T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AVUKAT KADROSU
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI SORULARI

22 EYLÜL 2018
Adı ve Soyadı

: ……………………………………..

T.C. Kimlik No

: ……………………………………..

ALANLAR
Görev Alanı - Atama Yapılacak Görevin Niteliği

İmza

SORU SAYISI
50

SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
60

ADAYIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik
iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız.
3. Bu araçları kullanmanız, kopya çekmeye teşebbüs etmeniz, kopya çekmeniz veya geçerli kimlik belgenizi
ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
2. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız ve ilgili kutucuğu
imzalayınız.
3. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı tükenmez kalemle imzalayınız.
4. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda
sorumluluk size ait olacaktır.
5. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
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. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
11. Sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdının ilgili yerlerini imzalayarak salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

4. İcra mahkemesi hakiminin reddi ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre;
Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir
nedenle boşalması halinde, Cumhurbaşkanı seçimi
kaç gün içinde yapılır?
A) 30 gün

B) 45 gün

C) 60 gün

D) 90 gün

A) Ret talebinde bulunan kimse, dilekçesinde ret
sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek
zorundadır.
B) İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki
hükümler uygulanır.
C) Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf
yoluna başvurulabilir.
D) Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf
yoluna başvurulması, hâkimin işe bakıp karar
vermesine engel teşkil eder.

2. 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa
göre; ivedi yargılama usulü ile ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi yedi
gündür.

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; bir
memurun, hizmet dışında Devlet memurunun
itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunması hâlinde, o memur
hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi
uygulanır?

B) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak
verilecek kararlara itiraz edilemez.
C) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en
geç bir ay içinde karara bağlanır.
D) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden
itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna
başvurulabilir.

A) Aylıktan kesme
B) Uyarma
C) Kınama
D) Hiçbiri

6. Türk Medeni Kanununa göre; hısımlık ile ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

3. “Sağlık insan gücü planlaması yapmak, sayı ve
nitelik olarak ihtiyaca uygun insan gücü
yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak” Sağlık Bakanlığında aşağıdaki hizmet
birimlerinden hangisinin görevleri arasında yer
alır?

A) Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine
bağlayan doğum sayısıyla belli olmaz.
B) Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoyaltsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak
bir kökten gelen kişiler arasında kayın hısımlığı
vardır.

A) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

C) Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür
ve dereceden kayın hısımları olur.

C) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

D) Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren
evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkar.
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7.
Ceza
Muhakemesi
Kanununa
göre;
aşağıdakilerden hangisi davayı sona erdiren bir
hüküm değildir?

11. Ceza Muhakemesi Kanununa göre; soruşturma
evresinde, ifade almada en çok kaç avukat hazır
bulunabilir?

A) Tutuklama

A) Bir

B) üç

B) Ceza verilmesine yer olmadığı

C) İki

D) Dört

C) Mahkûmiyet
D) Beraat

8. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler
"Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası
Sözleşmesi" ile düzenlenen haklardan biri
değildir?

12. Türk Medeni Kanununa göre; gaiplik kararının
istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en
az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?
A) En az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden
en az beş yıl geçmiş olması gerekir.

A) Sosyal güvenlik hakkı
B) Mahremiyet hakkı

B) En az altı ay veya son haber tarihinin üzerinden
en az dört yıl geçmiş olması gerekir.

C) Sağlık standardı hakkı

C) En az iki yıl veya son haber tarihinin üzerinden
en az üç yıl geçmiş olması gerekir.

D) Sendikal haklar

D) En az üç ay veya son haber tarihinin üzerinden en
az iki yıl geçmiş olması gerekir.
9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre; Kamu
Başdenetçisi kim tarafından kaç yıl için seçilir?
A) Cumhurbaşkanı tarafından, beş yıl için seçilir.

13. 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa
göre; kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetkiye
ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

B) Cumhurbaşkanı tarafından, üç yıl için seçilir.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, dört yıl
için seçilir.

A) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili
davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin
yalnızca yeni görev yeri idare mahkemesidir.

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, beş yıl
için seçilir.

B) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili
davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin
yalnızca eski görev yeri idare mahkemesidir.
C) Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi,
emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları
ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu
görevlisinin ilk görev yaptığı yer idare
mahkemesidir.

10. Türk Borçlar Kanununa göre; alıcının taşınır bir
malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi,
satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden
sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlendikleri
satışa ne ad verilir?

D) Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili
davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlilerinin
yeni veya eski görev yeri idare mahkemesidir.

A) Ön ödemeli taksitle satış
B) Kısmi ödemeli satış
C) Beğenme koşuluyla satış
D) Örnek üzerine satış
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14. İcra ve İflas Kanununa göre; aşağıdakilerden
hangisinin haczi kısmen caiz değildir?

17. Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar ile ilgili
Haciz ihbarnameleri konusunda aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Öğrenci bursları

A) Haciz ihbarnamelerine tebliğden itibaren yedi
gün içinde itiraz edilebilir.

B) İntifa hakları ve hasılatı
C) İlama dayalı olmayan nafakalar

B) Borcun olmadığı veya malın yedinde
bulunmadığı hususları itiraz sebepleri arasında yer
alır.

D) Maaşlar

C) Birinci haciz ihbarnamesinde üçüncü şahsa menfi
tespit davası açabileceği bildirilir
D) Süresi içerisinde itiraz edilmez ise mal yedinde
veya borç zimmetinde sayılır.
15. Hastanelerin yönetimi ile ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Hastaneler, hastane başhekimi tarafından
yönetilir.
B) Hastane başhekimine bağlı olarak idarî ve malî
işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri
kurulur.

18. 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa
göre; aşağıdaki dava türlerinden hangisi idarî dava
niteliği taşımamaktadır?

C) Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri
dikkate alınarak belirlenen hallerde, hastanedeki
müdürlüklerin sayısı beşe kadar artırılabilir.

A) İptal davaları
B) Tam yargı davaları
C) İdari sözleşmelerden doğan davalar

D) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı
aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından
belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve
müdür yardımcılıkları oluşturulur.

D) Tespit davaları

19. Türk Medeni Kanununa göre; irat senedi ile
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

16. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin usul
ve şartlarından biri değildir?

A) İrat senedi, bir taşınmaz üzerinde taşınmaz yükü
şeklinde kurulmuş bir alacak hakkı meydana getirir.

A) Derecesi içinde en az 2 yıl ve bu derecenin
3’üncü kademesinde olmak

B) İrat senedinin güvencesini sadece tarım arazisi,
konutlar ve üzerinde bina yapılabilecek arsalar
oluşturmaz.

B) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3
üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak

C) İrat senedi, kişisel borç doğurmaz ve borcun
sebebini de göstermez.

C) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen
nitelikleri elde etmiş olmak

D) İrat senetlerindeki alacak miktarı, tarım
arazisinde arazinin gelir değerinin beşte üçünü
aşamaz

D) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
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20. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre; dernek
kurma hürriyetine ilişkin aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

24. Ceza Muhakemesi Kanununa göre; hakimin
davaya bakamayacağı durum aşağıdakilerden
hangisinde yanlış olarak verilmiştir?

A) Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma
ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.

A) Hakimin; şüpheli, sanık veya mağdur ile
aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa
B) Hakimin; evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık
veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil
kayın hısımlığı varsa

B) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte
üye kalmaya zorlanamaz.
C) Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller yönetmelik ile
belirlenir.

C) Hakimin; şüpheli, sanık veya mağdur ile
aralarında evlât edinme bağlantısı varsa
D) Hakim; aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla
dinlenmişse

D) Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde hâkim
kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir.

21. Aşağıdaki hak veya hürriyetlerden hangisi
Avrupa
İnsan
Hakları
Sözleşmesi
ile
düzenlenmemiştir?

25. Türk Medeni Kanununa göre; hangi yaşın
doldurulmuş olması durumunda hakim kararı ile
evlenme izni verilebilir?

A) Adil yargılanma hakkı

A) 14

B) Sosyal güvenlik hakkı

B) 15

C) Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü

C) 17

D) Özel ve aile hayatına saygı hakkı

D) 16

22. Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda öngörülen cezalardan biri değildir?

26. 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa
göre; Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinden verilen kararlar hakkında,
aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi
sebeplerinden biri değildir?

A) Ağır para cezası
B) Süreli hapis cezası
C) Adlî para cezası

A) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar
verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde
edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden
sonra ele geçirilmiş olması

D) Müebbet hapis cezası

B) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün,
kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan
kalkması

23. Türk Borçlar Kanununa göre; iki ya da daha
fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir
amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri
sözleşmeye ne ad verilir?

C) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir
hile kullanmış olması

A) Satım sözleşmesi

D) Kanun yoluna gidilmeden kararın kesinleşmiş
olması

B) Vekâlet sözleşmesi
C) Adi ortaklık sözleşmesi
D) Gelir sözleşmesi
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27. İcra iflas hukukunda işleri iyi gitmeyen
borçlunun korunması için alacaklılarla yapılan
anlaşmaya ne ad verilir?

30. Anayasa değişikliği teklifinin kabulü, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tam sayısına göre hangi
çoğunlukla gerçekleşir?

A) Aciz vesikası

A) 3/4

B) Konkordato

B) 2/3

C) İpotek

C) 3/5

D) Parafiskal gelir

D) 1/3

31. Bir anayasayı yine o anayasada öngörülen
usullerle değiştiren iktidar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tali kurucu iktidar
28. Tıpta Uzmanlık Kurulu ile ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

B) Bürokratik iktidar
C) Siyasi iktidar

A) Kurul, toplam 16 üyeden oluşur.

D) Hiçbiri

B) Kurul, Bakan Yardımcısının daveti üzerine yılda
en az iki kez toplanır; üyelerden en az beşinin teklifi
ile de olağanüstü toplanır.
C) Kurul, en az dokuz üyenin katılımı ile toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.

32.
I- Yanılma

D) Kurul toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz
olarak katılmayanların üyeliği düşer.

II- Aldatma
III- Korkutma
Türk
Borçlar
Kanununa
göre;
yukarıda
verilenlerden hangisi irade bozuklukları arasında
sayılır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I-II-III

29. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun temel
ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Sınıflandırma-Kariyer-Liyakat
33. Ceza hukukunda suç şüphesinin
öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar
geçen evreye ne ad verilir?

B) Sınıflandırma-Liyakat-Eşitlik
C) Sınıflandırma-Kariyer-Adalet
D) Sınıflandırma-Kariyer-Eşitlik

A) Olağan kanun yolu
B) Kovuşturma
C) İnfaz
D) Soruşturma
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34. Türk Medeni Kanununa göre intifa hakkı
sahibinin yükümlülük ve sorumluluğu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37. Sağlık Meslekleri Kurulunda aşağıdakilerden
hangisi üye olarak yer almaz?
A) Sağlık Yatırımları Genel Müdürü

A) İntifa hakkı sona erince hak sahibi, hakkın
konusu olan malı malike geri vermekle
yükümlüdür.

B) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
C) Halk Sağlığı Genel Müdürü
D) Kamu Hastaneleri Genel Müdürü

B) İntifa hakkı sahibi, zararın kendi kusurundan ileri
gelmediğini ispat etmedikçe, malın yok olmasından
veya değerinin azalmasından sorumludur.
C) İntifa hakkı sahibi, yararlanması için gerekli
olmadığı hâlde tükettiği şeyleri tazmin etmekle
yükümlü değildir.

38. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
kurum ve kuruluşların çalıştırdıkları personele ait
kadrolarda
engelli
memur
çalıştırma
yükümlülüklerinin oranı aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

D) İntifa hakkı sahibi, malın olağan kullanılması
sonucunda meydana gelen değer azalmalarından
sorumlu değildir.

A) % 1
B) % 2
C) % 3

35. Aşağıdakilerden hangisi 2577 sayılı İdarî
Yargılama Usulü Kanununda ilk inceleme konuları
arasında yer almamaktadır?

D) % 5

A) Husumet
B) Merci tayini
C) Ehliyet
D) Görev ve yetki

39. 1982 Anayasasına göre; merkezî idarenin
mahalli idareler üzerindeki denetim yetkisinin
dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdarî vesayet
B) Yetki genişliği
C) Hiyerarşik yetki

36. İcra ve İflas Kanununa göre; iflas talebi ile ilgili
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

D) Yetki devri

A) İflas istemek hakkı ödeme emrinin tebliği
tarihinden altı ay sonra düşer.
B) Ödeme emrindeki müddet içinde borçlu
tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı bir dilekçe ile
İcra Mahkemesinden iflas kararı isteyebilir.

40. Aşağıdakilerden hangisi
özelliklerinden biri değildir?

C) Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takip devam
eder.

sert

A) Yasama meclislerinde nitelikli çoğunluk
B) Kuvvetler ayrılığı

D) İflas talebini geri alan alacaklı bir ay geçmedikçe
bu talebini yenileyemez.

C) Bir kereden fazla görüşme şartı
D) Bazı hükümlerin değiştirilemez kılınması
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anayasa

41. Türk Borçlar Kanununa göre; taşınmazlara
ilişkin olarak aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin
geçerli olabilmesi için resmi şekilde düzenlenmesi
gerekli değildir?

45. İflas kararına karşı, tebliğ tarihinden itibaren
kaç gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir?
A) 7 gün
B) 10 gün

A) Taşınmaz satışı vaadi sözleşmesi

C) 15 gün

B) Geri Alım Sözleşmesi

D) 7 gün

C) Alım Sözleşmesi
D) Önalım Sözleşmesi

46. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Meslekleri
Kurulunun görevleri arasında yer almaz?
42. Ceza hukukunda sağır ve dilsizler için ceza
ehliyetinin tam olduğu yaş kaçtır?

A) Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında
görüş bildirmek.

A) 15

B) Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar
vermek.

B) 21 yaş üzeri
C) 20

C) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının
yasaklanmasına karar vermek.

D) 18

D) Uzmanlık dallarının rotasyonlarını belirlemek.

43. Aşağıdakilerden hangisi medenî hukukun alt
dallarından biri değildir?

A) Aile hukuku

47. Kanun-i Esasi hangi yıl ilan edilmiştir?

B) Eşya hukuku

A) 1876

B) 1856

C) Ticaret hukuku

C) 1839

D) 1823

D) Miras hukuku

44. 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa
göre; Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan
merkezî ve ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile
sınav sonuçları hakkında dava açma süresi kaç
gündür?

48. Türk anayasaları içerisinde Millî Egemenlik
ilkesini kabul eden ilk anayasa aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1876 Kanun-i Esasî
B) 1924 Anayasası
C) 1921 Anayasası
D) 1961 Anayasası

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 7 gün
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49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak
müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme
isteğinde
bulunabilir.
Mezuniyetsiz
veya
kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın
görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün
devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı
aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş
sayılır?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün

50. İrade sakatlıkları ve aşırı yararlanma hallerinde
öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tazminat
B) Cebri İcra
C) Kesin hükümsüzlük
D) İptal edilebilirlik

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİ
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundasınız. Kurallara ve uyarılara
uymamanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra salon görevlileri ile konuşmanız ve kalem, silgi vb. şeyleri istemeniz yasaktır.
3. Sınav süresince, geçerli kimlik belgelerinizden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi)
masanın üzerinde bulundurunuz.
4. Sınav evrakını teslim etmemeniz ve soru kitapçığının sayfalarından bir kısmını eksik teslim etmeniz
halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYA YAPILACAK SON UYARI
1.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.

2.

Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.

3.

Başlama saatini bekleyiniz.

4.

Başarılar dileriz.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Sağlık
Bakanlığı Yönetim 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.

