TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SAĞLIK SİSTEMİ
SORULAR
1-Türkiye Cumhuriyeti devletinde vatandaşların sağlık hizmetlerinden
faydalanmaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmıştır.
Doğru / Yanlış
2- Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası, çalışan ve çalışmayan ülke nüfusunun
tamamını kapsayan bir sigorta sistemidir. Doğru / Yanlış
3- Türkiye’de Sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşları sağlık bakanlığı
denetler. Doğru / Yanlış
4- Türkiye’de çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler Genel Sağlık
Sigortası kapsamında yer almaz. Doğru / Yanlış
5- Türkiye’de çalışmayanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden
faydalanabilmeleri için sigorta primlerini kendileri ödemek zorundadır .Herhangi
bir işte çalışmayanların yatırılacak prim tutarının belirlenmesi için Gelir Testi
yaptırmaları gerekmektedir. Doğru / Yanlış

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SAĞLIK SİSTEMİ ORGANİZASYONU
1- Türkiye’deki Sağlık Hizmet Sunucularının isimleri nelerdir , yazınız.

2-Türkiye’de kanun gereği sağlık hizmet sunucuları Sağlık Bakanlığınca birinci,
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları şeklinde sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de birinci basamak sağlık kuruluşlarından bir
tanesidir?
a) Aile hekimlikleri

b) Devlet hastaneleri
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c) Üniversite hastaneleri

3- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ikinci basamak sağlık kuruluşlarından bir
tanesidir?
a) Eğitim ve araştırma hastaneleri b) Belediye hastaneleri
c) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi
4- Özel sağlık hizmet sunucularından faydalanmak isteyen hastalar için devlet
katkı payı ödemektedir. Doğru / Yanlış
5-Eczaneler hastalardan aldıkları katılım paylarını devlet kurumlarına ileterek
hasta ile devlet kurumları arasında aracı görevi görürler. Doğru /Yanlış
6-Eczanelerden alınan ilaç katılım payı yüzdelerini doğru ifade eden hangi
seçenektir?
a) Emekli kişilerden ilaç katılım payı %10.
Çalışanın ilaç katılım payı oranı %20’dir.
b) Emekli kişilerden ilaç katılım payı %20.
Çalışanın ilaç katılım payı oranı %10’dur.
c) Emekli kişilerden ilaç katılım payı %1.
Çalışanın ilaç katılım payı oranı %2’dir.
7-Türkiye de hastalar ilaçlarını reçete yazıldığı tarihten itibaren kaç gün içinde
alabilir?
a)2

b) 3

c) 4

8- Ülkemizde JCI* tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda
hizmet veren kamu, özel ve üniversite hastaneleri sayısı kaçtır?
*JCI akreditasyonu, küresel sağlık bakımında altın standart şeklinde ifade edilir.
JCI sağlık akreditasyonu, sağlık kurumlarının kalite sistemlerinin toplam kalite
yönetimi ilkeleri esas alınarak meydana getirilmiştir .JCI modelinde incelemekte
ve alakalı sağlık kuruluşunun ISO 9001 kalite güvence ağını bu model kapsamında
geliştirmesini amaçlamaktadır
2

a) 38

b) 48

c) 28

9-Ülkemizde bulunan uluslararası hastalar için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Ülkemize turist olarak gelen fakat ülkemizde sağlık problemi yaşayanlar ülkede
bulunan devlet ve özel sağlık hizmeti veren kuruluşlara başvurabilirler.
b) Ülkemizdeki hastanelerde uluslararası hasta birimi yoktur.
c) Devlet hastanelerine sağlık hizmeti için başvuran yabancı hastalardan tedaviye
başlamadan önce tahmini tedavi bedelinin belirli oranında avans alınabilir.
10- Uluslararası hastalar adan Türkçe bilmeyen kişilere, 444 47 28 numaralı
uluslararası destek hattından 7 gün 24 saat çeşitli dillerde sağlık konularında
tercümanlık ve danışmanlık hizmeti verilir. Aşağıdakilerden hangisi bu dillerden
bir tanesi değildir?
a)İngilizce

b ) Rusça

c ) İspanyolca

11- Türkiye’de uluslararası hastalar için acil sağlık hizmetleri kapsamında ,aşağıda
verilenlerden hangisi doğru değildir?
A. Yabancı hastalara acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücretlidir.
B. Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri
süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları sağlık hizmetlerinden
faydalanabilmek için belli bir ücret ödemek zorundadırlar.
C. Uluslararası hastaların sağlık hizmeti için ödemek zorunda oldukları bedel
Sağlık Bakanlığı tarafından bir fiyat tarifesi ile belirlenmiştir.
12- Ülkemizde mülteci olarak bulunan Suriyelilerin bütün temel sağlık
harcamaları, ilaçlar dâhil ücretsiz Türkiye Cumhuriyeti tarafından
karşılanmaktadır.
Doğru/ Yanlış
13-Ülkemizdeki 112 Acil ambulans hizmeti, acil durumlar dışındaki her türlü
hastalık halinde hizmet veren bir sağlık hizmetidir ve bunu ücretsiz yapmaktadır.
Doğru / Yanlış
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14-Türkiye de bulunan acil servisler hastanın sağlık durumundaki aciliyetine göre
kırmızı, yeşil ve sarı alanlara ayrılarak hizmet vermektedir.
Bu üç alandan hangisinde ücret talep edilmektedir?
a)Kırmızı

b)Yeşil

c)Sarı

15-Türkiye de hastaların doktor ve hastane seçme hakkı yoktur?
Doğru /Yanlış
16- Sağlık Hizmeti Veren hastaneler dışındaki diğer ulusal kurumlar ın isimlerini
yazınız.

17-Türkiye’de yurt içinde ve dışında savaş, deprem, hastalık salgını, yangın ve su
baskını gibi durumlarda zarar görenlere ilaç, yiyecek, giyecek, çadır vb. gibi
malzemeler sağlayan ve bağışlarla ayakta duran sağlık hizmeti veren ulusal
kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)UMKE

b) Kızılay

c) WHO

18- Türkiye’de afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma
ve müdahale becerisine sahip sağlık personelinden oluşan ulusal kurumun adı
nedir?
a)Kızılay

b) UNICEF

c) UMKE

19- Türkiye Cumhuriyeti WHO ‘ya üyedir.
Doğru / Yanlış
20- Ülkemizde evde bakım hizmetleriyle ilgili yönetmelik 2005 yılında yayınlanmış
ve ihtiyaç duyan kişilere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Doğru / Yanlış
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21-Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilen kişiler
arasında yer almaz?
a) Kanser teşhisi konulan bütün hastalar.
b) Kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler (Alzheimer, demans, felç
vb.)
c) Kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken
hastalar.
22- Türkiye’nin her ilinde Evde Sağlık Hizmeti kamu hastaneleri tarafından
verilmektedir.
Doğru / Yanlış
23. Türkiyede ve Avrupada üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okulu Ege
Üniversitesi Hemşirelik okuludur?
Doğru/ Yanlış
24. Türkiye’de hemşirelik eğitimi Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde verilmektedir?
Doğru/ Yanlış
25. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı
ve sağlık bakım teknisyenliği alanında eğitim verilmektedir?
Doğru/ Yanlış
26. Türkiyede devlet kurumlarında çalışan hemşirelerin yıllık izinleri çalışma
yıllarına göre kaç gündür?
1- 10 yıl arası----------------- gün
11yıl ve yukarısı----------------- gün
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27. Hemşirelerin çalışma alanları; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel
hastaneler, huzur evleri( yaşlı bakım evi), fabrikalar, okullar ve kreşlerdir.
Doğru/ Yanlış
28.Türkiyede hemşire maaşları 1600tl – 3.814 tl arasında değişmektedir.
Doğru/ Yanlış
29. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa Ülkelerinde 1000.000 kişiye düşen aktif
çalışan hemşire sayısı AB’de 745 iken Türkiye’de bu sayı 145 tir. Bu ülkeler içinde
en düşük ortalama Türkiye’dedir.
Doğru/ Yanlış
30. Türkiye’de yasal düzenlemeler ile hemşirelik sürecinin kullanımı zorunludur?
Doğru/ Yanlış
31.

Hemşirelik süreci bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır?

Doğru/ Yanlış
32.

Hemşirelik süreci ile ilgili kayıtlara ulaşmak zaman almaktadır?

Doğru/ Yanlış
33.

T.C.’de hastanelerde spiritual bakım ne zamandan beri uygulanmaktadır?

A)

1995

B) 2010

C) 2015

34. Türkiye’de spiritual bakımın amacı hasta ve hasta yakınlarına manevi
destek sağlamaktır.
Doğru/ Yanlış
35.

Türkiye’de zorunlu eğitim kaç yıldır?

A)

4 yıl

B) 8 yıl

C) 12 yıl
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36. Türk dili dünya dilleri arasında yazıldığı gibi okunan ve konuşulduğu gibi
yazılan nadir dillerdendir.
Doğru/ Yanlış
37. T. C. Anayasasına göre ilk ve orta eğitim kurumlarında dini eğitim zorunlu
ve devlet tarafından denetlenmektedir.
Doğru/ Yanlış
38. Ekonomik yönden güçsüz aileler, yaşlılar, şehit yakınlarına devlet desteği
verilmektedir. Ayrıca çalışanlara da çocuk sayısına göre devlet desteği
verilmektedir.
Doğru/ Yanlış
39.

Türkiye’de koruyucu aile olabilmek için gerekli koşullar nelerdir?

A)

T.C. uyruklu olmak

B)

En az ilk okul mezunu olmak

C)

25-50 yaş aralığında bulunmak

D)

Hepsi
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TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SAĞLIK SİSTEMİ
CEVAPLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti devletinde vatandaşların sağlık hizmetlerinden
faydalanmaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmıştır.
Doğru / Yanlış
2- Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası, çalışan ve çalışmayan ülke nüfusunun
tamamını kapsayan bir sigorta sistemidir.
Doğru / Yanlış
3- Türkiye’de Sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşları sağlık bakanlığı
denetler.
Doğru / Yanlış
4- Türkiye’de çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler Genel Sağlık
Sigortası kapsamında yer almaz.
Doğru / Yanlış
5- Türkiye’de çalışmayanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden
faydalanabilmeleri için sigorta primlerini kendileri ödemek zorundadır .Herhangi
bir işte çalışmayanların yatırılacak prim tutarının belirlenmesi için Gelir Testi
yaptırmaları gerekmektedir.
Doğru / Yanlış

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SAĞLIK SİSTEMİ ORGANİZASYONU
1- Türkiye’deki Sağlık Hizmet Sunucularının isimleri nelerdir , yazınız.
I.
II.
III.

Kamu Sağlık Hizmet Sunucuları
Özel Sağlık Hizmet Sunucuları
Eczaneler
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2-Türkiye’de kanun gereği sağlık hizmet sunucuları Sağlık Bakanlığınca birinci,
ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları şeklinde sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de birinci basamak sağlık kuruluşlarından bir
tanesidir?
a) Aile hekimlikleri

b) Devlet hastaneleri

c) Üniversite hastaneleri

3- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ikinci basamak sağlık kuruluşlarından bir
tanesidir?
a) Eğitim ve araştırma hastaneleri b) Belediye hastaneleri
c) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi
4- Özel sağlık hizmet sunucularından faydalanmak isteyen hastalar için devlet
katkı payı ödemektedir.
Doğru / Yanlış
5-Eczaneler hastalardan aldıkları katılım paylarını devlet kurumlarına ileterek
hasta ile devlet kurumları arasında aracı görevi görürler.
Doğru /Yanlış
6-Eczanelerden alınan ilaç katılım payı yüzdelerini doğru ifade eden hangi
seçenektir?
a) Emekli kişilerden ilaç katılım payı %10.
Çalışanın ilaç katılım payı oranı %20’dir.
b) Emekli kişilerden ilaç katılım payı %20.
Çalışanın ilaç katılım payı oranı %10’dur.
c) Emekli kişilerden ilaç katılım payı %1.
Çalışanın ilaç katılım payı oranı %2’dir.
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7-Türkiye de hastalar ilaçlarını reçete yazıldığı tarihten itibaren kaç gün içinde
alabilir?
a)2

b) 3

c) 4

8- Ülkemizde JCI* tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda
hizmet veren kamu, özel ve üniversite hastaneleri sayısı kaçtır?
*JCI akreditasyonu, küresel sağlık bakımında altın standart şeklinde ifade edilir. JCI sağlık akreditasyonu,
sağlık kurumlarının kalite sistemlerinin toplam kalite yönetimi ilkeleri esas alınarak meydana getirilmiştir
.JCI modelinde incelemekte ve alakalı sağlık kuruluşunun ISO 9001 kalite güvence ağını bu model kapsamında
geliştirmesini amaçlamaktadır

a) 38

b) 48

c) 28

9-Ülkemizde bulunan uluslararası hastalar için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Ülkemize turist olarak gelen fakat ülkemizde sağlık problemi yaşayanlar ülkede
bulunan devlet ve özel sağlık hizmeti veren kuruluşlara başvurabilirler.
b) Ülkemizdeki hastanelerde uluslararası hasta birimi yoktur.
c) Devlet hastanelerine sağlık hizmeti için başvuran yabancı hastalardan tedaviye
başlamadan önce tahmini tedavi bedelinin belirli oranında avans alınabilir.
10- Uluslararası hastalar adan Türkçe bilmeyen kişilere, 444 47 28 numaralı
uluslararası destek hattından 7 gün 24 saat çeşitli dillerde sağlık konularında
tercümanlık ve danışmanlık hizmeti verilir. Aşağıdakilerden hangisi bu dillerden
bir tanesi değildir?
a)İngilizce

b ) Rusça

c ) İspanyolca

11- Türkiye’de uluslararası hastalar için acil sağlık hizmetleri kapsamında ,aşağıda
verilenlerden hangisi doğru değildir?
D. Yabancı hastalara acil sağlık hizmetleri ve acil hasta nakilleri ücretlidir.
E. Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri
süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları sağlık hizmetlerinden
faydalanabilmek için belli bir ücret ödemek zorundadırlar.
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F. Uluslararası hastaların sağlık hizmeti için ödemek zorunda oldukları bedel
Sağlık Bakanlığı tarafından bir fiyat tarifesi ile belirlenmiştir.
12- Ülkemizde mülteci olarak bulunan Suriyelilerin bütün temel sağlık
harcamaları, ilaçlar dâhil ücretsiz Türkiye Cumhuriyeti tarafından
karşılanmaktadır.
Doğru/ Yanlış
13-Ülkemizdeki 112 Acil ambulans hizmeti, acil durumlar dışındaki her türlü
hastalık halinde hizmet veren bir sağlık hizmetidir ve bunu ücretsiz yapmaktadır.
Doğru / Yanlış
14-Türkiye de bulunan acil servisler hastanın sağlık durumundaki aciliyetine göre
kırmızı, yeşil ve sarı alanlara ayrılarak hizmet vermektedir.
Bu üç alandan hangisinde ücret talep edilmektedir?
a)Kırmızı

b)Yeşil

c)Sarı

15-Türkiye de hastaların doktor ve hastane seçme hakkı yoktur?
Doğru /Yanlış
16- Sağlık Hizmeti Veren hastaneler dışındaki diğer ulusal kurumlar ın isimlerini
yazınız.
1- Kızılay
2- UMKE
17-Türkiye’de yurt içinde ve dışında savaş, deprem, hastalık salgını, yangın ve su
baskını gibi durumlarda zarar görenlere ilaç, yiyecek, giyecek, çadır vb. gibi
malzemeler sağlayan ve bağışlarla ayakta duran sağlık hizmeti veren ulusal
kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)UMKE

b) Kızılay

c) WHO
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18- Türkiye’de afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma
ve müdahale becerisine sahip sağlık personelinden oluşan ulusal kurumun adı
nedir?
a)Kızılay

b) UNICEF

c) UMKE

19- Türkiye Cumhuriyeti WHO ‘ya üyedir.
Doğru / Yanlış
20- Ülkemizde evde bakım hizmetleriyle ilgili yönetmelik 2005 yılında yayınlanmış
ve ihtiyaç duyan kişilere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
Doğru / Yanlış
21-Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilen kişiler
arasında yer almaz?
a) Kanser teşhisi konulan bütün hastalar.
b) Kendi özel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bireyler (Alzheimer, demans, felç
vb.)
c) Kronik rahatsızlığı nedeniyle hastanede sürekli yatarak tedavi olması gereken
hastalar.
22- Türkiye’nin her ilinde Evde Sağlık Hizmeti kamu hastaneleri tarafından
verilmektedir.
Doğru / Yanlış
23. Türkiyede ve Avrupada üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okulu Ege
Üniversitesi Hemşirelik okuludur?
Doğru/ Yanlış
24. Türkiye’de hemşirelik eğitimi Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde verilmektedir?
Doğru/ Yanlış
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25. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı
ve sağlık bakım teknisyenliği alanında eğitim verilmektedir?
Doğru/ Yanlış
26. Türkiyede devlet kurumlarında çalışan hemşirelerin yıllık izinleri çalışma
yıllarına göre kaç gündür?
1- 10 yıl arası------20----------- gün
11yıl ve yukarısı--------30--------- gün

27. Hemşirelerin çalışma alanları; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel
hastaneler, huzur evleri( yaşlı bakım evi), fabrikalar, okullar ve kreşlerdir.
Doğru/ Yanlış
28.Türkiyede hemşire maaşları 1600tl – 3.814 tl arasında değişmektedir.
Doğru/ Yanlış
29. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa Ülkelerinde 1000.000 kişiye düşen aktif
çalışan hemşire sayısı AB’de 745 iken Türkiye’de bu sayı 145 tir. Bu ülkeler içinde
en düşük ortalama Türkiye’dedir.
Doğru/ Yanlış
30. Türkiye’de yasal düzenlemeler ile hemşirelik sürecinin kullanımı zorunludur?
Doğru/ Yanlış
31.

Hemşirelik süreci bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır?

Doğru/ Yanlış
32.

Hemşirelik süreci ile ilgili kayıtlara ulaşmak zaman almaktadır?

Doğru/ Yanlış
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33.

T.C.’de hastanelerde spiritual bakım ne zamandan beri uygulanmaktadır?

A)1995

B) 2010

C) 2015

34. Türkiye’de spiritual bakımın amacı hasta ve hasta yakınlarına manevi
destek sağlamaktır.
Doğru/ Yanlış
35.

Türkiye’de zorunlu eğitim kaç yıldır?

A)

4 yıl

B) 8 yıl

C) 12 yıl

36. Türk dili dünya dilleri arasında yazıldığı gibi okunan ve konuşulduğu gibi
yazılan nadir dillerdendir.
Doğru/ Yanlış
37. T. C. Anayasasına göre ilk ve orta eğitim kurumlarında dini eğitim zorunlu
ve devlet tarafından denetlenmektedir.
Doğru/ Yanlış
38. Ekonomik yönden güçsüz aileler, yaşlılar, şehit yakınlarına devlet desteği
verilmektedir. Ayrıca çalışanlara da çocuk sayısına göre devlet desteği
verilmektedir.
Doğru/ Yanlış

39.

Türkiye’de koruyucu aile olabilmek için gerekli koşullar nelerdir?

A)

T.C. uyruklu olmak

B)

En az ilk okul mezunu olmak

C)

25-50 yaş aralığında bulunmak

D)

Hepsi
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