
SORULAR 
1. Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık işletmesinin fiyat kararı verirken göz önünde bulundurması 

gereken etkenler arasında yer almaz? 
a. Fiyatlandırma Amaçları  

b. Maliyet Giderleri 

c. Talep 

d. Pazardaki Rekabet 

e. Tutundurma  
 

2. Sağlık hizmetlerinde dağıtımın sağladığı iki tür fayda aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Zaman ve şekil faydası 

b. Şekil ve bilgi faydası 

c. Zaman ve yer faydası 

d. Yer ve şekil faydası 

e. Yer ve bilgi faydası 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında depolama fonksiyonlarından biri değildir? 

a. Hareket fonksiyonu 

b. Yükleme ve boşaltma 

c. Geçici stoklama 

d. Bilgi saklama 

e. Yükleme ve yollama 

4.  “Bir kişinin kendisini muhatap olduğu, karşıdaki hastanın yerine koyması” ibaresi hasta-sağlık 

personeli ilişkisi yönünden aşağıdaki terimlerden hangisini tanımlar? 

a. Sempati 

b. Empati 

c. Antipati 

d. Telepati 

e. Hiçbiri 

 
5. “Diş macunu markasının reklamında bir tüketiciye dişini bir markanın macunlarıyla fırçalattıktan 

sonra buzlu su içirilmesi yoluyla ilgili markanın diş üzerinde gerçekten bir tabaka oluşturarak onu 

koruduğunu göstermesi” aşağıdaki başlıklardan hangisi ile doğrudan ilgilidir? 

a. Rekabet edici reklam 

b. Müşteri kazanma 

c. Talep yaratma 

d. Tutundurma 

e. İletişimde ikna  

6. Aşağıdakilerden hangisi reklam bütçesini belirlerken dikkate alınması gereken faktörlerden biri 
değildir? 
a. Pazar payı  
b. Ürün yaşam eğrisi 
c. Ürünün ikame edilebilirliği 



d. Rekabet 
e. Teknoloji 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi satışçıların temel görevlerinden biri değildir? 

a. Temsil etme 
b. Bütçe belirleme 
c. Sorun çözme 
d. Etkileme 
e. Gözlemleme 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel hasta müşterilere yönelik satış tutundurma araçlarından biri 

değildir? 
a. Armağanlar 
b. Ticari sergiler ve fuarlar 
c. Yarışmalar 
d. Fiyat indirimleri 
e. Örnek ürün dağıtımı 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi potansiyel hasta tüketicilere yönelik satış geliştirme araçlarından biri 

değildir? 
a. Çekilişler 
b. Bedava ürün verme 
c. Bedava yayın 
d. Download (Bilgi) 
e. Ücretsiz katalog 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetinin özelliklerinden değildir? 

a. değişken oluşu 
b. somut oluşu 
c. stoklanamaz oluşu 
d. ayrılamaz oluşu 
e. soyut oluşu 

 
11. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmet pazarlamasına ilave edilen yeni bileşendir? 

a. ürün 
b. fiyat 
c. tutundurma 
d. katılımcılar 
e. dağıtım  

 
 
 

12. Otel işletmelerinin yıldız sayısına göre farklı fiyat uygulaması hangi tür fiyat farklılaştırmasıdır? 
a. zamana göre 
b. miktara göre 
c. müşteri grubuna göre 
d. hizmet kalitesine göre 
e. çalışanına göre 



 
13. Aşağıdakilerden hangisi hizmet satış tutundurma çabalarından değildir? 

a. yarışmalar 
b. çekilişler 
c. fiyat indirimleri 
d. kişisel satış 
e. sık kullanıcı programları 
 

14.  Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde dağıtım fonksiyonunda bekleme süresi kapsamında 
değildir? 
a. Hekimi muayene için bekleme 
b. Ultrason çekimi için bekleme 
c. Hastanede danışmada bekleme 
d. Vale için bekleme 
e. Ambulans için bekleme 

 
15. Üretici tarafından tüketiciye çay ile birlikte hediye olarak verilen bisküvinin perakendeci 

tarafından satılması hangi tür etik olmayan uygulamadır? 

a. Reklam 

b. Kişisel satış 

c. Halkla ilişkiler 

d. Diğer satış artırıcı çabalar 

e. Tanıtım 

 

16. Pazarlama etiği aşağıdaki kararlardan hangisi ile ilgilidir? 

a. finansal kararlar 
b. yönetimsel kararlar 
c. hedef pazarlama kararları 
d. üretim kararları 
e. işletme kararları 

 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi hasta-tüketici etiği ile ilgilidir? 

a. raf bedeli alınması 
b. eve teslim hizmetinin verilmemesi 
c. çocuklara yönelik reklam yapılması 
d. bedeli ödenmeden CD kopyalama 
e. spot pazar olması 

 
18. Sağlık kurumlarında yerel reklam aşağıdaki reklam sınıflandırmalardan hangisine girer? 

a. Ödeme açısından reklam sınıflandırması 

b. Mesaj açısından reklam 

c. Coğrafi alana göre reklam 



d. İşlenen konuya göre reklam 

e. Amaç açısından reklam 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi reklam ajansının görevi değildir? 

a. Reklam yapacak firma için reklam planı hazırlayıp önermek 

b. Mesajı oluşturmak ve reklam araç(lar)ını seçmek 

c. Reklam planını uygulamak 

d. Pazarlama araştırması yapmak, reklamın etkinliğini ölçmek diğer satış çabalarını düzenlemek 

ve gerekli gereçleri hazırlamak 

e. Üretilen ürünü dağıtmak 

 
20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetleri arasına girmez? 

a. Şikâyetleri toplama 

b. Müşteri önerilerini toplama 

c. Ürünü satmak 

d. Firma ya da marka ile ilgili lobicilik yapmak 

e. Kamuoyu ile ilişki kurmak 

 


