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1.	 1982	Anayasası’nın	66.	maddesine	göre;	seçimler	
ve	halkoylaması	

–	 serbest	oy,	

–	 eşit	oy,	

–	 gizli	oy,	

–	 genel	oy,	

–	 tek	dereceli	seçim,

–	 açık	sayım	ve	döküm	esaslarına	göre,	

–	 yargı	yönetim	ve	denetimi

altında	yapılır.	

Burada	açıkça	görüldüğü	üzere	seçimlerin	kaç	turla	

olacağına	ilişkin	bir	kriter	yoktur	ve	kanunla	bir	veya	

birden	çok	turlu	seçim	getirilmesi	durumunda	ana-

yasaya	aykırılık	teşkil	etmeyecektir	(Ancak,	turlu	se-

çim	ile	dereceli	seçim	birbirine	karıştırılmamalıdır).

Ayrıca,	yurt	dışında	bulunan	Türk	vatandaşlarının	

oy	hakkını	kullanabilmeleri	amacıyla	kanun,	uygu-

lanabilir	tedbirleri	belirler.	Yani	Anayasa,	yurt	dışın-

da	bulunan	Türk	vatandaşlarına	da	seçim	ve	hal-

koylamalarında	oy	hakkı	tanımıştır.	Ancak	madde	

metninde	de	görüldüğü	gibi,	bu	vatandaşların	oy	

kullanma	usullerini	kanun	koyucuya	bırakmıştır.	

Kanun	koyucu	da	yurt	dışındaki	Türk	vatandaşla-

rın	oy	hakkına	ilişkin	usul	ve	esasları	seçim	kanu-

nu	olarak	bilinen	Seçimlerin	Temel	Hükümleri	ve	

Seçmen	Kütükleri	Hakkında	Kanun	ile	düzenlemiş-

tir.	Buna	göre,	bu	vatandaşlar	sınır	kapılarına	ku-

rulan	sandıklar	aracılığı	ile	kullanabilmektedirler.

Cevap	A

KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir. 
Yürütmenin diğer organları (cumhurbaşkanı, 
başbakan, bir bakan) KHK çıkaramazlar ve bun-
lara yetki kanunuyla da böyle bir yetki verilemez. 

Olağan	dönemlerde	Bakanlar	Kurulu’nun	doğru-
dan	Anayasa’ya	dayanarak	KHK	çıkarma	yetkisi	
yoktur.	Yani	Bakanlar	Kurulu	istediği	zaman	KHK	
çıkaramaz,	öncelikle	yetki	alması	gerekir.	Bu	yetki	
TBMM	tarafından	yetki	kanunu	ile	verilir.

Yetki	kanununda	5	unsur	gösterilmek	zorundadır.	
Çıkarılacak	olan	KHK’nın;

–	 Amacı

–	 Kapsamı

–	 İlkeleri

–	 Süresi

–	 1’den	fazla	KHK	çıkarılıp	çıkarılamayacağı

Anayasaya	hükümleri	gereğince	yukarıda	belirti-
len	5	unsur	haricinde	yetki	kanununda	gösteril-
mesi	gereken	bir	husus	yoktur.

Anayasanın	91/3.	maddesine	göre,	“Bakanlar	Ku-
rulu’nun	istifası,	düşürülmesi	veya	yasama	dönemi-
nin	bitmesi,	belli	süre	için	verilmiş	olan	yetkinin	so-
na	ermesine	sebep	olmaz.”	Buna	göre;	TBMM’nin	
yetki	kanunu	ile	KHK	çıkarma	yetkisi	vermesi	du-
rumunda;

Bakanlar	Kurulu	istifa	ederse	veya	düşürülürse	bu	
KHK	çıkarma	yetkisi	devam	eder.	Hatta	süre	dol-
madıysa	yeni	kurulan	Bakanlar	Kurulu	bu	yetkiyi	
kullanarak	KHK	çıkarabilir.	Çünkü	burada	KHK	çı-
karma	yetkisi	şahıslara	verilmemiştir,	Bakanlar	Ku-
rulu	makamına	verilmiştir.

Yetkiyi	veren	TBMM’nin	yasama	dönemi	sona	erer-
se	yetki	kanununun	geçerliliği	devam	eder.	Çünkü	
yetkiyi	şahıslar	değil,	TBMM	vermiştir.

Yayımlandıkları	gün	TBMM’ye	sunulmayan	olağan	
KHK’ler	yürürlükten	kalkar.	Bu	durum	sadece	ola-
ğan	KHK’ler	için	geçerlidir.	Bu	açıkça	Anayasa’da	
düzenlenmiştir.	

Oysaki	olağanüstü	KHK’lerin	de	yayımlandıkla-
rı	gün	TBMM’ye	sunulması	gerekir	ancak	sunul-
mazsa	yürürlükten	kalkma	gibi	bir	yaptırımı	yoktur.

Cevap	E

2.	 Olağan	KHK	ile	olağan	dönemlerde	çıkarılan	Ka-
nun	Hükmünde	Kararnameler	kastedilmektedir.	
TBMM	çıkarmış	olduğu	yetki	kanununa	dayanarak	
Bakanlar	Kurulu	KHK	çıkarır	ve	bu	KHK	TBMM	ta-
rafından	aynen	onaylanabilir,	değiştirilerek	onay-
lanabilir	veya	reddedebilir.
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4.	 Anayasaya	göre	başbakanlık,	bakanlıklar	ve	ka-
mu	tüzel	kişilikleri	yönetmelik	çıkarabilir.	Vali	yö-
netmelik	çıkaramaz.	Diğerleri	ise	yönetmelik	çıka-
rabilir	ancak	TCDD	ve	ecza	odasının	KTK’sı	vardır.	
Ancak	bakanlıkların	KTK’sı	yoktur.

Cevap	D

7.	 Tüzüklerin	inceleme	ve	iptal	işlemleri	Danıştay’a	
verilmiştir.	Ancak	bu	iki	işleme	Danıştay	bünyesin-
deki	farklı	daireler	tarafından	bakılır.

Danıştay	15	daireden	oluşur.	Bunlardan	1	No’lu	da-
ire	idari	nitelikli	işlere	bakar	ve	işlemleri	idari	işlem-
dir.	Diğer	14	daire	ise	dava	dairesidir.	Bu	daireler	
yargılama	yaparlar	ve	kararları	yargı	kararı	niteliğin-
dedir.	Dava	daireleri	de	kendi	içlerinde	vergi	dava	
daireleri	ve	idari	dava	daireleri	olarak	ikiye	ayrılır.

Tüzük	incelemesi	idari	bir	işlemdir.	Danıştay	tüzü-
ğü	inceler	ve	görüşünü	belirtir.	Bu	tür	idari	işlem-
ler	1.	dairenin	görevine	girer.

Tüzüklerin	iptali	ise	idari	dava	daireleri	tarafından	
yapılır.	Bilindiği	üzere	bu	bir	iptal	davasıdır	ve	bu	
da	bir	yargılama	türüdür.

Cevap	A

5.	 Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	bu	raporu	kural	ko-
yucu	ve	genel	bir	işlem	olmadığı	için	düzenleyici	
işlem	değildir.	Somut	ve	bir	defa	kullanılacak	bir	
işlem	olduğundan	birel	bir	işlemdir.

Kurul,	senato,	meclis,	heyet	halinde	verilen	karar-
lar	kollektif	kararlardır.	DDK’da	kurul	olarak	karar	
almaktadır.

DDK’nın	bu	raporu	hukuk	âleminde	herhangi	bir	
yenilik	doğurmaz	ve	değişiklik	yaratmaz.	Sadece	
durum	tespit	eder	ve	değerlendirici	niteliktedir.	Bu	
yüzden	bu	rapor	icrai	olmayan	bir	işlemdir.

Cevap	A

8.	 Yürütmeyi	durdurma	kararlarına	karşı	itiraz	için	aşa-
ğıdaki	tabloyu	bilmek	yeterlidir:

YD veren
mahkeme

İtiraz
edilebilecek
mahkeme

Süre

İdare
mahkemesi

BİM

7	gün

Vergi
mahkemesi

BİM

BİM En	yakın	BİM

Danıştay	idari	
dava	dairesi

İdari	dava
daireler	kurulu

Danıştay	vergi	
dava	dairesi

Vergi	dava
daireler
kurulu

Cevap	B

6.	 Anayasa’ya	göre	kamulaştırma	sonucu	malike	öde-
necek	bedelin	taksitlendirilmesi	durumunda	en	faz-
la	5	yıl	vadeli	taksitlendirme	yapılabilir.

Cevap	C

3.	 Savaş,	seferberlik,	sıkıyönetim,	olağanüstü	hal	du-
rumlarında	bile	sınırlandırılamayan	haklara	mutlak	
(sert	çekirdek)	haklar	denir.	Bunlar	5	tanedir:

–	 Yaşam	hakkı

–	 Din,	vicdan,	düşünce	ve	kanaatlerin	açıklan-
maya	zorlanamaması

–	 Maddi	ve	manevi	vücut	bütünlüğünün	korun-
ması

–	 Suç	ve	cezaların	geriye	yürümezliği

–	 Mahkeme	kararıyla	sabit	olmadığı	sürece	kim-
senin	suçlu	sayılamaması	(masumiyet	karinesi)

Cevap	E
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9.	 Taksir	istisnai	bir	sorumluluktur	ve	sadece	kanun-
da	belirtilen	suçlar	için	taksir	uygulanabilir.	Örne-
ğin	yaralama,	öldürme	suçları	hem	kast	ile	hem	
de	taksir	ile	işlenebilir.	Ancak	hırsızlık,	mala	zarar	
verme	tecavüz	gibi	suçlar	sadece	kastla	işlenebi-
lir.	Yani	her	suç	taksir	ile	işlenemez.

Cevap	E

12.	 Müsadere,	yargılama	sonucunda	verilen	bir	yaptı-
rım	türüdür	ve	ceza	genel	hukuku	kapsamında	yer	
alıp,	güvenlik	tedbirlerinden	birisidir.	Diğer	şıklar-
da	yer	alan	kavramlar	ise	yargılama	aşamasında	
kovuşturmanın	sağlıklı	şekilde	yürümesi	için	alınan	
koruma	tedbirleridir	ve	Ceza	Muhakemesi	Huku-
ku’nun	birer	parçasıdırlar.

Cevap	A

10.	 Cebir,	mücbir	sebep,	zorunluluk	ve	kanun	emrini	
ifa	durumları	kusurluluğu	azaltan	veya	kaldıran	hal-
lerdir.	Bunlarda	faile	ceza	verilmez.	Taksir	ise	kişi-
nin	kusurluluğunun	bir	boyutudur	ve	kişiye	taksiri	
oranında	ceza	verilir.

Cevap	E

13.	 Medeni	Hukuk’ta	“Dürüstlük	Kuralı”;	kişilerin	hak-
larını	kullanırken	ve	borçlarını	yerine	getirirken	nor-
mal,	makul,	orta	zekalı	bir	insan	davranışı	göster-
mesi	gerektiğini	ifade	etmektedir.	Dürüstlük	Kuralı	
özellikle	hakların	kullanılması	ile	ilgili	bir	kuraldır.	
Bunun	dışında	borçların	yerine	getirilmesinde,	ka-
nuna	karşı	hilenin	araştırılmasında,	sözleşme	önce-
si	ilişkilerde,	sözleşmenin	değişen	şartlara	uydurul-
masında	da	uygulanır.	Hakların	kazanılmasında	ise	
Dürüstlük	Kuralı	değil	“İyiniyet	Kuralı”	uygulanır.

Cevap	D

11.	 Suç	şüphesinin	öğrenilmesi	ile	beraber	soruşturma	
başlar.	Bu	süreci	savcı	yönetir	ve	bu	süreç	sonun-
da	bir	sonuç	çıkararak	kovuşturma	(yargılama-da-
va	)	aşamasına	geçip	geçilmemesine	karar	verecek	
olan	mercii	de	savcıdır.	Soruşturma	sonunda	sav-
cı	kovuşturma	yapılmasına	gerek	duymazsa	“ko-
vuşturmaya	yer	olmadığı	kararı”	verir.	Bu	kararın	
halk	arasındaki	adı	takipsizlik	kararıdır.

Cevap	E

14.	 Medeni	Hukuk’ta	“Sınırlı	Ehliyetsizler”;	ayırt	etme	
gücüne	sahip	küçükler	ile	ayırt	etme	gücüne	sahip	
kısıtlılardır.	Bunlar	fiil	ehliyetinin	bütün	şartlarına	sa-
hip	olmayan	kişilerdir.	Bu	kişilerde	ehliyetsizlik	asıl,	
ehliyetlilik	istisnadır.	Bu	kişilerin	işlemleri	kendi	baş-
larına	yapabilecekleri	işlemler	/	kendi	başlarına	ya-
pamayacakları	işlemler	ve	hiç	yapamayacakları	iş-
lemler	olarak	üç	kategoride	değerlendirilmektedir.	
Hiç	Yapamayacakları	İşlemler:	Kendilerince	ve	ya-
sal	temsilcilerinin	rızaları	ile	yapmaları	mümkün	olma-
yan	işlemlerdir.	Bu	işlemlerden	önemli	bağışlamada	
bulunma,	vakıf	kurma	ve	kefil	olma	Türk	Medeni	Ka-
nunu	449.	madde	de	sayılmıştır	(Sınırlı	Ehliyetsiler,	
15	yaşını	doldurmaları	şartıyla	vasiyet	yoluyla	vakıf	
kurma	hakkına	sahiptirler).	Bunun	dışında	doktrinde	
sınırlı	ehliyetsizlerin	rekabet	yasağı	sözleşmesi	im-
zalamaları	da	hiç	yapamayacakları	işlemler	arasın-
da	kabul	edilmektedir.	Karşılıksız	kazanım	elde	etme	
sözleşmeleri	ise	sınırlı	ehliyetsizlerin	kendi	başlarına	
yapabilecekleri	işlemler	arasındadır.

Cevap	E
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15.	 Türk	Medeni	Kanunu’na	göre	nişanlanma,	evlen-
me	vaadiyle	olur.	Nişanlanma,	yasal	temsilcileri-
nin	rızası	olmadıkça	küçüğü	veya	kısıtlıyı	bağla-
maz.	Nişanlılardan	biri	haklı	bir	sebep	olmaksızın	
nişanı	bozduğu	veya	nişan	taraflardan	birine	yük-
letilebilen	bir	sebeple	bozulduğu	takdirde;	kusuru	
olan	taraf,	diğerine	dürüstlük	kuralları	çerçevesin-
de	ve	evlenme	amacıyla	yaptığı	harcamalar	ve	kat-
landığı	maddî	fedakârlıklar	karşılığında	uygun	bir	
tazminat	vermekle	yükümlüdür.	Aynı	kural	nişan	
giderleri	hakkında	da	uygulanır.	Tazminat	isteme-
ye	hakkı	olan	tarafın	ana	ve	babası	veya	onlar	gibi	
davranan	kimseler	de,	aynı	koşullar	altında	yaptık-
ları	harcamalar	için	uygun	bir	tazminat	isteyebilir-
ler.	Kanunun	123.	maddesine	göre	nişanlılığın	so-
na	ermesinden	doğan	dava	hakları,	sona	ermenin	
üzerinden	bir yıl geçmekle	zaman	aşımına	uğrar.

Cevap	A

18. Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüdü: Borç-
lunun	muaccel	hale	gelmiş	bir	borcu	gereği	gibi	
yerine	getirmemesidir.	Muaccel	bir	borcun	borç-
lusu,	alacaklının	ihtarıyla	temerrüde	düşer.	Borcun	
ifa	edileceği	gün,	birlikte	belirlenmiş	veya	sözleş-
mede	saklı	tutulan	bir	hakka	dayanarak	taraflar-
dan	biri	usulüne	uygun	bir	bildirimde	bulunmak	
suretiyle	belirlemişse,	bu	günün	geçmesiyle;	hak-
sız	fiilde	fiilin	işlendiği,	sebepsiz	zenginleşmede	
ise	zenginleşmenin	gerçekleştiği	tarihte	borçlu	te-
merrüde	düşmüş	olur.	Ancak	sebepsiz	zenginleşe-
nin	iyiniyetli	olduğu	hâllerde	temerrüt	için	bildirim	
şarttır.	Temerrüde	düşen	borçlu,	temerrüde	düş-
mekte	kusuru	olmadığını	ispat	etmedikçe, borcun	
geç	ifasından	dolayı	alacaklının	uğradığı	zararı	gi-
dermekle	yükümlüdür.	Temerrüde	düşen	borçlu,	
beklenmedik	hâl	sebebiyle	doğacak	zarardan	so-
rumludur.	Borçlu,	temerrüde	düşmekte	kusuru	ol-
madığını	veya	borcunu	zamanında	ifa	etmiş	olsaydı	
bile	beklenmedik	hâlin	ifa	konusu	şeye	zarar	vere-
ceğini	ispat	ederek	bu	sorumluluktan	kurtulabilir.	

Cevap	C

16.	 Türk	Medeni	Kanunu’na	göre	Tapu	Siciline	Hakim	
Olan	İlkeler	şu	şekildedir:

1. Açıklık (aleniyet)	ilkesi: Tapu	sicili	ilgisi	oldu-
ğunu	kanıtlayan	herkes	tarafından	incelenebi-
len	aleni	bir	sicildir.	Hiç	kimse	tapu	sicilinde	ka-
yıtlı	olan	bir	hususu	bilmediğini	iddia	edemez	
(kesin	karine).	

2. Tescil ilkesi: Taşınmazlar	üzerinde	ayni	hak-
ların	kurulması	(tesisi),	değiştirilmesi	(tadili)	ve	
sona	ermesi	(terkini)	için	tapu	kütüğüne	tescil	
işleminin	yapılması	gerekir.	

3. İlliyet (sebep-sonuç-nedensellik)	ilkesi: Tapu	
siciline	yapılan	bir	tescilin	hukuki	sonuçlar	do-
ğurabilmesi	için	tescilin	dayandığı	hukuki	se-
bebin	geçerli	olması	gerekir.	Geçerli	bir	sebe-
be	dayanmayan	tescil,	yolsuz tescildir.	Yolsuz	
tescilden	hakları	zedelenenler	tapu	sicilinin	dü-
zeltilmesi	davası	açabilirler.	

4. Tapuya güven ilkesi: Tapu	kütüğündeki	tes-
cile	iyi	niyetle	dayanarak	mülkiyet	veya	diğer	
bir	ayni	hak	kazanan	üçüncü	kişinin	bu	kaza-
nımı	korunur.	

17.	 Medeni	Hukuk’a	göre,	bir	şeye	malik	sıfatıyla	sahip	
olanlar	o	şeyin	Asli	Zilyedidir.	Bir	şeye	mülkiyet	dı-
şındaki	bir	hakka	dayanarak	sahip	olanlar	ise	Fer’i	
Zilyet	sayılırlar.	Örnek: Bir	kimse	otomobilini	kira-
ya	verirse	veya	bir	borcu	için	rehnederse	bu	kimse	
malik	sıfatı	ile	otomobilin	Asli	Zilyedi	kiracı	veya	reh-
nalan	ise	Fer’i	Zilyedidir.	Örnekten	de	anlaşılacağı	
gibi	Asli-Fer’i	Zilyetlik	bir	eşyaya	aynı	zamanda	iki	
kişinin	zilyet	olması	durumunda	ortaya	çıkmaktadır. 

Cevap	A

5. Devletin kusursuz sorumluluğu ilkesi: Dev-
let	 tapu	 sicilinin	 tutulmasından	 doğan	 bü-
tün	zararlardan	kusursuz	olarak	sorumludur.	
Devlet,	zararı	ödedikten	sonra	kusurlu	me-
muruna	rücu	edebilir.	Bu	ilkeler	arasında	ge-
nellik	 ilkesi	diye	bir	 ilke	bulunmamaktadır.	

Cevap	E
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21.	 Türk	Borçlar	Kanunu’na	göre	genel	zaman	aşımı	sü-
resi	10	(On)	yıldır.	Türk	Borçlar	Kanunu	146.	mad-
deye	göre	“Kanunda	aksine	bir	hüküm	bulunma-
dıkça,	her	alacak	on	yıllık	zaman	aşımına	tabidir”.	
Aynı	kanunun	147.	maddesi	ise	istisnai	olarak	5	
(Beş)	yıllık	zaman	aşımına	tabi	olan	alacakları	dü-
zenlemiştir.	Bunlar:	

1.	 Kira	bedelleri,	anapara	faizleri	ve	ücret	gibi	di-
ğer	dönemsel	edimler.

2	 	Otel,	motel,	pansiyon	ve	tatil	köyü	gibi	yerler-
deki	konaklama	bedelleri	ile	lokanta	ve	benze-
ri	yerlerdeki	yeme	içme	bedelleri.

3.	 Küçük	sanat	işlerinden	ve	küçük	çapta	pera-
kende	satışlardan	doğan	alacaklar.

4.	 Bir	ortaklıkta,	ortaklık	sözleşmesinden	doğan	
ve	ortakların	birbirleri	veya	kendileri	ile	ortak-
lık	arasındaki;	bir	ortaklığın	müdürleri,	temsil-
cileri,	denetçileri	ile	ortaklık	veya	ortaklar	ara-
sındaki	alacaklar.

5.	 Vekâlet,	komisyon	ve	acentalık	sözleşmelerin-
den,	ticari	simsarlık	ücreti	alacağı	dışında,	sim-
sarlık	sözleşmesinden	doğan	alacaklar.

6.	 Yüklenicinin	yükümlülüklerini	ağır	kusuruy-
la	hiç	ya	da	gereği	gibi	ifa	etmemesi	dışında,	
eser	sözleşmesinden	doğan	alacaklar.	Haksız	
Fiil	ve	Sebepsiz	Zenginleşmeden	kaynaklanan	
alacaklar	ise	genel	zaman	aşımı	süresi	olan	10	
(On)	yıllık	zaman	aşımına	tabiidir.

Cevap	E

23.	 TTK	md.	11/3’e	göre;	Ticari	işletme,	içerdiği	mal-
varlığı	unsurlarının	devri	için	zorunlu	tasarruf	işlet-
melerinin	ayrı	ayrı	yapılmasına	gerek	olmasızın	bir	
bütün	hâlinde	devredilebilir	ve	diğer	hukuki	işlet-
melere	konu	olabilir.	Aksi	öngörülmemişse,	devir	
sözleşmesinin	duran	malvarlığını,	işletme	değeri-
ni	kiracılık	hakkını,	ticaret	ünvanı	ile	diğer	fikrî	mül-
kiyet	haklarını	ve	sürekli	olarak	işletmeye	özgüle-
nen	malvarlığını	unsurlarını	içerdiği	kabul	olunur.	
Bu	devir	sözleşmesiyle	ticari	işletmeyi	bir	bütün	
hâlinde	konu	alan	diğer	sözleşmeler	yazılı	olarak	
yapılır,	ticaret	siciline	tescil	ve	ilan	edilir.	

Cevap	E

22.	 TTK	md.	11/1’e	göre;	“Ticari	işletme,	esnaf	işlet-
mesi	için	öngörülen	sınır	aşan	düzeyde	gelir	sağ-
lamayı	hedef	tutan	faaliyetlerin	devamlı	ve	bağım-
sız	şekilde	yürütüldüğü	işletmedir”.	

Cevap	D

19.	 Eksik	borçlarda	ortada	mevcut	bir	borç	vardır.	Bu	
borç,	borçlu	tarafından	kendi	isteği	ile	yerine	geti-
rilirse	geçerlidir.	Fakat	alacaklı	tarafından	talep	ve	
dava	edilemeyen	borçlardır.	Bir	anlamda	alacaklı-
nın	devletin	gücünü	arkasına	alamadığı,	devlet	eliyle	
borçluyu	ifaya	zorlayamadığı	borçlardır.		Bu	sebep-
le	bu	çeşit	borçlara	“ifa edilebilir fakat dava edile-
mez borçlar”	denilmektedir.	Borçlu	kendisini	borçlu	
zannederek	hataen	ifada	bulunsa	bile	bu	ifa	geçerli-
dir,	sebepsiz	zenginleşme	teşkil	etmez.	Bu	ifa	bağış-
lama	da	sayılmaz.	Çünkü	borçlu	borcunu	ifa	sebe-
biyle	yerine	getirmektedir.	Eksik	borçların	bir	kısmı	
doğuştan	eksik	borç	niteliğindedir.	Bunlar;	kumar 
ve bahisten doğan borçlar, evlenme tellallığın-
dan doğan borçlar ve ahlaki ödevlerden doğan 
borçlardır.	Zaman aşımına uğramış olan borçlar 
ise	sonradan	eksik	hale	gelen	borçlardır.	Zaman	aşı-
mına	uğramış	borçlar,	borçlunun	zaman	aşımı	def’ini	
ileri	sürmesiyle	eksik	borç	niteliği	kazanırlar.	

Cevap	B

20.	 Borçlar	Hukuku’nda	sözleşmenin	kurulma	–	hü-
küm	ve	sonuçlarını	doğurma	anı,	vadenin,	faizin,	
yarar	ve	hasarın	hesaplanması	gibi	konularda	önem	
kazanmaktadır.	Açık kabule ihtiyaç duyulan hal-
lerde sözleşme hüküm ve sonuçlarını kabul be-
yanının gönderildiği andan, itibaren doğurur. Fa-
kat sözleşmenin kurulduğu an, kabul beyanının 
ulaştığı andır.	Açık	kabule	ihtiyaç	duyulmayan	hal-
lerde	ise	sözleşme	icabın	kabulcüye	ulaştığı	anda	
kurulmuş,	hüküm	ve	sonuçlarını	doğurmuş	olur.	

Cevap	D
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24.	 TBK	md.	625’e	göre;	yönetim,	sözleşme	veya	karar-
la	yalnızca	bir	veya	birden	çok	ortağa	ya	da	üçün-
cü	bir	kişiye	bırakılmış	olmadıkça,	bütün	ortaklar	
ortaklığı	yönetme	hakkına	sahiptir.	

Ortaklık,	ortakların	tümü	veya	birkaçı	tarafından	
yönetilmekte	ise,	bunlardan	her	biri,	diğerle	ri	katıl-
maksızın	işlem	yapabilir;	ancak	ortaklığı	yönetme-
ye	yetkili	olan	her	ortak,	tamamlanmasın	dan	önce	
işleme	itiraz	etmek	suretiyle,	bu	işlemin	yapılma-
sını	engelleyebilir.	

Ortaklığa	genel	yetkili	bir	temsilci	atanması	ve	or-
taklığın	olağan	dışı	işlerinin	yürütülmesi	için,	bütün	
ortakların	oybirliği	gereklidir.	Ancak,	gecik	mesinde	
sakınca	olan	hâllerde,	bu	konuda	yöneti	ci	ortak-
lardan	her	biri	ayrı	ayrı	yetkilidir.	

Cevap	E

26.	 TTK	md.	695’e	göre;	“Kabul	beyanı	poliçe	üzeri-
ne	yazılır	ve	“kabul	edilmiştir”	veya	buna	eş	anlam-
lı	başka	bir	ibareyle	ifade	edilir	ve	muhatap	tara-
fından	imzalanır.	Muhatabın,	poliçenin	ön	yüzü	ne	
yalnız	imzasını	koyması	kabul	hükmünde	dir.”	TTK	
md.	698’e	göre;	“Muhatap,	poliçeyi	kabul	etmekle	
bedelini	vadede	ödemeyi	taahhüt	etmiş	olur.”	So-
rumuzda	muhatap	senedi	kabul	etmiştir	ve	kabul	
eden	muhatap	asli	borçludur.	

Cevap	B

27.	 İcra	ve	İflas	Hukuku’nda	talik	durumları	borçlunun	
özel	şartlar	içinde	bulunması	nedeniyle	takibin	er-
telenmesini	gerektiren	hallerdir.	Bu	haller:

a. Borçlunun yakınlarından birinin ölümü (usul	
fürudan	biri	veya	eşin	ölümü	halinde	icra	takibi	
ölüm	günü	dahil	3	gün	ertelenir).

b. Borçlunun ölümü: Mirasçı	açıkça	mirası	derhal	
kabul	etmişse	icra	takibi	3	gün	ertelenir	daha	son-
ra	terekeye	veya	mirasçılara	karşı	devam	olunur.	
Mirasçı	açık	bir	irade	beyanı	ile	mirası	kabul	veya	
reddetmemişse	MK’nen	koyduğu	süreler	(üç	ay)	
geçinceye	kadar	icra	takibi	geri	kalır.

c. Borçlunun tutuklu veya hükümlü olması:	Borç-
lunun	tutuklu	veya	hükümlü	olması	durumunda,	
icra	müdürü	vasi	tayini	için	sulh	hakimine	başvu-
rur,	vasi	tayinine	kadar	icra	takibi	ertelenir.	1	yıl-
dan	az	ceza	almışsa,	icra	müdürünün	verdiği	süre	
içinde	kendisine	vasi	tayin	edene	kadar	icra	taki-
bi	ertelenir.

d. Borçlunun asker olması:	Kendisine	temsilci	
atayana	kadar,	icra	müdürü	uygun	bir	süre	verir.

e. Borçlunun ağır hastalığı: Kendisine	temsilci	
atayana	kadar.

f. Özel talik halleri: Kanunun	tatil	ve	talik	halleri	
bölümünde	düzenlemediği	diğer	haller;

konkordato	mühleti,	fevkalade	hallerde	mühlet	ve	
tatil,	sermaye	şirketlerinin	uzlaşma	yoluyla	yeni-
den	yapılandırılması.		

Cevap	D

25.	 TTK	140/1’e	göre;	“Her	ortak,	usulüne	göre	tan	zim	
ve	imza	edilmiş	şirket	mukavelesiyle	koyma	yı	ta-
ahhüt	ettiği	sermayeden	dolayı	şirkete	karşı	borç-
ludur.”	140/3’e	göre;	“Sermaye	olarak	konulma	sı	
taahhüt	edilen	diğer	hakların	devri	kanunen	özel	
şekle	tabi	olsa	dahi	şirket	sözleşmesi,	devrede-
cek	ortağın	rızasına	bakılmaksızın,	şirkete	alâka-
lı	mer	cilerden	bu	hakların	devrini	istemek	yetkisi-
ni	verir.”	140/4’e	göre;	“Şirket	her	ortağın	sermaye	
koyma	taahhüdünü	yerine	getirmesini	talep	ve	da-
va	ede	bileceği	gibi	ifada	gecikme	nedeniyle	uğra-
dığı	zararın	tazminini	de	isteyebilir.	Tazminat	talebi	
için	ihtar	şarttır.”	140/5’e	göre;	“Ortaklarca	serma-
ye	ola	rak	konulması	taahhüt	edilen	hakların	mu-
hafazası	için	kurucular	tarafından	ortaklar	aleyhi-
ne	ihtiyati	tedbir	talep	edilebilir.”	140/2’ye	göre;	
“Sermaye	ola	rak	gayrimenkul	mülkiyeti	taahhüdü-
nü	içeren	şir	ket	sözleşmesi	hükümleri,	resmi	şekil	
aranmaksı	zın	geçerlidir.”	

Cevap	D
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28.	 İcra	ve	İflas	Kanunu’na	göre	icra	müdürü	takip	
talebinin	bu	kanunda	öngörülen	şartları	içerdiğine	
karar	verirse	ödeme	emri	düzenler.	Talebin	kabul	
edilmemesi	halinde	verilen	karar	tutanağa	yazılır. 

Emir:

1.	 Alacaklının	veya	vekilinin	banka	hesap	nu-
marası	hariç	olmak	üzere,	İcra	ve	İflas	Kanunu	
58.	maddeye	göre	takip	talebine	yazılması	lazım	
gelen	kayıtları,

2.	 Borcun	ve	masrafların	yedi	gün	içinde	icra	
dairesine	ait	ödeme	emrinde	yazılı	olan	ban-
ka	hesabına	ödenmesi,	borç,	teminat	verilme-
si	mükellefiyeti	ise	teminatın	bu	süre	içinde	
gösterilmesi	ihtarını,

3.	 Takibin	dayandığı	senet	altındaki	imza	kendi-
sine	ait	değilse	yine	bu	yedi	gün	içinde	bu	ci-
hetin	ayrıca	ve	açıkça	bildirilmesi;	aksi	halde	
icra	takibinde	senedin	kendisinden	sadır	sayı-
lacağı;

	 senet	altındaki	imzayı	reddettiği	takdirde	icra	
mahkemesi	önünde	yapılacak	duruşmada	hazır	
bulunması;	buna	uymazsa	vakı	itirazın	muvak-
katen	kaldırılmasına	karar	verileceği;	borcun	ta-
mamına	veya	bir	kısmına	yahut	alacaklının	ta-
kibat	icrası	hakkına	dair	bir	itirazı	varsa	bunu	
da	aynı	süre	içinde	beyan	etmesi,	ihtarını,

4.	 Senet	veya	borca	itirazını	bildirmediği	takdir-
de	yukarda	yazılı	yedi	günlük	süre	içinde	İcra	
ve	İflas	Kanunu	74.	maddeye	göre	mal	beya-
nında	bulunması	ve	bulunmazsa	hapisle	taz-
yik	olunacağı;	mal	beyanında	bulunmaz	veya	
hakikate	aykırı	beyanda	bulunursa	ayrıca	ha-
pisle	cezalandırılacağı	ihtarını,

5.	 Borç	ödenmez	veya	itiraz	olunmazsa	cebri	ic-
raya	devam	edileceği	beyanını,

	 İhtiva	eder.

Ödeme	emri	iki	nüsha	olarak	düzenlenir.	Bir	nüs-
hası	borçluya	gönderilir,	diğeri	icra	dosyasına	ko-
nulur.	Alacaklı	isterse	kendisine	ayrıca	tasdikli	bir	
nüsha	verilir.	Nüshalar	arasında	fark	bulunduğu	
takdirde	borçludaki	muteber	sayılır.	Alacaklıya	veri-
len	nüsha	hiçbir	resim	ve	harca	tabi	değildir.	Öde-
me	emri	borçluya	takip	talebinden	itibaren	nihayet	
3	gün	içinde	tebliğe	gönderilir.	Takip	belgeye	da-
yanıyorsa,	belgenin	tasdikli	bir	örneği	ödeme	em-
rine	bağlanır.	İtiraz	etmek	isteyen	borçlu,	itirazını,	
ödeme	emrinin	tebliği	tarihinden	itibaren	yedi	gün	
içinde	dilekçe	ile	veya	sözlü	olarak	icra	dairesine	
bildirmeye	mecburdur. 

Cevap	A

29.	 İcra	ve	İflas	Hukuku’na	göre	iflas	teşkilatı,	resmi	if-
las	teşkilatı	ve	özel	iflas	teşkilatı	olmak	üzere	ikiye	
ayrılır.	

Resmi İflas Organları:	İcra	Dairesi/	İflas	Dairesi/	
İcra	Mahkemesi/	Ticaret	Mahkemesi/Bölge	Adliye	
Mahkemesi/	Yargıtay.

Özel İflas Organları:	Birinci	Alacaklılar	Toplantısı/İf-
las	Bürosu/	İflas	İdaresi/	İkinci	Alacaklılar	Toplantısı.

Cevap	E

30.	 İflas	davası	ödeme	emrinin	borçluya	tebliğinden	
itibaren	1	yıl	içinde	açılmak	zorundadır.	Bu	süre	
hak	düşürücü	süredir.	Mahkeme	tarafından	süre-
nin	geçip	geçmediği	kendiliğinden	göz	önüne	alı-
nır.	İflas	davası	iflas	kararı	verilinceye	kadar	borç-
lunun	rızası	ile	geri	alınabilir.

Cevap	A


