18. GRUP:

KİTAPÇIK TÜRÜ

B

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL
ÇALIŞMACI

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

08/10/2017

Adayın Adı ve Soyadı			

: ..................................................................

Aday Numarası (T.C. Kimlik No)

: ..................................................................

ALANLAR
Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

50

60

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1.   I. Devletin şekli

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurları hakkındaki “yasaklar” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

II. Devletin bütünlüğü
III. Cumhuriyetin nitelikleri
IV. Devletin temel amaç ve görevleri

A) Greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri,
ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları
yasaktır.
B) Kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar hiçbir şekilde
açıklayamazlar.
C) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye
istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi
menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul
etmeleri yasaktır.
D) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev
alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya
kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir?
A) Yalnız I
C) I, II ve III

Vergi ödevi
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden kaçı
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?
A) İkisi

B) Üçü

C) Dördü

D) Beşi

3. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin

çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul
hâlinde çalışır.
B) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara
bağlanır.
C) Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır.
D) Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara ilgili bölümce bakılır.
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2. •
•
•
•
•

B) II ve IV
D) I, II, III ve IV

5.   I. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi

için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış
olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği
bir kademenin bulunması şartları aranır.
II. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
III. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci disiplin
amirleridir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri
ile ilgili yetkilerini devredemezler.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
kademe ilerlemesi ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisinin görevden uzaklaştırmaya yetkisi yoktur?
A) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
B) Atamaya yetkili amirler
C) Disiplin amirleri
D) İllerde valiler
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7. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek”
görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinindir?

yapılmıştır?

A) O, hem kıymetli bir entelektüel hem de değerli
bir bilim insanıydı.
B) Onunla ayaküstü yaptığımız sohbetleri hiçbir
zaman unutamam.
C) Yörede art arda çıkan orman yangınları ekipleri oldukça zorluyor.
D) Erciyes dağındaki modern tesisler kış için
misafirlerini bekliyor.

A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
C) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

8. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

12. Ah bu türküler köy türküleri

A) Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.
B) Şûra yılda en az dört kere toplanır. Başkan
lüzum gördüğü hâllerde Şûrayı toplantıya
çağırabilir.
C) Şûra üyelerinin on üçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış
kişiler arasından seçilir.
D) Şûra üyelerinin görev süresi üç yıldır. Şûra
toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

9. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek

veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal
veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede
olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin - - - -  aydan
- - - - yıla kadar meslekten geçici men edilmesine
karar verilir.
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larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre Yüksek Sağlık
Şûrası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan
hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

13. Mustafa Kemal Paşa “Gazilik” unvanını hangi
savaş sonunda almıştır?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

14. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi
getirilmelidir?
A) altı - iki
C) üç - bir

I
II
Dilimizin tuzu biberi
III
Memleket ahvalini onlardan sor
IV
Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i

yapılan inkılaplardan biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Medeni Kanun’un çıkarılması
D) Millet Mekteplerinin açılması

B) altı - bir
D) bir - bir

15. • Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır.
• Siyasi, iktisadi ve hukuki düzende aklın ege-

10. “Oturmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-

menliği kabul edilir.

gisinde “benimsenmek, kökleşmek, yerleşmek”
anlamında kullanılmıştır?

• Kişiler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptirler.
Ülkemizde yukarıdaki durumların varlığı hangi
Atatürk ilkesinin uygulandığının göstergesidir?

A) Gemi, iki saat sonra karaya oturdu.
B) Gelenekler gün geçtikçe iyice oturdu.
C) Misafirler bugün çok fazla oturmadı.
D) Sabahtan akşama kadar boş boş oturdunuz.

A) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
3

B) Milliyetçilik
D) Laiklik
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16. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç eylemleri-

21. Aşağıdakilerden hangisi Piaget’nin “Bilişsel

ni işlemiş olan 18 yaşından küçük olan kişiye
ne ad verilir?

Gelişim Evreleri” arasında değildir?
A) Oral dönem
B) Duyusal motor dönemi
C) İşlem öncesi dönem
D) Soyut işlemler dönemi

A) Suça sürüklenmiş çocuk
B) Suç mağduru çocuk
C) Çocuk suçluluğu
D) Suç

22. Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na göre;

10-13 yaşları arasında başlayan, başkalarını
mutlu etmek ve toplumsal onay almak için
güçlü bir isteğin olduğu dönem hangisidir?

17. Aşağıdakilerden hangisi suçlulukla ilgili

A) Havana Kuralları
B) Riyad İlkeleri
C) Pekin - Beijing Kuralları
D) CEDAW

18. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığına
işaret eden davranış değişiklikleri arasında
değildir?

A) Kendine bakımda yetersizlik ve bakımsız bir
dış görünüş
B) İçe kapanma
C) Okula aşırı bağlanma
D) Ani arkadaş ve çevre değişikliği
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yapılan uluslararası düzenlemeler arasında
değildir?

A) Üçüncü düzey geleneksel - sonrası dönem
B) İkinci düzey geleneksel dönem
C) Birinci düzey gelenek öncesi
D) Dördüncü düzey

23. Aşağıdakilerden hangisi “genogram”a ait özelliklerden biri değildir?

A) Genogram oluşturmak  müracaatçıların sorunlarının kaynağına ulaşma yöntemidir.
B) Grafik çizmeyi içeren bir yoldur.
C) En az beş kuşağın şeması çıkarılır.
D) Genogram Bowen tarafından geliştirilmiş olup
özünde bir aile ağacıdır.

24. Türk Standartları Enstitüsü’ne göre bir kişi-

nin “işitme engelli” olması için en az ne kadar
işitme kaybı olması gerekir?

19. Türk Ceza Kanunu’na göre suç işleyen çocuklara kaç yaşın sonuna kadar kesinlikle ceza
verilmez?
A) 10

B) 12

C) 15

A) İşitme kaybı en az yüzde 10 olmalı
B) İşitme kaybı en az yüzde 25 olmalı
C) İşitme kaybı en az yüzde 50 olmalı
D) İşitme fonksiyonunun tamamını ya da tamamına
yakınını kaybetmiş olmalı

D) 18

20. “Kabul edilemez arzuların, duyguların, anıların

25. Bireyleri engelli kılan durumun, onların “en-

ve düşüncelerin bilincin dışına çıkarılarak bilinç
altının derinliklerine gönderilmesi” şeklinde
kullandığımız savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dengeleme
C) Bastırma

gellilikleri” olmadığını ileri süren, engelli kılan
temel faktörün, toplumun kısıtlayıcı, damgalayıcı, ayrımcı ve dolayısıyla engelleyici tutumları olduğunu açıklayan modelin adı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Rasyonalizm
D) İnkâr

A) Sosyal Model
C) Moral Model
4

B) Refah Modeli
D) Medikal Model
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26. Anneden ve babadan 23 kromozom geçerek

30. “İnsanlar olaylardan değil, bu olaylara ilişkin bakış

toplam 46 kromozom olması gerekirken 47
kromozom sahibi olan bireylerde ortaya çıkan
zihinsel engelliliğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

açılarından rahatsız olurlar.” görüşünü savunan bireylerle çalışırken, bireylerin düşünce,
inanç, tutum ve fikirleri üzerinde odaklanan
kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otizm
B) Fenilketonüri
C) Down sendromu
D) Mental retardasyon

A) Psikoanalitik Kuram
B) Feminist Kuram
C) Ekolojik Kuram
D) Bilişsel - Davranışçı Kuram

27. Aşağıdakilerden hangisi engellilerin toplumsal

31. 1950’li yıllarda Eric Berne tarafından geliştiri-

28. Sosyal hizmet insanların çevreleriyle etkileşim
kurduğu noktaya müdahale eder. Bu nedenle
sosyal hizmet uygulamasının temel işlevlerinden biri genellikle “çevresi içinde bireydir”
felsefesini vurgulayan yaklaşım nedir?
A) Sistem Kuramı ve Ekolojik Yaklaşım
B) Güçlendirme Yaklaşımı
C) Psikoanalitik Yaklaşım
D) Feminist Yaklaşım

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

yapıda karşılaştığı sorunlar arasında önem
sırası olarak daha geridedir?
A) Sosyal yaşamda destek
B) İstihdam olanakları
C) Eğitim hakkı
D) Sanat hakkı

B

len, özellikle kişilerarası iletişim sorunlarının
çözümünde uygulanan, psikolojik değişim ve
analiz yöntemi olan, kişilik kuramında “annebaba”, “yetişkin”, “çocuk” benlik durumlarını
kullanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Transaksiyonel Analiz Kuramı
B) Varoluşçu Kuram
C) Ekolojik Kuram
D) Klasik Kuram

32. Toplumsal rol ve statü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyin statüsü onun toplumda kim olduğunu
ve kimlerle ilişki kuracağını gösterir.
B) Bireyin statüsü zamanla değişebilir ve birey
birden fazla statüye sahip olabilir.
C) Rol; kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği
konumdur.
D) Bireylerin toplumda edinilmiş ve kazanılmış
statüleri vardır.

29. Müracaatçılarına güçler perspektifini kullanarak müdahale eden sosyal hizmet uzmanının
temel odak noktası ne olmalıdır?

33. Toplumda organize olmuş sosyal ilişkilerin

A) Bireyi temel olarak çevresi içinde değerlendirir.
B) Bireyin sorunlarından ziyade beceri, yetenek,
başarılarına odaklanır.
C) Bireyin geçmişine odaklanır.
D) Bireyin aile ilişkilerine odaklanır.

bütününe ne ad verilir?
A) Toplumsal yapı
B) Sosyal ilişki
C) Toplumsal statü
D) Toplumsal fonksiyon
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34. Toplumdaki mal ve hizmetlerin üretimi ve

39. Acil korunma kararı en fazla kaç gün için

bölüşümünün nasıl olması gerektiğine ilişkin
uyumlu düşünce ve değerler toplamına ne ad
verilir?

verilir?
A) 25

A) Serbest piyasa
B) Ekonomik sistem
C) Üretim sistemi
D) İşlem hacmi

C) 30

D) 35

daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Açık işsizlik
B) Yapısal işsizlik
C) Konjonktürel işsizlik
D) Gizli işsizlik

36. Yeni Medeni Kanun’a göre bir birey velisinin

ya da vasisinin izni alınarak en erken kaç yaşında evlenebilir?
C) 15

D) 14

37. Evlilik dışı doğan çocuğun anası doğuran

kadındır. Aşağıdakilerden hangisinde baba ile
soybağı kurulmaz?
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dönemsel olarak daralması durumunda ortaya
çıkan, özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan işsizlik türüne ne ad verilir?

B) 16

B)  28

40. Tıbbi sosyal hizmet uygulaması ile ilgili aşağı-

35. Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin

A) 17

B

A) Anne ile evlilik
B) Tanıma
C) Koruyucu aile olma yoluyla
D) Evlat edinme yoluyla

A) Kanunda gösterilen istisnalar dışında hiç kimse zorla ameliyat ettirilemez.
B) Hastanın mahremiyetine her koşulda saygı
göstermek esastır.
C) Hastanın hastalığı ile ilgili istisnai durumlar
dışında kendisine, aile ve yakınlarına bilgi
verilmesini istememe hakkı vardır.
D) Çocuğun veli ya da vasisi olduğu takdirde 18
yaşından küçüklerin onayına ihtiyaç yoktur.

41. Gelişigüzel seçilmiş bir gruba bağımsız de-

ğişken uygulanarak deney öncesi (öntest) ve
deney sonrası (sontest) ölçmelerin yapıldığı “deneme öncesi model” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek grup öntest - sontest modeli
B) Öntest - sontest kontrol gruplu model
C) Öntest - sontest ayrı örnek grup modeli
D) Karşılaştırmalı eşitlenmemiş grup sontest
modeli

42. Aşağıdaki modellerden hangisi geçmişte ya da
hâlen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarındandır?
A) Deneme modelleri
B) Tarama modelleri
C) Yarı deneme modelleri
D) Gerçek deneme modelleri

38. Evlat edinme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) 30 yaşını doldurmuş bekar kişiler de evlat
edinebilir.
B) Biyolojik olarak çocuk sahibi  olmuş çiftler
evlat edinemezler .
C) Evlat edinme hizmetinde,  evlat edinecek
çiftlerin yararından çok çocuğun yüksek yararı
gözetilir.
D) Evlat edinilecek küçüğün, evlat edinecek
kişi tarafından bir yıl süre ile bakılmış olması
gerekir.
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43. “Korunmaya muhtaç çocukların kuruluşta kalma

47. Aşağıdaki olaylardan hangisi insan hakkı ihlaline bir örnektir?

süresi ile akademik başarı düzeylerini inceleyen
araştırmacı” aşağıdaki yöntemlerden hangisini
kullanmış olabilir?

A) Eşi ile aile içi şiddet yaşayan ve yetkili makamlara bildirdiği hâlde önlem alınmadığı için ölen
bir bireyin durumu
B) Alkollü olarak araba kullanan ve kaza yapıp
yürüme engeli olan bireyin durumu
C) Komşusu ile kavga edip silahla yaralanan
bireyin durumu
D) Okulda akran zorbalığına uğrayan lise öğrencisinin durumu

A) Kesit alma yöntemi
B) Boylamsal tarama yöntemi
C) İlişkisel tarama yöntemi
D) Karşılaştırma yöntemi

44. Bir araştırmada bağımlı değişken üzerindeki
etkisi incelenen değişkene ne ad verilir?

45. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma desenleri arasında yer almaz?
A) Kültür analizi araştırmaları
B) Durum çalışması
C) Eylem araştırması
D) Deneysel modelleme

48. Temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen bireylerin ilk yürütme organına başvurmasına ne ad
verilir?
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A) Bağımsız değişken
B) Ara değişken
C) Kontrol değişkeni
D) Bağımlı değişkeni

46. İnsan hakları, bütün insanların sadece insan

oldukları için sahip oldukları haklardır. Başka bir
deyişle insanların cinsiyet, kültür, inanç vb. sahip
oldukları özelliklere bakılmaksızın herkesin sahip
olduğu haklar kümesine atıfta bulunur.
Yukarıdaki açıklamada insan haklarının hangi
özelliğine vurgu yapılmıştır?

A) Yargısal başvuru
B) Kamu denetçisine başvuru
C) Anayasal başvuru
D) İdari başvuru

49. Aşağıdaki olaylardan hangisi Birleşmiş Milletlerin kurulması arayışına neden olan olaylardan değildir?

A) II. Dünya Savaşının patlak vermesi
B) 1930’lu  ve 1940’lı yıllarda dünyanın ağır insan
hakları ihlallerine tanık olması
C) Magna Carta’nın etkisinin güçlenerek devam
etmesi
D) Toplu Yahudi  imha uygulamalarının var olması

50. İnsan Hakları Konseyi 2006/251 sayılı kararla

kurulmuştur. Birleşmiş Milletlere üye olan
ülkeler, insan haklarına ilişkin düzenleme ve
yükümlülükleri yerine getirip getirmedikleri ile
ilgili değerlendirmelerini kaç yılda bir sunacakları raporda anlatacaklardır?

A) Pozitifliğine
B) Evrenselliğine
C) Pozitif ayırımcılığına
D) Adaletli olmasına

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

08 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
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