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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
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B) Milliyetçilik
D) Laiklik
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16. Çözümlenmemiş sorunlar ya da stresle uzun

20. Farmakolojide birbiri içerisinde çözünmeyen

süre karşı karşıya kalındığında ve başa çıkılamaz duruma gelindiğinde bireyde ortaya çıkan
fizyolojik sorunlar hangi adla adlandırılır?

katı ve sıvıların bir arada bulunduğu ilaç formuna ne ad verilir?
A) Solüsyon
C) Eliksir

A) Stres
B) Ruhsal bozukluk
C) Denge bozukluğu
D) Psikosomatik sorun

B) Süspansiyon
D) Şurup

21. Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerin bir
türevi değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığının bozul-

A) Asetil salisilik asit türevleri
B) Ampisilin
C) Sefalosporin
D) Klindamisinler

A) Kalıtım
B) Tutarsız disiplin
C) Fiziksel travmalar
D) Beslenme yetersizlikleri

18. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ruh sağlığının bozulmasına yol açan psikolojik etkenlerden biri olarak nitelendirilemez?
A) Aşırı korumacılık
B) Toplumsal stresler
C) Şiddete maruz kalma
D) Bozuk ve tutarsız disiplin
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masına yol açan biyolojik faktörlerden
değildir?

22. İlaçların vücuttaki emilim, dağılım, etki ve atı-

lım mekanizmalarının incelenmesine ne denir?
A) Profilaksi
C) Endikasyon

B) Farmakokinetik
D) Kontrendikasyon

23. Hastalığın nedenini ortadan kaldırmadan

o anki bulgu ve belirtilerini gidermek için
ilaçlarla yapılan tedavi şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Semptomatik tedavi
B) Radikal tedavi
C) Ampirik tedavi
D) Profilaktik tedavi

19. Aşağıdakilerden hangisi toplum ruh sağlığı-

nın geliştirilmesi amacıyla uygulanan birincil
koruma ilkelerinden değildir?
A) Kişisel gelişim programları uygulamak
B) Genetik danışmanlık yapmak ve aileyi yönlendirmek
C) Birey ve aileye yönelik etkin sorun çözme
becerileri geliştirmek
D) Klinikte yatan hastanın bakım ve tedavisini
sağlamak

24. Göz küresinin en iç kısmında yer alan, ışığa

duyarlı fotoreseptör hücrelerden oluşan ve
damar tabaka ile temasta bulunan yapıya ne
ad verilir?
A) Kornea
C) İris
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B) Retina
D) Sklera
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25. Aşağıdakilerden hangisi üst çene kemiklerinden

30. Aşağıdakilerden hangisi diş hekimliğinde flo-

biri değildir?

A) os zigomaticum
C) os lacrimale

run uygulama alanlarından değildir?

B) os nazale
D) os hyoideum

A) Diş çürüklerinin önlenmesi
B) Diş çürüğü kavitesinin onarımı
C) Diş hassasiyetinin tedavisi
D) Asit ataklarından zarar görmüş minenin
onarımı

26. Aşağıdakilerden hangisi tükürüğün görevlerinden değildir?

31. Aşağıdakilerden hangisi sabit yer tutuculardan

A) Karbonhidratların sindirilmesi
B) Diş çürüğü oluşumunun önlenmesi
C) Proteinlerin sindirilmesi
D) Besinlerin kolay yutulması

N.Trigeminus’un verdiği sinir dallarından
değildir?
A) N. Ophthalmicus
C) N. Maxillaris

B) N. Facialis
D) N. Mandibularis

28. Daimi dişlerde tedavi amacıyla açılan kavi-

tede, enfekte olmadığı düşünülen pulpanın
sadece küçük perforasyonlarında hangi tedavi
yöntemi uygulanır?

A) Band-loop
B) Kron-loop
C) Vestibül ark
D) Distal-shoe retainer
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27. Aşağıdakilerden hangisi V. kafa çifti olan

değildir?

32. Kemik yıkımı olmaksızın sadece dişetinde gö-

rülen kızarıklık, ödem ve kanama ile karakterize dişeti hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otitis media
C) Periodontitis

B) Periostitis
D) Gingivitis

33. Ağız, diş, çene cerrahisinde kullanılan, hızla

gelişen epitel ve bağ dokusu hücrelerinin,
oluşması istenen kemik hücrelerinden önce
yara yerine gelmesini engelleyen bariyer biyomateryale ne ad verilir?

A) Direkt kuafaj
B) İndirekt kuafaj
C) Pulpa ampütasyonu
D) Gingivektomi

A) Mini plak
C) İmplant

B) Mini vida
D) Membran

29. Süt dişlerinde pulpa odasındaki dokunun

keskin bir ekskavatör yardımıyla çıkarılıp, kök
kanallarındaki pulpa dokusunun bırakıldığı
tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

34. İmplant cerrahisi, sinüs yükseltme cerrahisi

ve bazı kemik cerrahilerinde kullanılan, çalışılan bölgeye serum fizyolojik pompalayarak
soğutma yapan ve kemiği kesmeye yarayan
alet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pulpa ampütasyonu
B) Abse drenajı
C) Kök kanal tedavisi
D) Pulpa ekstirpasyonu

A) Osteotom
B) Periotom
C) Fizyo dispenser
D) Ultrasonik scaler
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35. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde sorunlara

40. Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre kirliliği

yol açan engellerden değildir?

sorunları arasında yer almaz?

A) Yargılama
B) Öğüt verme
C) Ortamın uygun olmaması
D) Konuşmanın bitmesini bekleme

A) Yenilenebilir enerjilerin aşırı tüketimi
B) Asit yağmurlarının artışı
C) Sera etkisinin oluşumu
D) Yerüstü sularının azot ve fosforla zenginleşmesi

36. İletişim sürecinde davranışlar, mimikler ve

41. Hastalık / Sağlık sorununun belli bir bölgede

jestlerle kurulan iletişim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

37. Aşağıdakilerden hangisi terapötik iletişim
tekniklerinden biri değildir?
A) Öfkeyi yönetmek
B) Varlığını sunmak
C) Gözlemlerini iletmek
D) Açıklığa kavuşturmak

A) Endemi
C) Epidemi
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A) Sözel iletişim
B) Sözel olmayan iletişim
C) Rasyonel iletişim
D) Aktif iletişim

belli bir sürede beklenen düzeyden fazla görülmesi ne olarak tanımlanır?

38. İletişimde Johari Penceresi hangi amaçla
kullanılır?

42. Aşağıdakilerden hangisi beden kitle indeksi

için normal ideal ağırlık sınırlarını oluşturur?
A) 15,0 - 18,4
C) 25,0 - 29,9

B) 18,5 - 24,9
D) 30,0 - 39,9

43. Kalbin, dokuların ihtiyacına yetecek miktarda
kanı pompalama gücünün olmaması ya da
bunu ancak yüksek kalp dolum basınçları ile
yapabilmesi durumuna ne ad verilir?
A) Aritmi
C) Hipotansiyon

A) Kişinin rahatsız olduğu davranışları ifade eder.
B) Kişinin başkaları hakkındaki gözlemlerini
yansıtır.
C) Kişinin kendini tanıma ve dışarıya yansıtma
derecesini gösterir.
D) Kişinin karşısındakine öğüt vermesini sağlar.

B) Sporadi
D) Pandemi

B) Hipertansiyon
D) Kalp yetmezliği

44. Daha çok kadınlarda ve 40-50 yaş üzerindeki

bireylerde görülen dış salgı bezlerini etkilemesi nedeniyle ağız ve göz kuruluğu gibi belirtiler veren otoimmün hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?

39. Var olan bir hastalığın komplikasyon geliştir-

mesini önlemeye yönelik olan koruma düzeyi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sjögren sendromu
B) Romatoid artrit
C) Lupus eritematozus
D) Skleroderma

A) Temel Koruma
B) Birincil Koruma
C) İkincil Koruma
D) Üçüncül Koruma
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45. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusun

48. Aşağıdakilerin hangisinde basınçlı ve fışkırır

ağız bulgularından değildir?

tarzda kanama olması nedeniyle kısa zamanda
çok kan kaybedilir?

A) Damakta ve dilde ülserasyon
B) Ağızda metalik tat
C) Ağız kuruluğu
D) Dişlerde aşınma

A) Toplardamar kanaması
B) Atardamar kanaması
C) Burun kanaması
D) Kılcal damar kanaması

46. Trizomi 21 de denilen, mental gerilik, kalp

49. Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini

defekti ve sindirim sistemi anomalileri görülen
kromozomal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

47. Bilinç kaybı olan kişilerde hava yolu açıklığı-

nın değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Hasta oturur pozisyonda olmalıdır.
B) Dil geri kaçarak solunum yolunu tıkayabilir.
C) Eğer yabancı cisim varsa işaret parmağı ile
çıkartılmalıdır.
D) Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş
geriye doğru itilir.

A) Derinlik
C) Ağrının derecesi
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Fenilketonüri
B) Gaucher hastalığı
C) Down sendromu
D) Turner sendromu

belirleyen faktörlerden değildir?

B) Yaygınlık
D) Enfeksiyon riski

50. Aşağıdakilerden hangisi Angina Pektorisin
belirtilerinden değildir?

A) Sıkıntı ve nefes darlığı
B) Göğüs ortasında ağrı hissi
C) 30 dakikadan uzun süren ağrı
D) İstirahat hâlinde azalan ağrı

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7

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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