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02 KASIM 2013

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 
Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 
dakikadır (2,5 saat).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.

 

 

 



2013 - İdari Yargı
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR

TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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5. ----. Waitomo Mağarası bu açıdan turistlerin büyük
ilgisini çekiyor. Doğa harikası bu mağarayı görmek
isteyenler günün her saatinde akın akın ziyarete geliyor.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Mürekkep balığının sadece vücudunun alt kısmı
ışıldar, bu da balığın, bulunduğu ortamın rengine
uyum sağlayarak saklanmasını kolaylaştırır

Acıkmış olan ışıltılı larvalar, sarkıtlara yapışan
böcekleri yemek için bu sarkıtların üzerinden
aşağıya doğru hareket ederek farkında olmadan bir
ışık gösterisi sunar

Denizlerde planktonlar özellikle bazı bölgelerde
geceleri çok belirgin ışık saçıyor ve meydana
getirdikleri yakamozla insanların ilgi odağı oluyor

İçerdikleri renk maddesine bağlı olarak,
okyanuslarda yaşayan bir canlı türü olan mercanlar
güneş ışığını soğurduğunda ışıltılı renkler oluşur ve
bunlar ancak güçlü bir ışık altında ortaya çıkar

Bir tür denizanası olan aequorea victoria, derin
denizlerde yaşar ve bir cisme sürtündüğünde veya
seyir hâlindeyken vücudu ışıldamaya başlar

6.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP B 
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7. 8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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10.

11.

Bir iş yerinde çalışan erkeklerin ’i, kadınların ’si

ve tüm çalışanların ’sı üniversite mezunudur.

Bu iş yerinde üniversite mezunu olmayan 56 çalışan

olduğuna göre, çalışanların kaçı kadındır?

A) B) C) D) E)42 48 50 54 60

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP B 
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14. 15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşlarıyla ilgili bir
gelişme değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Büyük toprak kayıplarının yaşanması

Babıali Baskını'nın gerçekleşmesi

Rodos ve 12 Ada'nın kaybedilmesi

Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanması

Bulgaristan'ın Doğu Rumeli'yi işgal etmesi

23.

24.

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.7

 

 

 

 

 

DOĞRU CEVAP C
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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1982 Anayasası’na göre, meclis soruşturması
açılmasına karar verilebilmesi için en az kaç
milletvekilinin bu yönde oy kullanması gereklidir?

A) B) C) D) E)55 110 139 276 330

35.

36.

37.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP C 
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40.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.10
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1. Bu testte 100 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

Somut norm denetimi (itiraz yolu) ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ancak bir davada uygulanacak kanun veya kanun
hükmünde kararname hükümleri için bu yola
gidilebilir.

Ancak bakılmakta olan bir dava esnasında bu yola
gidilebilir.

Resen veya talep üzerine bu yola gidilebilir.

Danıştay veya Yargıtayda karar düzeltme
aşamasında bu yola gidilemez.

Ceza davasında cumhuriyet savcısı da bu yola
gidilmesini talep edebilir.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP D 
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5.

6.

7.

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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10.

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Kamu İhale Kanunu’na göre, açık ihale usulü ile
yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet, eşik değerlere
eşit ya da bu değerlerin üstünde ise ihale ilanları
kamu ihale bülteninde ne zaman yayımlanır?

A)

B)

C)

D)

E)

Son başvuru tarihinden en az 4 gün önce

İhale tarihinden en az 14 gün önce

İhale tarihinden en az 21 gün önce

İhale tarihinden en az 25 gün önce

İhale tarihinden en az 40 gün önce

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.14

 

DOĞRU CEVAP E 
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20.

21.

İdari yargıda temyize başvurulması durumunda ilk
derece yargı merciinin verdiği kararın yürütülmesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Temyize başvurulmuş olması, ilk derece
mahkemesinin verdiği kararın yürütülmesini
durdurmaz.

İlk derece yargı merciinin kararının bozulması
durumunda, kararın yürütülmesi kendiliğinden durur.

Temyiz mercii, talep üzerine ya da gerektiğinde
resen mahkeme kararının yürütülmesini durdurabilir.

İlk derece yargı mercii tarafından verilen kararın
yürütülmesinin durdurulması hakkında temyiz mercii
tarafından verilen karara karşı itiraz mümkün
değildir.

Temyiz mercii, dava konusu işlemle ilgili olarak da
yürütmeyi durdurma kararı verebilir.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP C 
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 23. - 24.  soruları aşağıdaki olaya göre
cevaplayınız.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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27.

28.

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi, hâkimin davaya bakmaktan
yasaklı olduğu hâller arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasına
bakması

Davada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş olması

Nişanlısının davasına bakması

Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasına
bakması

Davada iki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya
yasal danışmanı sıfatıyla hareket etmesi

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP B 
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38. 39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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41.

42.

43.

Selim, borçları sebebiyle uzun süredir çeşitli sorunlar
yaşamaktadır. Şans oyunundan eline bir miktar para
geçer ve bu parayla mevcut borçlarını ödemek yerine bir
otomobil alır. Daha sonra bu otomobili, alacaklılarından
Gökhan’a, borcunu ödedikten sonra kendisine tekrar
devretmesi kaydıyla temlik eder. Selim, bu devirden 3 ay
sonra Gökhan’a olan borcunu öder.

Bu olayda Selim ile Gökhan arasında gerçekleşen
işlemin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Nispi (nitelikli) muvazaa

Mutlak (adi) muvazaa

Kanuna karşı hile

İnançlı işlem

Yanılma  

44.

45.

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP D 
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46.

47.

48.

49.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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50.

51.

52.

53.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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 54. - 55.  soruları aşağıdaki olaya göre
cevaplayınız.

54.

55.

56.

57.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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A, maliki olduğu üç katlı villa üzerinde kardeşi K’ye bir
oturma hakkı tanımıştır.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

K, oturma hakkının kullanılmasını, maddi açıdan zor
durumda bulunan yeğeni Y’ye bırakabilir.

Oturma hakkı sınırlı ayni hak olduğundan bina
üzerinde doğrudan hâkimiyet sağlar.

K öldüğünde, oturma hakkı mirasçılarına geçmez.

Oturma hakkı, binanın belirli yerlerinde bağımsız ve
münhasır kullanma yetkisine; ortak yerlerde ise
binada oturan diğer kişilerle birlikte kullanma
yetkisine sahip olmayı sağlayacak tarzda kurulabilir.

Oturma hakkının kurulması için tapu siciline tescil
gerekir.

58. 59.

Diğer sayfaya geçiniz.24

DOĞRU CEVAP A 
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60. 61.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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62.

63.

Türk Ceza Kanunu’nun 167. maddesinin birinci
fıkrasında

“Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan
suçların;

 a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

… zararına olarak işlenmesi hâlinde ilgili akraba
hakkında cezaya hükmolunmaz.”

ifadesine yer verilmiştir.

Bu maddede düzenlenen ve faile ceza verilmesine
engel olan müessese aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

Şahsi cezasızlık sebebi

Kusurluluğu kaldıran hâl

Etkin pişmanlık

Hukuka uygunluk sebebi

64.

65.

Diğer sayfaya geçiniz.26

DOĞRU CEVAP B 
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66.

67.

68.

69.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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70.

71.

72.

Vergi hukukunda kıyas yasağı, aşağıdaki ilkelerden
hangisinin bir gereğidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ödeme gücü ilkesi

Sosyal devlet ilkesi

Genellik ilkesi

Eşitlik ilkesi

Vergilerin yasallığı ilkesi

73.

74.

75.

Diğer sayfaya geçiniz.28

 

DOĞRU CEVAP E 
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arasında elde edilen
gelir nedeniyle doğan gelir vergisinin tarh zaman
aşımı hangi tarihte dolar?

A) B) C)

E)D)

31.12.2015 01.12.2015 31.12.2014

01.12.2014 31.12.2010

83.

84.

 85. - 86.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

85.

86.

Diğer sayfaya geçiniz.30

DOĞRU CEVAP A 
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87.

88.

89.

Kamu kuruluşları tarafından, belli bir işin
yapılmasına yetki ve izin verilmesi işlemi
karşılığında alınan bedele ne ad verilir?

A) B) C)

E)D)

Vergi Resim Harç

Şerefiye Katılma payı

90.

91.

92.

93.

Diğer sayfaya geçiniz.31

DOĞRU CEVAP B 
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.32

 

 

 



Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı, 2013-Adalet Bakanlığı İdari Yargı 
Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Sınava Giriş Belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi 
unutmayınız.

 

 

 


