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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.
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AÇIKLAMA

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

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 
dakikadır (2 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.ÖSYM



2013 - İcra Md. ve Md. Yrd.
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR

TESTİ

1. Bu testte 50 soru vardır.

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

1.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer
verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Dünyanın en büyük canlısı olarak bilinen mavi
balinaların, denizlerin en küçük canlılarından olan
planktonlarla beslenmesi ilginçtir.

Mağaraların iç taraflarında, mağara derinliklerine
uyum sağlayacak şekilde değişime uğramış canlılar
barınır.

Yarasalar, karanlık ve derin mağaraların her
bölgesinde yaşayabilen canlılardandır.

Ökse otu, Kuzey Avrupa’dan Kuzeybatı Afrika’ya;
Güneybatı ve Orta Asya’dan Japonya’ya kadar
yayılan bir alanda yetişmektedir.

Biyoçeşitlilik; bir bölgedeki genlerin, türlerin,
ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu
bütündür.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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5.

6.

7.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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8. 9.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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10.

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E)10 19 90 99 101

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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17.

18.

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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I. “Türkiye Devleti’nin yönetim şekli Cumhuriyet’tir.”
ibaresinin eklenmesi

II. “Devletin dini İslam’dır.” hükmünün çıkarılması

III. “Türkiye Devleti’nin cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı,
devletçi, laik ve inkılapçı” olduğunun belirtilmesi

Yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak 1921
Anayasası’nda değişiklik yapılmıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

27.

28.

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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32.

33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde kümes
hayvancılığının yoğun olarak yapılmasında
aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A)

B)

C)

D)

E)

Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

Yem bitkileri üretiminin yoğun olarak yapılması

İşletmeler için gerekli olan enerji kaynaklarına kolay
ulaşılması

Bu illerin büyük pazar alanları olması

İş gücü arzının fazla olması

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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42.

43.

44.

1982 Anayasası’na göre, başkaca bir yürürlük tarihi
belirtilmemişse kanun hükmünde kararnameler
hangi tarihte yürürlüğe girer?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiği
gün

Resmî Gazete’de yayımlandığı gün

Resmî Gazete’de yayımlandıktan 10 gün sonra

Resmî Gazete’de yayımlandıktan 15 gün sonra

Resmî Gazete’de yayımlandıktan 45 gün sonra

45.

46.

47.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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48.

49.

50.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.12
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1. Bu testte 50 soru vardır.

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

1. 2.

3.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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4.

5.

6.

Çekteki müracaat borçlularından birisinin
diğerlerine karşı sahip olduğu başvurma (müracaat)
hakkının zaman aşımı süresi, aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

İbraz süresinin bitiminden itibaren 6 ay

İbraz süresinin bitiminden itibaren 1 yıl

Çeki ödediği veya çekin kendisine karşı ileri
sürüldüğü tarihten itibaren 6 ay

Çeki ödediği veya çekin kendisine karşı ileri
sürüldüğü tarihten itibaren 1 yıl

Çeki ödediği veya çekin kendisine karşı dava yoluyla
ileri sürüldüğü tarihten itibaren 3 yıl

7.

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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I. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’a göre borçlu aleyhine başlatılan
icra takipleri durur.

II. İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre borçlu
aleyhine başlamış olan rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takipler durur.

III. İcra takip işlemiyle kesilen zaman aşımı süreleri,
iflasın ertelenmesi süresince duran icra takipleri
bakımından işlemez.

IV. İcra ve İflas Kanunu’nun adi ve rehinli alacakların
sırasını düzenleyen 206. maddesinin birinci
sırasında yazılı, işçilerin iş ilişkisinden
kaynaklanan alacakları için borçlu aleyhine icra
takibi yapılabilir.

Borca batık durumda bulunan ancak mali
durumunun iyileşmesi ümidi olan sermaye şirketleri
hakkında verilen iflasın ertelenmesi kararının icra
takiplerine etkisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız I Yalnız II

I ve II II ve III

III ve IV

17.

18.

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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21.

22.

A, kiracısı B aleyhine taşınmazın tahliyesine ilişkin dava
açmıştır. Bu taşınmazın aylık kira bedeli 500 TL’dir.

Harçlar Kanunu’na göre, A’nın ödemesi gereken
karar ve ilam harcı kaç TL üzerinden alınır?

A) B) C) D) E)500 3.000 4.000 6.000 12.000

23.

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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26.

27.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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31.

32.

Asliye ticaret mahkemesinde görülmekte olan bir
davada, taraflardan A Anonim Şirketi’nin kayıtlı
elektronik posta hesabına mahkeme tarafından
elektronik tebligat çıkarılmıştır. Elektronik tebligat evrakı,
A Anonim Şirketi’nin elektronik posta hesabına
15.08.2013 tarihinde ulaşmış ancak şirket yetkilisi
hesabı bir süre kontrol etmemiştir.

Tebligat Kanunu’na göre, bu durumda tebligat
aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmış sayılır?

A)

B)

C)

D)

E)

15.08.2013 gün sonunda

17.08.2013 gün sonunda

18.08.2013 gün sonunda

20.08.2013 gün sonunda

22.08.2013 gün sonunda

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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38.

39.

40.

41.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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42.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisinin dava dilekçesinde
noksan olması hâlinde bunun giderilmesi için
hâkimin bir haftalık kesin süre vermesi gerekmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Davalının adı, soyadı ve adresi

Davacının T.C. kimlik numarası

Dava konusunun değeri

Talep sonucu

Davacının veya temsilcisinin imzası

47.

48.

49.

50.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

24
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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 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 90 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 İcra Müdür ve 

İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Sınava Giriş Belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim et-
meyi unutmayınız.

ÖSYM




