çalışmaları
koordine etmek,
c)Özel sağlık kuruluşlarının denetimine ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek,
denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı
tedbirler almak,
d)Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

213)Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslek Standartları Daire
Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden kaçı doğrudur?
I.Sağlık mesleklerini tanımlamak, standartlarını belirlemek, sağlık meslek
mensuplarının görev analizlerini yapmak veya yaptırmak,
II.Sağlık alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların taleplerine yönelik görüş
oluşturmak,
III.Yeni kurulan tabip ve diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamak, tabip
odalarına üye hekimlerin üyeliklerinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
IV.Sağlık Meslekleri Kurulu’nun sekretarya işlemlerini yürütmek.
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a)1
b)2
c)3
d)Hepsi

214)Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire
Başkanlıklarından biri değildir?
a)Sağlıkta İnsan gücü Planlama Daire Başkanlığı
b)Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı
c)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
d)Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
215)Eğitime katılan personele verilen belgelerin kaydını yapmak veya yaptırmak,
kişi ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak aşağıdaki daire başkanlıklarından
hangisinin görevidir?
a)Sağlıkta İnsangücü Planlama Daire Başkanlığı
b)Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
c)Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı
d)Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Daire Başkanlığı

216)Aşağıdaki maddelerden hangileri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın
görevleri arasındadır?
I.Genel Müdürlük ihtiyaçlarını tespit etmek,
II.Ödeme evraklarını düzenlemek,
III.Demirbaş kayıtlarını tutmak,
IV.Teknik cihazların arıza, bakım destek hizmetlerini yürütmek
a)I. Ve II.
b)I. Ve III.
c)I. II. Ve III.
d)Hepsi
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217)Aşağıdakilerden hangisi Klinik Kalite Daire Başkanlığı’nın görevlerinden
değildir?
a)Ülke genelinde klinik kalite göstergelerini belirleme çalışmalarını yürütmek,
b)Klinik kalite ölçme ve değerlendirme sistemini ilgili birimlerle işbirliği içinde
kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak,
c)Her hastane için ödemeye temel olacak bağıl değer havuzlarının
hesaplanmasına yönelik çalışma yapmak,
d)Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri
bildirimlerde bulunmak
218)Aşağıdakilerden kaç tanesi Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı’nın
görevlerindendir?
I.Sağlık insan gücü alanında belirlenen ihtiyaca uygun personel yetiştirilmesi için
ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
II.Eğitime katılan personele verilen belgelerin kaydını yapmak veya yaptırmak,
kişi ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,
III.Sağlık Meslekleri Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek,
IV.Sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık insan gücü ihtiyacının karşılanmasına
yönelik çalışmaları koordine etmek
a)1

c)3

b)2

d)4

219)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün
Organizasyon Yapısı’nda yer almaz?
a) Sağlık Bakanı
b) Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri Daire Başkanlığı
c) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
d) İç Denetim Birimi
220)Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri tarafından verilen Patenta nedir?
a) Gemi limana gelirken limana yanaşma temas etme izni
b) Gemi ayrılırken limanın ve geminin sağlıklı olduğuna dair belge
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c) Geminin ilaç ve tıbbi donanımının yeterli olduğunu gösterir sertifika
d) Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı
221)Aşağıdakilerden hangisi Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri tarafından
yapılmaz?
a) İlaçlama firmaları yetkilendirilir
b) Vektör denetimleri yapılır
c) Serbest pratika verilir
d) Düzenlilik denetimi raporu

222)Sağlık Denetimleri ve İşlemleri yapılan Türk Boğazları Sağlık Denetleme
Merkezi
sayısı kaçtır?
a) 33
b) 10
c) 4
d) 17

223)Türk Boğazlarında sağlık denetimleri hangi Anlaşma ve Sözleşmeye göre
yapılır?
a)Londra Antlaşması Montrö Boğazlar Sözleşmesi
b)İstanbul Antlaşması Montrö Boğazlar Sözleşmesi
c)Lozan Anlaşması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi
d)Gümrü Antlaşması Montrö Boğazlar Sözleşmesi
224)Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’ne liman, havalimanı ve kara kapılarında yasal sağlık otoritesi olma
yetkisi veren ulusal ve uluslararası mevzuatlardan değildir?
a)Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930)
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b)Uluslararası Sağlık Yönergesi (2008)
c)Sağlık Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kararname (RG 02.11.2011)
d)Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936)
225)Yıllık Gemi Sağlık Belgesi kaç ton üstü gemiler için verilen yıllık patentadır?
a)200
b)225
c) 250
d) 300
226)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Taşra Hizmet Birimleri arasında yer alır?
a)Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
b)Gemi Adamları Sağlık Merkezi
c)İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
d)Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

227)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün
Ana Hizmetler Organizasyon yapısında yer alır?
a) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
b) Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri Daire Başkanlığı
c) Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
d) Bakanlık Müşavirleri
228)Sağlık Denetimleri ve İşlemleri yapılan Sahil Sağlık Denetleme Merkezi sayısı
kaçtır?
a) 33
b) 25
c) 28
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d) 30
229)Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri tarafından verilen Serbest Pratika nedir?
a) Gemi limana gelirken limana yanaşma temas etme izni
b) Gemi ayrılırken limanın ve geminin sağlıklı olduğuna dair belge
c) Geminin ilaç ve tıbbi donanımının yeterli olduğunu gösterir sertifika
d) Yıllık Gemi Sağlık Belgesi
230)Türk Boğazlarında sağlık denetimleri nerelerde yapılır?
a)İstanbul Boğazı
b)Çanakkale Boğazı
c)İstanbul ve Çanakkale Boğazları
d)Hürmüz Boğazı
231)Havalimanlarında yapılan sağlık denetimleri ve işlemlerinden değildir?
a)Uçakların sağlık bildirimlerinin takibi
b)Bulaşıcı hastalıkların takibi ve kontrolü
c)Cenazelerin yurda giriş işlemleri
d)İlaç ve Tıbbi Malzeme Sertifika işlemleri
232)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Tele Sağlık Merkezi’nin
görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Seyir halindeki hava ve deniz araçlarından iletişim sistemi aracılığıyla
gelebilecek sağlıkla ilgili problemlere yardımcı olabilmek
b)Uçakların sağlık bildirimlerinin takibi
c)Sağlık Denetimi hizmeti verilmesi
d)Uçak ilaçlama
233)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Taşra Hizmet Birimleri arasında yer almaz?
a)Sahil Sağlık Denetleme Merkezi
b)Gemi Adamları Sağlık Merkezi
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c)Seyahat Sağlığı Merkezi
d)Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
234)Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı kaç ton üstü gemiler için verilen yıllık patentadır?
a)300
b)250
c)225
d)200
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