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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI                        : ...................................................................................................... 

ADI                                : ...................................................................................................... 

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ...................................................................................................... 

SINAV SALON NO    : .....................................................        SIRA NO: ............................................. 

Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. 

Cevap Kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

GENEL AÇIKLAMA 

1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: 
Testin Adı:                                                                            Soru Sayısı  Sayfa No   

 
 
 
 
 
 

2. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır. 
3. Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki soruları 

ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, 

doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz. 

4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için 

ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. 

Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı 

işaretlemeyi unutmayınız. 
7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız. 
8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 

cevaplanmış sayılacaktır. 
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle 

kitapçıktaki tüm sorular için size doğru görülen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 
10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının 

veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla 

çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali 

külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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2014 GÜZ ARA 3331-A 

GENEL PATOLOJİ-I
A

1. Kullanımı histopatoloji için en iyi olan 
eldiven aşağıdakilerden hangisidir ? 

 A) Sentetik kauçuk eldiven 
 B) Cerrahi lateks eldiven 
 C) Neopren eldiven 
 D) Nitril eldiven 
 E) Plastik eldiven 
 

2. Sitopatolojinin çalışma konusu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Vücut sıvılarından elde edilen hücreleri 
mikroskobik yöntemler ile inceler. 

 B) Hayvan hastalıklarını inceler. 

 C) Bitki hastalıklarını inceler.  

 D) Hastalıklı dokuları mikroskopik yöntemler ile 
inceler.  

 E) Dokuları moleküler yöntemler ile inceler. 

 

3. Histopatolojide kullanımı sırasında soğuk 
yanıkları oluşabilen kimyasal 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Merkurik (civa) oksit 
 B) Pikrik asit 
 C) Sodyum azid 
 D) Sülfürik asit  
 E) Nitrojen (sıvı azot) 
 

4. Buharlarına karşı aşırı maruziyet, dikkat 
bozukluğu, bilinç kaybı ve ölüme sebebiyet 
veren, yutulması ve solunması toksisiteye 
neden olan karsinojenik kimyasal 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Kloroform 
 B) Hidroklorik asit 
 C) Ksilen 
 D) İzopentan 
 E) Nitrojen 
 

5. En sık deri, göz ve solunum yollarını 
etkileyen canlı dokuya temas ettiği yerde 
iltihabi geri dönüşlü zedelenme oluşturan 
madde aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Koroziv kimyasallar 
 B) İrritan kimyasallar 
 C) Toksik maddeler  
 D) Karsinojen maddeler 
 E) Hedef organ etkili maddeler 
 

6. Taze doku olduğundan önemli derecede 
infeksiyon bulaşma riski taşıyan materyal 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Fikse edilmiş materyal 

 B) Dezenfekte edilmiş materyal 

 C) Kriyotomide çalışılan materyal 

 D) Kesiti alınmış materyal 

 E) Mikroskopide çalışılan materyal 

 

7. Etiyolojinin sözcük anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Hastalığın gelişmesindeki mekanizmalar 
 B) Hastalığın klinik önemi 
 C) Hastalık nedeni 
 D) Yapısal değişiklikler 
 E) Sağkalım  
 

8. Hastalığı tanımlamak için canlıdan doku 
çıkarılmasına ne ad verilir? 

 A) Asepsi 
 B) Antisepsi 
 C) Mikrotomi 
 D) Biyopsi 
 E) Makroskopi 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi doku takibi 
esnasında dokunun gömüldüğü 
ortamlardan biridir? 

 A) Ksilen 
 B) Formaldehit 
 C) Etanol 
 D) Aseton 
 E) Parafin 
 

10. Dehidrasyonda sıklıkla kullanılan madde 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Ksilen 
 B) Etanol 
 C) Formaldehit 
 D) Parafin 
 E) Jelatin 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi dondurulmuş 
keside kullanılan gömme ortamıdır? 

 A) Agar  
 B) Parafin 
 C) Resin 
 D) Selloidin 
 E) Jelatin 
 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2014 GÜZ ARA 3331-A A
12. Aşağıdakilerden hangisi dehidrasyonun 

yapılma amacıdır? 

 A) Doku içinde bulunan fiksatifin ve suyun 
giderilmesi 
 B) Dokuda otolizi önlemek 
 C) Dokunun boyanmaya uygun duruma 
gelmesini sağlamak 
 D) Dokunun canlı haline en yakın durumda 
kalmasını sağlamak 
 E) Dokunun şeffaflanmasını sağlamak  
 

13. Dokuya sertlik kazandırmak amacıyla iki 
hafta fiksatifte tutulan doku aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Böbrek 

 B) Göz 

 C) Akciğer 

 D) Beyin 

 E) Testis 

 

14. İyi bir fiksasyon ve parafinizasyon sağlamak 
için örneklenen doku kalınlığı 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

 A) 3 mm 
 B) 4 mm 
 C) 6 mm 
 D) 3 μm   
 E) 6 μm  
 

15. Kongo red ve orsein gibi bazik boyalar ile 
boyanan elastik liflerde boya-doku 
etkileşiminde aşağıdakilerden hangisi 
etkilidir? 

 A) Kolomb kuvvetleri 
 B) Van der Waal kuvvetleri 
 C) Hidrojen bağları 
 D) Kovalent bağlar 
 E) İyonik bağlar 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi bir mikroskobun 
optik bölümünün temel elemanlarından biri 
değildir? 

 A) Kondansör 

 B) Mikroskop tüpü 

 C) Objektif 

 D) Oküler 

 E) Diyafram 

 

17. İncelenen cisimlerin optik çift kırılma 
özelliğinden yararlanarak görüntülenmesini 
sağlayan mikroskop aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Floresan mikroskobu 
 B) Stereo mikroskop 
 C) Polarizasyon mikroskobu 
 D) Faz-kontrast mikroskobu 
 E) Girişim mikroskobu 
 

18. Doku elemanlarının antijen-antikor 
bağlanması yoluyla belirlenmesine dayanan 
tanımlama bilimine ne ad verilir? 

 A) Histokimya 

 B) Sitokimya 

 C) İmmünhistokimya 

 D) İmmünoloji 

 E) Histoloji  

 

19. Karbohidratların ve müsinlerin  
gösterilmesinde yararlı bir teknik olan, 
özellikle diastaz ile birlikte uygulandığında 
glikojen ve müsin ayrımını sağlayan 
reaksiyon aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Giemsa 
 B) Kongo red 
 C) Jones metanamin silver 
 D) Sitokrom C oksidaz 
 E) Periodik asit Schiff 
 

20. Alkol ile fikse edildiğinde tamamen ortadan 
kalkan ve boyanamayan materyal 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Karbohidrat 
 B) Amiloid 
 C) Mikroorganizma 
 D) Yağ 
 E) Kan 
 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI-I
A

1. I. Toplumda etkilediği kesim 
II. Konak üzerindeki etkisi 
III. Toplum üzerindeki etkisi 
IV. Coğrafik dağılımı 
V. Zaman ile ilişkisi 
 
Yukarıdakilerden hangileri hastalıklarda 
problemin boyutunu ortaya koyan 
verilerdendir? 
 A) Yalnız I 

 B) I ve II 
 C) I, II ve III 
 D) III, IV ve V 
 E) I, II, III, IV ve V 
 

2. Tanımlayıcı araştırmalara temel oluşturan 
soru kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Kim, nerede, ne zaman 

 B)  Kim, nasıl, niçin 

 C)  Ne, neyi, niçin 

 D)  Ne zaman, nasıl, neden 

 E)  Neyi, niçin, ne zaman 

 
3. Prospektif gözlemsel yöntemle ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Toplumlarda sağlık sorunlarının dağılımının 
istatistiksel olarak açıklanmasıdır. 

 B) Hastalık sebebinden sonuca ulaşmak için 
gerekli verilerin gelecekte toplanmasıdır. 

 C) Toplumlardaki sağlık sorunlarının kişi, yer ve 
zaman olarak belirlenmesidir. 

 D) Sağlık sorununun toplumlar üzerinde ne 
denli problem oluşturduğunu saptamasıdır. 

 E) Toplumda tanımlanan sağlık sorunlarının 
nedenlerinin geriye yönelik araştırılmasıdır. 

 
4.

 
Toplumdaki problemin doğal sürecini 
belirlemede yaş ve cins faktörleri, konağın 
hangi özelliğini yansıtır? 

 A)  Demografik özellikler 
 B)  Yaşamsal özellikler 
 C)  Genetik özellikler 
 D)  Bağışıklık durumu 
 E)  Anatomik yapısı 
 

5. I. Sağlık sorunlarının zaman içindeki 
değişiminin incelenmesi 

II. Hastalıkların doğal gidişinin açıklanması 
III. Hastalıkların nedenlerinin açıklanması 
IV. Sendromların belirlenmesi 

 
Morris tarafından gruplandırılan 
epidemiyolojik yöntemlerin kullanım 
alanları yukarıdakilerden hangileridir? 
 A) Yalnız I 

 B) Yalnız II 
 C) I ve II 
 D) II, III ve IV 
 E) I, II, III ve IV 
 

6. Epidemiyolojik çalışmalarla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Toplum, çalışma grubunu oluşturur. 

 B) Çalışmalarda gözlemsel yöntem önem taşır. 

 C) Çalışmalarda vaka ve kontrol grupları 
oluşturulur. 

 D) Çalışmalarda laboratuvar tetkikleri öncelik 
taşır. 

 E) Sorunların doğal oluşumu belirlenir. 

 

7. Hastalıkların sadece kişileri etkilemediğini, 
hastalık oluşumunda çevresel faktörler ile 
bireyin yaşam biçiminin etkileşim içinde 
olduğunu söyleyen bilim adamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Hipokrat 
 B)  Sullivan 
 C)  Freud 
 D)  Adler 
 E)  Ericson 
 

8. İç ya da dış göçlerin önemli boyutta 
olmadığı bir toplumda, bir yıl içinde bulunan 
Kaba Doğum Hızı ile Kaba Ölüm Hızı 
arasındaki farkı aşağıdakilerden hangisi 
verir? 

 A)  Genel Doğurganlık Hızı 
 B)  Perinatal Ölüm Hızı 
 C)  Net Nüfus Artış Hızı 
 D)  Doğal Nüfus Artış Hızı 
 E)  Ana Ölüm Hızı 
 

9.
 
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun 
doğurganlık düzeyini belirleyen çok duyarlı 
olmayan bir ölçüttür? 

 A) Kaba doğum hızı 
 B) Genel doğurganlık hızı 
 C) Fertilite oranı 
 D) Yaşa özel doğum hızı 
 E) Doğal nüfus artış hızı 
 

10.
 
Ana Sağlığı ve Aile Planlaması etkinliğini 
belirleyen en doğru ölçüt aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A)  Fatalite hızı 
 B)  Cinse özel ölüm hızı 
 C)  Prevalans hızı 
 D)  Kaba doğum hızı 
 E)  Genel doğurganlık hızı 
 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11.

 
Bir toplumda bir yıl içinde görülen yeni 
vakaların toplam sayısını aşağıdaki 
ölçütlerden hangisi verir? 

 A)  Cinse özel ölüm hızı 
 B)  Genel doğurganlık hızı 
 C)  İnsidans hızı 
 D)  Yıllık doğal artış hızı 
 E)  Prevalans hızı 
 

12. Bir yıl içinde ölü doğan veya canlı doğup ilk 
7 gün içinde ölen bebek sayısının, aynı yıl 
içinde meydana gelen canlı ve ölü doğum 
sayısına bölümünün 1000 ile çarpımıyla 
elde edilen sağlık ölçütü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A)  Erken yenidoğan dönemi bebek ölüm hızı 

 B)  Geç yenidoğan dönemi bebek ölüm hızı 

 C)  Perinatal ölüm hızı 

 D)  Yenidoğan sonrası dönem bebek ölüm hızı 

 E)  Bebek ölüm hızı 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yer gösteren 
ölçütlerden biri değildir? 

 A)  Aritmetik ortalama 
 B)  Varyans 
 C)  Medyan 
 D)  Ortanca 
 E)  Mod 
 

14. Ana sağlığı düzeyini, doğum öncesi 
bakımın yeterli ve doğumun sağlıklı 
koşullarda olup olmadığını gösteren ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A)  Erken yenidoğan dönemi bebek ölüm hızı 

 B)  Geç yenidoğan dönemi bebek ölüm hızı 

 C)  Perinatal ölüm hızı 

 D)  Bebek ölüm hızı 

 E)  Yenidoğan sonrası dönem bebek ölüm hızı 

 

15. Viremi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

 A) Virüsleri etkisiz hale getiren ilaç türüdür. 

 B) Virüslerin kan dolaşımına karışmasıdır. 

 C) Virüslerin ikiye bölünerek çoğalmasıdır. 

 D) Virüslerin üremesini durduran 
dezenfektandır. 

 E) Virüsün girdiği hücrede oluşturduğu 
maddedir. 

 

16. Bakteriler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Gram boyası ile boyanırlar. 

 B) Tek hücreli, ışık mikroskop ile görülen 
canlılardır. 

 C) Bölünen her parça farklı genetik özellikler 
taşır. 

 D) Hücrelerin ikiye bölünmesiyle ürerler. 

 E) Üreme hızı etkene ve çevre koşullarına göre 
değişir. 

 

17. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi 
oksijensiz ortamda yaşar? 

 
A)  Streptokoklar 

 B)  Escherichia coli 

 C)  Stafilokoklar 

 D)  Gonokoklar 

 E)  Clostridium tetani 

 

18.
 
Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon 
oluşmasında etkene ait özelliklerden biri 
değildir? 

 A)  İnsan için patojen olması 
 B)  Sayısının fazla olması 
 C)  Yayılma yeteneğinin yüksek olması 
 D)  Patojenitesinin düşük olması 
 E)  Hastalığı meydana getireceği doku ya da 
organda bulunması 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinin 
özelliklerinden biri değildir? 

 A) 60 santigrat derecede  zarar görmesi 

 B) Ölen bakteri hücrelerinin ayrışması ile 
oluşması 

 C) Sistemik etki oluşturması 

 D) Tetanostaki kas spazmının sorumlusu 
olması 

 E) Bazı bakterilerce devamlı salgılanması 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi damlacık çekirdeği 
ile bulaşır? 

 A) Kuduz 

 B) Tetanos 

 C) AIDS 

 D) Tüberküloz 

 E) Brusella 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I
A

1. Aşağıdakilerden hangisi Ülke Sağlık 
Sisteminin temel öğeleri arasında yer 
almaz? 

 A) Hastanın gelir düzeyi 
 B) Yönetim  
 C) Finansman 
 D) Hizmet sunum organizasyonu 
 E) Tedarikçiler 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kavramının 
oluşmasında etkili olmamıştır? 

 A) Bilimsel bakış açısının gelişmesi 
 B) Mikroorganizmalarının varlığının anlaşılması 
 C) Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi  
 D) Büyü ve sihir yöntemlerinin uygulanması 
 E) Hekimlik mesleğinin ortaya çıkması 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık statüsünün 
belirleyici etmenlerinden biri değildir? 

 A) Çevre 
 B) Ekolojik sistem 
 C) Kalıtım  
 D) Sağlık hizmetleri sistemi 
 E) Kültürel normlar, değerler 
 

4. Cerrahi hizmetlerin verilmesi aşamasında 
yürütülen faaliyetler, sağlık hizmetlerinin 
hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir? 

 A) Sağlık hizmetlerinin ikame edilmezlik ve 
ertelenemezlik özelliği 
 B) Sağlık hizmetlerinde uzmanlaşma 
seviyesinin yüksekliği 
 C) Sağlık hizmetlerinin emek yoğun bir özellik 
göstermesi 
 D) Sağlık hizmetlerinde arz ve talebin eşitsizliği  
 E) Sağlık hizmetinin stoklanamaması 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi sağlığı 
tanımlamada kullanılan modellerden biri 
değildir? 

 A) Tıbbi model 
 B) Holistik model 
 C) İyilik modeli 
 D) Fiziksel model 
 E) Çevre modeli 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık 
kurumlarında teşhis ve tedaviye temel teşkil 
eden bulguların saptandığı birimlerdir? 

 A) Yoğun bakım servisleri 
 B) Sosyal hizmetler 
 C) Laboratuvarlar 
 D) Ameliyathaneler 
 E) Klinikler 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım 
hizmetlerinden biri değildir? 

 A) Bedava ilaç hizmetleri 
 B) Eğitim hizmetleri 
 C) Psikolojik hizmetler 
 D) Sağlık destek hizmetleri 
 E) Sosyal bakım hizmetleri 
 

8. Belirli bir süre içerisinde kliniklerde ölen 
toplam hasta sayısının aynı süre içerisinde 
taburcu edilen hasta sayısına bölünmesiyle 
hesaplanan hıza ne ad verilir? 

 A) Net ölüm hızı 
 B) Kaba ölüm hızı 
 C) Ameliyat sonrası ölüm hızı 
 D) Anestezi ölüm hızı 
 E) Otopsi hızı 
 

9. İki hasta yatışı arasında bir yatağın ortalama 
kaç gün boş kaldığını gösteren ölçüte ne ad 
verilir? 

 A) Yatak doluluk oranı 
 B) Yatak devir hızı 
 C) Yatan hasta oranı 
 D) Yatak devir aralığı 
 E) Ortalama hasta kalış günü 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre 
hastane türleri arasında yer almaz? 

 A) Eğitim ve araştırma hastanesi 
 B) Özel dal hastanesi 
 C) Bakımevleri 
 D) Gün hastanesi 
 E) Belde hastanesi 
 6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



Ana
do

lu 
Üniv

ers
ite

si 
Açık

öğ
ret

im
 S

ist
em

i 

20
13

-20
14

 G
üz

 D
ön

em
i A

ra 
Sına

v K
ita

pç
ığı

2014 GÜZ ARA 3331-A A
11. Hastane ölçeğinde Genel Sekreterin görev, 

yetki ve sorumluluklarına sahip olup, 
hastanede tüm hizmetlerin verimli ve 
mezuata uygun şekilde yürütülmesinden 
Genel Sekreter’e karşı sorumlu yönetici 
pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Başhekim 

 B) İdari işler yöneticisi 

 C) Sağlık bakım hizmetleri yöneticisi 

 D) Hastane yöneticisi 

 E) Yönetim konseyi 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin 
fonksiyonlarından biri değildir? 

 A) Sağlık güvencesi 
 B) Tedavi hizmetleri 
 C) Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri 
 D) Eğitim  
 E) Tıbbi ve teknolojik araştırmalar 
 

13. Şu andaki yapıya göre kamu hastanelerinde 
hastanedeki tüm faaliyetlerin yönetiminden 
sorumlu, en üst idari pozisyon 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hastane yöneticisi 
 B) Başhekimlik 
 C) Genel sekreter 
 D) Tıbbi hizmetler başkanlığı 
 E) İdari hizmetler başkanlığı 
 

14. Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen 
kişi kimdir? 

 A) Hammurabi 
 B) Hipokrat 
 C) Razi 
 D) Galen 
 E) İbn-i Sina 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi her türlü acil vaka 
ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, 
bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili 
hastaların kabul edildiği hastanelere verilen 
addır? 

 A) Özel dal hastaneleri 
 B) Gün hastanesi 
 C) Eğitim ve araştırma hastanesi 
 D) İlçe hastanesi 
 E) Genel hastaneler 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının 
temel unsurları arasında yer almaz? 

 A) Komite ve gruplar 
 B) Dış çevre 
 C) Misyon ve hedefler 
 D) Bütünleştirme 
 E) Değişim ve yaratıcılık 
 

17. Yöneticinin,  yönettiği örgütün tamamını bir 
bütün olarak görebilmesi ve aynı zamanda 
örgütün içinde yer aldığı dış çevrede 
meydana gelen gelişmeleri doğru okuması 
ve yorumlaması yöneticinin hangi becerisini 
göstermektedir? 

 A) Teknik faaliyetler ve beceriler 
 B) Karar alma becerileri 
 C) Kavramsal faaliyetler ve beceriler 
 D) İnsan ilişkileri becerileri 
 E) Fonksiyonel beceriler 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi kapalı sistem 
anlayışına uygun, hiyerarşik düzeni temel 
alan, işletme içindeki kuralları ve 
çalışanların teknik yeterlilik esasına göre 
seçimini esas alan örgüt teorisidir? 

 A) İnsan ilişkileri teorisi 
 B) Bilimsel yönetim teorisi 
 C) Kaynak bağımlılığı teorisi 
 D) Durumsallık teorisi 
 E) Bürokratik teori 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi kontrol sürecinin 
aşamalarından biri değildir? 

 A) Yapılan faaliyetlerin belirlenmesi ve 
faaliyetin başarı standardının ortaya 
konulması 
 B) Gerçekleşen durumun ölçülmesi 
 C) Standartlarla gelişen durumun 
karşılaştırılması 
 D) Standartlardan sapma var ise düzeltici 
tedbirlerin alınması 
 E) Belirli şartlar altındaki grup amaçlarının 
belirlenmesi 
 

20. Daha önceden tanımlanmış olan örgütsel 
amaçlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan 
maddi ve beşeri kaynakların elde edilmesi 
ve bu kaynakların en iyi şekilde bir araya 
getirilerek üretime koşulmasına ne ad 
verilir? 

 A) Yöneltme 
 B) Planlama 
 C) Kontrol 
 D) Örgütleme 
 E) Yönetim  
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HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ 
A

1.
 
Aşağıdaki ahlaki değerlerden hangisi her 
insanın aynı haklara ve özgürlüklere sahip 
olduğu inancını taşımaktadır? 

 A) Estetik 
 B) Özgecilik 
 C) İnsan onuru 
 D) Eşitlik 
 E) Hoşgörü 
 

2.
 
Aşağıdakilerden hangisi hemşireyi etik 
davranışa yönlendiren, egoizmin karşıtı olan 
ve başkaları ile ilgilenmeyi sağlayan ahlaki 
değerlerden biridir? 

 A) Özgecilik 
 B) Gerçekçilik 
 C) İnsan onuru 
 D) Eşitlik 
 E) Adalet 
 

3.
 
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş sağlık 
anlayışı ve sosyal koşulların neden olduğu 
değişimlerin hemşirelik üzerindeki 
etkilerinden biri değildir? 

 
A) Bakım tabanının genişlemesi 

 B) Karmaşık teknik becerilerde artış 
 C) Daha çok bağımlı hale gelinmesi 
 D) Yeni rollere doğru yöneliş 
 E) Bilimsel temelin büyümesi 
 

4.
 
I. Gereksinime yanıt vermeli 
II. Benimsenmiş ilkeler üzerine temellenmeli 
III. Meslek öncesi temel bilimlerde ve kültürel 

konularda yeterli hazırlık olmalı 
IV. Denenmiş ve zamanla geliştirilmiş bir tekniğe 

sahip olmalı 
 

Yukarıdakilerden hangileri William Shephard'a 
göre mesleği meslek yapan ögelerdendir? 

 A) Yalnız I 
 B) Yalnız II 
 C) I ve II 
 D) II ve III 
 E) I, II, III ve IV 
 

5.
 
Aşağıdakilerden hangisi meslek 
kuruluşlarının; ilgili mesleğe sağladığı 
katkılardan biri değildir? 

 A) Meslek üyelerinin sosyal ve ekonomik 
statüsünü yükseltmek 
 B) Meslek üyelerine prestij kazandırmak 
 C) Meslek üyelerinin otorite kazanmasını 
sağlamak 
 D) Toplumun yararlanacağı hizmetin kalitesini 
yükseltmek 
 E) Hizmetin niteliği ile ilgili politikaları saptamak 
 

6.
 

I. Müfredat ders programlarının içeriği ve 
süresi 

II. Öğretim ve yönetim kadrosunun nitelik 
ve nicelikleri 

III. Öğretim araç ve gereçleri 
IV. Öğrenci nitelik ve nicelikleri 

 

Yukarıdakilerden hangileri hemşirelik eğitimi 
ile ilgili saptanacak standartlardandır? 

 A) Yalnız I 
 B) Yalnız II 
 C) I ve II 
 D) II ve III 
 E) I, II, III ve IV 
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7.

 
Aşağıdakilerden hangisi bir meslek üyesinin 
öncelikle sahip olması gereken özelliklerden 
biri değildir? 

 A) Meslekle ilgili ahlaki ilkeleri benimsemiş 
olması 
 B) Gelişmiş bir kişiliğe sahip olması 
 C) Meslekle ilgili bilgisinin olması 
 D) Meslekle ilgili olarak kendini geliştirmesi 
 E) Mesleki kuruluşlara üye olması 
 

8.
 
Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik 
felsefesinin ilkelerinden biri değildir? 

 
A) Bağımlı bir sağlık disiplini olması 

 B) Bireyin optimal-bakım almaya hakkı 
olduğuna inanması 
 C) Sağlık disiplinleriyle işbirliğine inanması 
 D) Bireyin hak ve mahremiyetine saygıyı 
içermesi 
 E) Bireyin sağlıklı ortamda yaşamaya hakkı 
olduğuna inanması 
 

9.
 
Toplumda hemşireliğin bir meslek olarak 
kabul edilmemesinin en önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Meslek ölçütlerine vurulduğunda bir çoğuna 
cevap verememesi 
 B) Uzun bir tarihi geçmişinin olmaması 
 C) Belli bir eğitim sisteminin bulunmaması 
 D) Toplum tarafından tanınmaması 
 E) Bilimsel kimlik kazandırma çabalarının 
olmaması 
 

10.
 
"Aklı sistematik bir şekilde geliştirerek 
aydınlatmak" aşağıdaki eğitim felsefesi 
ögelerinden hangisinin amacını oluşturur? 

 A) Duygusal eğitim 
 B) Entelektüel eğitim 
 C) Toplumsal eğitim 
 D) Bedensel eğitim 
 E) Ahlaksal eğitim 
 

11. Ekip çalışmasında kurumun desteği 
aşağıdakilerden hangisine yönelik 
olmalıdır? 

 A) Üyelerin  iletişiminin sağlanmasına 
 B) Denetimin sağlanmasına 
 C) Hizmet içi eğitim programlarının 
düzenlenmesine 
 D) Ekonomik destek sağlanmasına 
 E) Ekibin amaçlarının belirlenmesine 
 

12. Sağlık ekibi üyelerinin statü ilişkisiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Statü farklılığı vardır. 

 B) Statü eşitliği vardır. 

 C) Statü açısından bağımlılık vardır. 

 D) Statü derecelendirmesi vardır. 

 E) Statü karmaşası vardır. 

 

13.
 
Aşağıdakilerden hangisi disiplinler arası ekip 
kurmayı engelleyen faktörlerden değildir? 

 
A) Rol belirsizliği 

 B) Yanlış beklentiler 
 C) Ekip üyelerinin kişisel özellikleri 
 D) Statü ile ilgili değişiklikler 
 E) Otorite 
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14.

 
Hemşirenin sorumluluk üstlenebilmesi 
öncelikle aşağıdakilerden hangisine sahip 
olması ile mümkündür? 

 A) Yeterli eğitim 
 B) Yeterli klinik deneyim 
 C) Otorite/yetki 
 D) Yeterli yasal bilgi 
 E) Otonomi 
 

15.
 
Aşağıdakilerden hangisi, hemşirenin yardım 
görevi ve işlevleri kapsamına girmez? 

 
A) Bireye ve topluma rehberlik etme 

 B) Bireye ve topluma destek olma 
 C) Toplum adına hareket etme 
 D) Bireyin gelişimine uygun ortamı sağlama 
 E) Bireyi ve toplumu eğitme 
 

16.
 
Profesyonel hemşirenin, meslekte ve hizmet 
verdiği alanda, toplumsal ve bilimsel yenilik 
hareketlerinin etkileri ile gerçekleşen rolü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Araştırıcı rolü 

 B) Eğitici rolü 
 C) Profesyonel rolü 
 D) Değişim ajanı rolü 
 E) Yönetici rolü 
 

17.
 
Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin çağdaş 
rollere geçişini sağlayan toplumsal ve bilimsel 
hareketlerden değildir? 

 A) Bilim ve teknolojinin gelişmesi 
 B) Mesleğe otonomi kazandırılması 
 C) Demografik özellikler 
 D) Kadın özgürlük hareketleri 
 E) Tüketici talep katılımı 
 

18.
 
Hemşirelik Kanunu'nda gerekli değişiklikler 
aşağıdakilerden hangisi ile sağlanamaz? 

 
A) Hemşirenin eğitsel bir standarda ulaşması 

 B) Hemşirenin, bakım rolünde bağımsız 
kararlar alabilmesi 
 C) Hemşirenin, yetersizliğini saptadığı alanda 
işi reddetme hakkı 
 D) Hemşirelerin, hemşirelerle iyi ilişkiler 
kurması 
 E) Hemşirenin, bağımsız rollerini 
işlevselleştirebilmesi 
 

19. Devlet örgütünde yer alan çeşitli kurum ve 
kuruluşların kendi iç yapılarını ilgilendiren 
görev alanlarına ilişkin çalışma yöntemlerini 
düzenleyici kurallar çizelgesi 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

 A) Tüzük 
 B) Yönetmelik 
 C) Yasa 
 D) Kural 
 E) Politika 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi, sağlık 
mevzuatında doğrudan hemşireliğe yönelik 
düzenlemelerden ve hemşirelik yasasındaki 
genel amaçlardan biri değildir? 

 A) Temel insan haklarına ve hasta haklarına 
saygılı olma 
 B) Hemşirelik eğitiminin standardizasyonu 
 C) Sağlık bakımında minimal standardı kabul 
etme 
 D) Belirlenen standardın üzerinde eğitim düzeyi 
ile uzmanlaşma 
 E) Sağlık hizmetlerini sosyalleştirme 
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TÜRK DİLİ-I
A

1. Aşağıdakilerden hangisi yapay dil 
oluşturma gerekçelerinden biri değildir? 

 A) Dil bilgisi kurallarını öğrenme kolaylığı 
sağlama 
 B) Az konuşulan dilleri canlandırma 
 C) Yaygın ana dillere yakın olma 
 D) İşlevsel bir dil oluşturma 
 E) İletişim engellerini ortadan kaldırma 
 

2. Çekimli diller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Üretim ve çekim, sözcük kök veya 
gövdelerinin sonuna yeni sözcükler yapan 
eklerin getirilmesi ile olur. 
 B) Yunanca, Latince ve İngilizce çekimli 
dillerdendir. 
 C) Sözcüğün biçiminin değişmesi anlamın 
değiştiğini gösterir. 

 D) Çekimli dillerin en belirgin özellikler  taşıyanı 
Arapçadır ; Arapçada çekimler, üçlü, dörtlü 
ve beşli ünsüz köklerden “vezin” adı verilen 
kalıplara göre yapılır. 

 E) Sözcükteki biçimsel değişiklik, sözcüğün dil 
bilgisel işlevini de etkiler. 

 

3. Tuvaca, Tofaca ve Yenisey Türkçesinin yer 
aldığı Türk yazı dili aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Oğuz Türkçesi 
 B) Argu Türkçesi 
 C) Sibirya Türkçesi 
 D) Uygur Türkçesi 
 E) Kıpçak Türkçesi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasında 
konuşulan Ural-Altay dillerinden biri 
değildir? 

 A) Türkçe 
 B) Fince 
 C) Gagauzca 
 D) Tatar Türkçesi 
 E) Romence 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ait olduğu kültürel 
daire bakımından diğerlerinden farklıdır? 

 A) Süheyl ü Nevbahar 
 B) Altun Yaruk 
 C) Seküz Yükmek 
 D) Kuanşi İm Pusar 
 E) Maytrisimit 
 

6. Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Kültürel davranışlar, toplum tarafından 
üzerinde uzlaşı sağlanan davranışlar 
bütünüdür. 
 B) Kültürel unsurlar, insanların ortak akli 
çabalarıyla oluşur. 
 C) Toplumların kültürel kimlikleri; sanatlarına, 
edebiyatlarına, mimarilerine, maddi ve 
manevi üretimlerine yansır. 
 D) Küreselleşme, farklı toplumlara ait kültürel 
unsurlar arasındaki farkın artmasına neden 
olmaktadır. 
 E) Toplumsal miras yoluyla diğer nesillere 
aktarılan kültürel unsurlar, gelenekleri 
meydana getirir. 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe 

ak/beyaz rengin çağrıştırdığı anlamlardan 
biri değildir? 

 A) Aydınlık 
 B) Gizlilik 
 C) Parlaklık 
 D) Namusluluk 
 E) Dürüstlük 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in 
kabulünden sonra Türkçeye çevrilen 
eserlerden biri değildir? 

 A) Kelile ve Dimne 
 B) Süheyl ü Nevbahar 
 C) Marzuban-nâme 
 D) Kısâs-ı Enbiyâ 
 E) Prens Kalyanamkara ve Papamkara 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı 
alfabelerden biri değildir? 

 A) Mani 
 B) Grek  
 C) Latin 
 D) Slav (Kiril) 
 E) Sanskrit 
 

10. Türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı 
belgelerini bırakan Türk devleti 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Köktürk Devleti 
 B) Karahanlı Devleti 
 C) Uygur Devleti 
 D) Osmanlı Devleti 
 E) Gazne Devleti 
 

11. Aşağıdaki yazıtlardan hangisi Soğut 
alfabesiyle yazılmıştır? 

 A) Öngüt Yazıtı 
 B) Tonyukuk Yazıtı 
 C) Bugut Yazıtı 
 D) Bilge Kağan Yazıtı 
 E) Kül Tigin Yazıtı 
 

12. Batı Türkçesinin ilk döneminin adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Uygur Türkçesi  
 B) Eski Oğuz Türkçesi 
 C) Osmanlı Türkçesi 
 D) Harezm Türkçesi 
 E) Çağatay Türkçesi 
 

13. Türk edebiyatının bilinen ve Uygurlardan 
kalan ilk aşk şiiri aşağıdaki şairlerden 
hangisine aittir?  

 A) Sıngu Seli Tutung   
 B) Çisuya Tutung 
 C) Kalım Keyşi 
 D) Aprınçur Tigin  
 E) Çuçu 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin 
devamı olan çağdaş lehçelerden biri 
değildir? 

 A) Gagauz Türkçesi 
 B) Türkmen Türkçesi  
 C) Kumuk Türkçesi 
 D) Türkiye Türkçesi 
 E) Azerbaycan Türkçesi 
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15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü 

daralmasına örnek vardır? 

 A) Yapmadığı bir bu kalmıştı. 
 B) Bu hâle güler misin, ağlar mısın? 
 C) Sen misin bana bunu söyleyen? 
 D) Sensiz buralarda yaşanmıyor, dedi. 
 E) Gün olur, alır başımı giderim. 
 

16. Aşağıdakilerin hangisinde vurgunun yerinin 
değişmesi sözcüğün anlamını da değiştirir? 

 A) Yapay 
 B) Yapmak 
 C) Yapı 
 D) Yapıt 
 E) Yapma 
 

17. Hece kaynaşması alan sözcük 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) nasıl 
 B) daracık 
 C) inatçı 
 D) anne 
 E) pembe 
 

18. Türkçenin ses sistemi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden  hangisi yanlıştır? 

 A) Sözcük başında “c, f, ğ, h, j, l, m, n, p, r, ş,  
v, z ”  ünsüzleri bulunmaz. 
 B) Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz 
çiftleri bulunabilir. 
 C) Sözcük sonunda “b, c, d, g” ünsüzleri 
bulunmaz. 
 D) Ünlüleri bağlamak için “y, ş, s, n” 
kaynaştırma harfleri kullanılır. 
 E) Sözcük kökünde ikiz ünsüz / uzun ünsüz 
yoktur. 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi yabancı kökenli  
sözcüklerden biri  değildir? 

 A) Hukuk 
 B) Bölüm  
 C) Adalet 
 D) Eser 
 E) Kader 
 

20. Aşağıdakilerden hangisi ünlülerin 
sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?  

 A) Darlık-genişlik 
 B) Düzlük-yuvarlaklık 
 C) Ötümlülük-ötümsüzlük 
 D) Uzunluk-kısalık 
 E) Artlık-önlük 
 13 TEST BİTTİ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin
kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Aynı
zamanda bir sonraki sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle sorumluluk öğrencilere aittir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler
sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesi’nin yetkili organlarınca bu salonda
sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

2. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin
verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.

4. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının
üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek
sayfası bile eksik çıksa o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.

5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol
ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı
üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır.

6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap
kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.

7. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.

8. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler
kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış
sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.

9. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

10. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.

11. Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Yasağa
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

12. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı (a, b, c,….v, y, z) olan, üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan
hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.

13. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş
belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı
olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır.

14. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidir. Bu öğrenciler
kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.

15. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin
o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

16. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve
size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.

17. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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