
SİNOP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM DERSİ BÜTÜNLEME 

SINAVI 

İsim-Soyisim:     No:     İmza: 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Halkla İlişkilerde kullanılan 

araçlardan birisidir? 

a. Gazete  b. Radyo  c. İnternet

 d. Broşür  e. Hepsi 

2. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin avantajlarından 

biridir? 

a. Göndericinin mesajı tekrar gözden geçirme ve yeniden 

düzenleme olanağı vardır. 

b. Çok sayıda çoğaltılarak dağıtılabilir. 

c. Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulur.  

d. Uzun ve kapsamı geniş mesajlar bozulmadan alıcıya ulaşır.   

e. Hepsi. 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi iletişimde kişiliğin değil 

davranışın değerlendirilmesine örnektir? 

a. Bu eserde, sanatçı kimliğini ortaya çıkarmamışsın. 

b. Yeterince açık konuşmuyorsun. 

c. Sorumluluklarını yerine getirmemen beni endişelendiriyor. 

d. Arkadaşlarına haksızlık yapıyorsun. 

e. Fikrini kendine saklasan daha iyi olacak. 

4. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajları arasında 

yer almaz? 

a. Sözlü iletişimle alınan bir mesaj zamanla değişikliğe 

uğramaz. 

b. Sözlü iletişimde kişiler, etkileyiciliğini daha fazla 

kullanabilirler.  

c. Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulur.  

d. Verilen mesajın anlaşılma derecesi denetlenebilir. 

e. Anlaşılmayan bir konu varsa, açıklık getirilebilir. 

5. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim örneğidir? 

a. Kardeşimiz ile internet üzerinden yazışmak. 

b. Televizyonda izlediğimiz yarışma programına başvurmak. 

c. Hastanın tetkikleri için form doldurmak. 

d. Hastaya kullanacağı ilaçlarla ilgili bilgi vermek. 

e. Hiçbiri. 

6. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişime örnektir? 

a. “Halkla İlişkiler ve İletişim” dersi final sınav sorularını 

cevaplamak. 

b. Otogardan otobüs bileti satın almak. 

c. Cep telefonunda arama yapmak için telefon numarasını 

tuşlamak. 

d. Bilgisayarda zaman yönetimi tablosu hazırlamak. 

e. Hiçbiri. 

NOT: Test soruları 4’er puan.      Başarılar dilerim.  Öğr. Gör. Semih SEZGİN 

VAKA 1: 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya nüfusunun en az %60’ının sağlıklı bir yaşam için tavsiye edilen fiziksel hareketlilik düzeyinin altında bir 

hareketliliğe sahip olduğunu bildirmektedir. WHO 2002 yılında Dünya Sağlık Günü’nün ana temasını “fiziksel aktivite” olarak belirlemiştir. Küresel 

anlamda ölüm riskleri arasında hareketsizlik dördüncü sırada yer almakta olup göğüs ve kolon kanserlerinin, şeker hastalığının ve kalp hastalıklarının 

en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi, hareketsiz yaşam biçimlerine bağlı olarak ortaya çıkan 

hastalıkların toplam sağlık harcamaları içindeki yükünün %70 düzeyinde olduğunu tahmin etmektedir. 

WHO’nun Türkiye için yaptığı Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri analizinde ulaşılan sonuçlar 

şöyledir: 

• Nüfusun %43,6’sı yetersiz fiziksel aktivitede bulunmaktadır (haftada <150 az dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite ya da eşdeğeri ) (erkekler 

%33,1; kadınlar %53,9). 

• Türkiye’de günlük ortanca fiziksel aktivite zamanı 30,0 dakika olarak hesaplanmıştır (erkekler 51,4 dakika/gün; kadınlar 17,1 dakika/gün). 

• Etkili bir fiziksel aktiviteye katılmayanların yüzdesi %81,3’tür (erkekler%70,1; kadınlar %92,2). 

 

7. Yukarıda belirtilen vakaya göre aşağıdaki soruya cevap arayınız. 

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan bir Halkla İlişkiler Uzmanı olarak bireylerin fiziksel aktivite yapmalarına ve yapış sürelerini artırmaya yönelik 

uygulanacak olan halkla ilişkiler programının oluşturulmasına yönelik düşünceleriniz nelerdir? (30 Puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VAKA 2: 

 Sinop Özel X Hastanesi’nde muayeneye gelen hastaların beklemekten rahatsız olmaları ve bulundukları bekleme ortamında diğer hastalar 

üzerinde de negatif etki oluşturdukları tespit edilmiştir. Hastane yönetimi bunu önleyebilmek için birçok önlem almış olmasına rağmen, hasta ve hasta 

yakınlarının içerideki hastanın çıkmasını beklemeye dahi tahammül edemedikleri görülmüştür. 

 

8. Yukarıda belirtilen vakada ki problemin çözümüne ilişkin düşüncelerinizi halkla ilişkiler uzmanı penceresinden yazınız. (20 Puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKA 3: 

 Türkiye'de halkla ilişkiler bağlamında en başarılı yönetilmiş kriz iletişimi örneği beyaz et sektörünün kuş gribi krizidir. Beyaz et üreticileri aslında 

çok önceleri kendi sektörlerine yönelik farklı kriz sinyallerini alarak, olası krizlere yönelik hazırlıklı olabilmek için bir araya gelmişlerdir. Çünkü kuş gribi 

krizi öncesinde tavukları hastalıktan korumak amacıyla aşırı antibiyotik yüklemesi yapıldığı açıklamaları nedeniyle 2004 yılı Kasım ayında bir kriz daha 

yaşamıştır. Bu krizin etkileri 2005 yılının Nisanı ayına kadar sürmüştür. Bu krizi çeşitli iletişim çalışmaları ile atlatan sektör, kuş gribi krizinin ilk çıktığı 8 

Ekim 2005'e kadar 2 milyon piliç üretirken, bu tarihten sonra günlük üretimini 1.5 milyona düşürmüştür. Yaşanan ikinci kuş gribi krizi ile birlikte bu rakam 

1.2 milyona gerilemiştir. Böylesi önemli bir mali kayıp yaşayan beyaz et üreticileri, kriz yönetimi konusunda profesyonel destek alarak kriz öncesinde 

“Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu” kurarak iletişim noktasında tek merkezden yönetim ilkesini benimsemeye özen göstermiştir. 

9. Yukarıda yer alan Vaka 3’te görülen halkla ilişkiler uygulaması gibi, sağlık hizmetleri sektöründe yer alan özel sağlık kuruluşları için, kriz öncesi hangi 

halkla ilişkiler uygulamalarını tavsiye edersiniz? Nedenleri ile belirtiniz. (26 Puan) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


