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Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

50

60

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
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. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1.   I. Devletin şekli

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurları hakkındaki “yasaklar” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

II. Devletin bütünlüğü
III. Cumhuriyetin nitelikleri
IV. Devletin temel amaç ve görevleri

A) Greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri,
ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları
yasaktır.
B) Kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar hiçbir şekilde
açıklayamazlar.
C) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye
istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi
menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul
etmeleri yasaktır.
D) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev
alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya
kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri değiştirilemeyecek hükümlerdendir?
A) Yalnız I
C) I, II ve III

Vergi ödevi
Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden kaçı
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?
A) İkisi

B) Üçü

C) Dördü

D) Beşi

3. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin

çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul
hâlinde çalışır.
B) Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara
bağlanır.
C) Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır.
D) Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara ilgili bölümce bakılır.
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2. •
•
•
•
•

B) II ve IV
D) I, II, III ve IV

5.   I. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi

için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış
olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği
bir kademenin bulunması şartları aranır.
II. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
III. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci disiplin
amirleridir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri
ile ilgili yetkilerini devredemezler.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
kademe ilerlemesi ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisinin görevden uzaklaştırmaya yetkisi yoktur?
A) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri
B) Atamaya yetkili amirler
C) Disiplin amirleri
D) İllerde valiler
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7. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre “sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek”
görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinindir?

yapılmıştır?

A) O, hem kıymetli bir entelektüel hem de değerli
bir bilim insanıydı.
B) Onunla ayaküstü yaptığımız sohbetleri hiçbir
zaman unutamam.
C) Yörede art arda çıkan orman yangınları ekipleri oldukça zorluyor.
D) Erciyes dağındaki modern tesisler kış için
misafirlerini bekliyor.

A) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
C) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

8. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş-

12. Ah bu türküler köy türküleri

A) Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve
oy çokluğu ile karar alır.
B) Şûra yılda en az dört kere toplanır. Başkan
lüzum gördüğü hâllerde Şûrayı toplantıya
çağırabilir.
C) Şûra üyelerinin on üçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış
kişiler arasından seçilir.
D) Şûra üyelerinin görev süresi üç yıldır. Şûra
toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer.

9. Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek

veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal
veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede
olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin - - - -  aydan
- - - - yıla kadar meslekten geçici men edilmesine
karar verilir.
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larının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre Yüksek Sağlık
Şûrası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan
hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

13. Mustafa Kemal Paşa “Gazilik” unvanını hangi
savaş sonunda almıştır?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

14. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi
getirilmelidir?
A) altı - iki
C) üç - bir

I
II
Dilimizin tuzu biberi
III
Memleket ahvalini onlardan sor
IV
Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i

yapılan inkılaplardan biridir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Medeni Kanun’un çıkarılması
D) Millet Mekteplerinin açılması

B) altı - bir
D) bir - bir

15. • Din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır.
• Siyasi, iktisadi ve hukuki düzende aklın ege-

10. “Oturmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-

menliği kabul edilir.

gisinde “benimsenmek, kökleşmek, yerleşmek”
anlamında kullanılmıştır?

• Kişiler din, inanç ve ibadet hürriyetine sahiptirler.
Ülkemizde yukarıdaki durumların varlığı hangi
Atatürk ilkesinin uygulandığının göstergesidir?

A) Gemi, iki saat sonra karaya oturdu.
B) Gelenekler gün geçtikçe iyice oturdu.
C) Misafirler bugün çok fazla oturmadı.
D) Sabahtan akşama kadar boş boş oturdunuz.

A) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
3
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16. Çocukların diğer çocuklar ile aynı ortamda, fa-

21. • Ailenin değerleri ve işleyişi kırsal ailede görülen-

kat birbirlerinden bağımsız olarak oynadıkları
oyun dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

lere benzerdir.

• Babanın egemenliği sürmekle birlikte, kırsal

A) Kurallı oyun evresi
B) Paralel oyun evresi
C) Tek başına oyun evresi
D) İş birliğine dayalı oyun evresi

•

aileye göre diğer aile bireylerinin daha çok söz
hakkı ve özgürlüğü vardır.
Akrabalık ilişkileri kırsal aileye göre daha
zayıftır. Ancak köydeki akrabalarla ilişkiler hala
sürmektedir.

Yukarıda özellikleri verilen aile türü hangisidir?
A) Geniş aile
C) Anaerkil aile

17. Erikson’a göre; çocuklar 3 yaş civarlarında

A) Makro - Küresel oyun
B) Mikro - Küresel oyun
C) Kişisel - Evrensel oyun
D) Yapısal oyun

18. Okul öncesi dönemde oyun becerilerinin ge-

lişimini en asgari düzeyde etkileyecek etmen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinsiyet
C) Hastalıklar

B) Yaş
D) Kültürel farklılıklar

22. Aşağıdakilerden hangisi metabolizma hastalıklarından biri değildir?
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anaokuluna ya da kreşe başladıklarında oyun
çocuklar için daha sosyal bir etkinlik olmaya
başlar. Çocuklar kendi çevrelerinin ve kendi
algılarının sadece kendileri tarafından kontrol edilmediğini ve aynı zamanda başkaları
tarafından etkilendiğini anlamaya başladıkları
oyun evresi aşağıdakilerden hangisidir?

B) Çekirdek aile
D) Geçiş ailesi

19. Aşağıdakilerden hangisi aile sınıflandırmala-

A) Hemofili
C) Hiper tansiyon

B) Şeker hastalığı
D) Fenilketenüri

23. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde görülen
pişikleri önlemek için alınabilecek önlemlerden değildir?
A) Bebeğin bezi 3-4 saate bir değiştirilmelidir.
B) Pamuklu bezler tercih edilmeli ve hazır bez
kullanılmalıdır.
C) Pişik olan yerlere pudra dökülmelidir.
D) Oda sıcaklığı uygunsa 1-2 saat bebeğin altı
açık tutulmalıdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi D vitamini eksikli-

rından biri değildir?

ğinde ortaya çıkan genellikle çocukların hızlı
büyüme dönemlerinde görülen kemik hastalığıdır?

A) Büyüklüğüne göre aile tipi
B) Egemenliğine göre aile tipi
C) Bağımsızlığına göre aile tipi
D) Modernliğine göre aile tipi

A) Fenilketenüri
C) Tüberküloz

20. Aşağıdakilerden hangisi bağlanma modellerinden değildir?

A) Güvenli bağlanma B) Kayıtlı bağlanma
C) Saplantılı bağlanma D) Korkulu bağlanma
4
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25. Aşağıdakilerden hangisi 4-6 yaş grubu çocuk-

29. Neyin nerede, ne zaman gözleneceğinin önce-

larında hastalık ve hastaneye yatma algısıyla
baş etme yollarından biri değildir?

den tespit edilerek amacının belirlendiği, belli
kurallara uyarak yapılan gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvendiği kişiler yanında olmalıdır.
B) İşlemler ayrıntılı anlatılmalıdır.
C) Acılı işlemlerin ceza olmadığı açıklanmalıdır.
D) Tüm yaraların üzeri kapatılmalıdır.

A) Sistemli gözlem
B) Yüzeysel gözlem
C) Gelişi güzel gözlem
D) Özel durumlarda gözlem

26. Aşağıdakilerden hangisi terapötik oyun çalış-

30. Aşağıdakilerden hangisi otobiyografinin ya-

malarında hemşirenin takip etmesi gereken
prensiplerden biri değildir?

27. Genellikle doğumun 3. gününden 21. güne

kadarki süre içerisinde gelişen ani ateş yülselmesi (38°C), titreme ile karakterize 24 saat süren
infeksiyondur.
Tanımı verilen durum aşağıdaki hangi dönemi
ifade etmektedir?
A) Doğum sonrası dönem
B) Lohusalık dönemi
C) Neonatal dönem
D) Enfeksiyon dönemi

rarlı yanlarından biri değildir?
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A) Çocukla sıcak ve dostane bir ilişki kurmalıdır.
B) Çocuğu olduğu gibi kabul etmelidir.
C) Seçimler yapma sorumluluğunu kendi almalıdır.
D) Oyun aceleye getirilmemelidir.

B

A) Öğretmen, öğrencinin önemli duygularını,
tutumlarını, yaşantılarını öğrenebilir.
B) Öğrenci kendini ve yaşıtlarını anlatırken içini
boşaltabilir.
C) Uygulama ve değerlendirmesi daha az zaman
alır.
D) Öğrenci imgelemenin genişliği dolaysıyla gerçekleri değiştirebilir.

31. Karbonhidratların vücuttaki en önemli görevi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enerji vermek
B) Büyümeyi sağlamak
C) Vücudun yapıtaşını oluşturmak
D) Dokuların yenilenmesini sağlamak

32. Hamileliğin hangi döneminde annenin yeterli

28. Bir anekdotta aşağıdakilerden hangisi bulunamaz?

ve dengeli beslenme alışkanlığı varsa ilave
besin almasına gerek yoktur?

A) Gözlemcinin adı, soyadı, unvanı
B) Olayın geçtiği yer
C) Çocuğun anne baba bilgileri
D) Gözlemcinin yorumu, önerisi için ayrılmış
kısım

A) Hamilelik öncesi
B) Gebeliğin ilk üç ayı
C) Gebeliğin ikinci üç aylık dönemi
D) Gebeliğin son üç ayı
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33. Aşağıdakilerden hangisi gebelik beslenmesin-

38. Aşağıdakilerden hangisi 36-48 aylık çocukla-

de dikkat edilecek noktalardan biri değildir?

rın bilişsel gelişim özelliklerinden değildir?

A) Sık sık ve az yemelidir.
B) Sindirimi güç gıdalardan alınmamalıdır.
C) Posalı gıdaların alımı azaltılmalıdır.
D) Hazır gıda ve içeceklerden kaçınılmalıdır.

A) Zıt kavramları ayırt eder.
B) Cinsiyetini söyler.
C) 4-10 parçalı yap-bozu tamamlar.
D) Renkleri tanır eşleştirir.

34. Bebeklik döneminde benlik gelişimi hangi

39. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişimle ilgili

süreç yoluyla oluşur?

kavramlardan biri değildir?

35. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk gelişim evresinde çocuğun fiziksel gelişimini en
fazla destekleyen etkinlik türüdür?
A) Okuma yazma etkinliği
B) Sanat etkinliği
C) Drama
D) Oyun etkinliği

A) Kavram oluşturma
B) Nesne kimliği
C) Yetenek
D) Kuvvet
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A) Kendini tanıma
B) Bağlanma
C) Akran etkileşimi
D) Özerkliğin kazanılması

40. Bebekler zamanlarının çoğunda nesneleri ağızlarına götürerek, emerek, sesler çıkararak vakit
geçirirler.

Verilen bilgi aşağıdaki hangi gelişim dönemine aittir?
A) Anal dönem
B) Oral dönem
C) Genital dönem
D) Gizil dönem

36. Aşağıdakilerden hangisi psiko-motor gelişimi

destekleyici düzenlenecek etkinlikler aracılığı
ile çocuklara kazandırılması amaçlanan becerilerden değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi bireyin genler yoluyla
anne babasından aldığı özelliklerden değildir?

A) Belirli şekilleri isimlendirebilme
B) Dikkat kontrolünü sağlayabilme
C) Makası uygun şekilde kullanabilme
D) El - göz koordinasyonunu sağlayabilme

A) Davranış
C) Zekâ

B) Yaratıcılık
D) Cinsiyet

42. Aşağıdakilerden hangisi ilk çocukluk döne-

mindeki (2-6 yaş) gelişim görevlerinden biri
değildir?

37. Aşağıdakilerden hangisi 0-6 yaş grubu çocuklarında korku önleme yollarından değildir?

A) Öz bakım becerilerini kazanma
B) Dili kullanmayı öğrenme
C) Cinsiyetine uygun rolleri öğrenmeye başlama
D) Ailenin model alınması

A) Korkularının üzerine gidilmelidir.
B) Çocuğu korkutarak eğitim verilmemelidir.
C) Yetişkinler korkularını çocuklara belli etmemelidir.
D) Çocuğun korktuğu şeyler hakkında doğru bilgi
verilmelidir.
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43. Tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın

48. Yeni doğan bebeğin kollarını elleriyle birlikte

davranışlarında meydana gelen değişiklikler
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Öğrenme
C) Eğitim

B

açıp ve sonra kucaklama hareketi yapar gibi
kapanması aşağıdaki reflekslerden hangisidir?

B) Gelişim
D) Olgunlaşma

A) Moro refleksi
B) Yakalama – Kavrama refleksi
C) Babinski refleksi
D) Arama refleksi

44. İnsanın doğumdan itibaren yaşamı boyunca

duyularını kullanarak çevresindeki bilgileri
organize etme, anlama, yorumlama ve yeni
durumlara kendini uydurma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

lerden biri değildir?
A) Dikkat
B) Kuvvet
C) Eşgüdüm
D) Emekleme

B) Algı
D) Yetenek

45. Aşağıdakilerden hangisi görsel uzamsal

zekaya sahip insanların özelliklerinden biri
değildir?
A) Ardışık düşünme yetenekleri vardır.
B) Görerek gözleyerek öğrenirler.
C) Nesneleri ve mekanı düzenleme yetenekleri
vardır.
D) Dinlediklerinden zihinsel objeler, hayaller,
resimler üretirler.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Gizli güç
C) Ayırt etme

49. Aşağıdakilerden hangisi psiko-motor yetenek-

50. Temel hareketler döneminde kazanılan motor

yeteneklerinden 2-3 yaş çocuğunun büyük
kas gelişimine aşağıdakilerden hangisi uygun
değildir?
A) Geri geri yürür.
B) Çift ayak zıplar.
C) Hareketli topa tekme atar.
D) Destekle merdiven iner.

46. Çocuğun “sarı” yerine “sayı”, ”kara” yerine

“kaya”, “arı” yerine “ayı” şeklinde söylemesi
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Sesin düşünülmesi B) Ses ekleme
C) Ses bozulması
D) Sesin değiştirilmesi

47. Yeni doğan bebekte toplam kemik sayısı kaç
tanedir?
A) 250

B) 260

C) 270

D) 280
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 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.

08 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
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