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1.	 1982	Anayasası’na	göre	“Cumhurbaşkanının	gö-
rev	süresi	5	yıldır.	Bir	kimse	en	fazla	iki	defa	Cum-
hurbaşkanı	seçilebilir.”		Yani	bir	kişi	en	fazla	on	yıl	
boyunca	cumhurbaşkanı	olabilir.

Seçilme	şartları:	

–	 Türk	vatandaşı	olmak

–	 40	yaşını	doldurmuş	olmak

–	 Yükseköğrenim	mezunu	olmak

–	 Milletvekili	olmak	veya	milletvekili	seçilme	ye-
terliliğine	sahip	olmak

–	 Daha	önce	bir	defadan	fazla	Cumhurbaşkan-
lığı	yapmamış	olmak

Ayrıca;	

–	 Cumhurbaşkanını	halk	seçer.

–	 Seçimler	5	yılda	bir	yapılır.

–	 Cumhurbaşkanı	seçimleri	genel	oyla	yapılır.

–	 Seçim	oylamasında	“geçerli	oyların	salt	çoğun-
luğunu”	alan	aday	kazanır.	Ancak,	bu	çoğun-
luk	olmazsa	iki	hafta	sonraki	Pazar	yine	oylama	
yapılır.	İkinci	oylamada	nitelikli	çoğunluk	aran-
maz	ve	geçerli	oyların	çoğunluğu	yeterlidir.

1.	 Tur	oylama:	Geçerli	oyların	salt	çoğunluğu	(ni-
telikli	çoğunluk)

2.	 Tur	oylama:	Geçerli	oyların	çoğunluğu	(basit	
çoğunluk)

Cumhurbaşkanı	tarafsız	olduğu	için,	seçilen	veki-
lin	vekilliği	düşer.

Cevap	B

–	 3/4	oy	gereken	durumlar:	Cumhurbaşkanının	
göreve	ihanetten	suçlandırılması

–	 2/3	oy	gereken	durumlar:	Meclis	başkanlığı	
seçiminde	1.	ve	2.	tur	oylamalar,	kamu	başde-
netçisi	seçiminde	1.	ve	2.	tur	oylamalar,	Ana-
yasa	Mahkemesi’ne	üye	seçiminde	1.	tur	oy-
lama,	Anayasa’nın	değiştirilmesi

–	 3/5	oy	gerektiren	durumlar:	Anayasa’nın	de-
ğiştirilmesi,	özel	ve	genel	af	ilanı,	

–	 Salt	çoğunluk	gerektiren	durumlar:	Gensoru	
oylaması,	meclis	soruşturması	oylaması,	görev	
sırasında	güvenoyu	oylaması,	devamsızlık	so-
nucu	milletvekilinin	düşürülmesi,	meclis	baş-
kanlığı	seçiminde	3.	tur	oylaması,	kamu	baş-
denetçisi	seçiminde	3.	tur	oylaması,	Anayasa	
Mahkemesi’ne	üye	seçiminde	2.	tur	oylama

Cevap	C

2.	 Basit	(adi)	çoğunluktan	daha	yüksek	sayıda	karar	
yeter	sayısının	arandığı	durumlardır.	Bu	gibi	durum-
larda	üye	tamsayısının	salt	çoğunluğu,	üye	tamsa-
yısının	3/4’i,	2/3’ü,	3/5’i	gibi	nitelikli	KYS’ler	aranır.

Sınavlarda	sıkça	soruların,	1982	Anayasası’nda	
yer	alan	nitelikli	çoğunluk	gerektiren	durumlar	aşa-
ğıdadır:

3.	 1982	Anayasası’nda	yer	alan	Siyasi	Hak	ve	Ödev-
ler	aşağıdaki	gibidir:

–	 Türk	vatandaşlığı

–	 Seçme,	seçilme	ve	siyasi	faaliyette	bulunma	
hakkı

–	 Siyasi	parti	kurma,	üyelik	ve	ilgili	hükümler

–	 Kamu	hizmetlerine	girme	hakkı

–	 Mal	bildirimi

–	 Vatan	hizmeti

–	 Vergi	ödevi

–	 Dilekçe,	bilgi	edinme	ve	kamu	denetçisine	baş-
vurma	hakkı

Cevap	E

4.	 30	Mart	seçimleri	sonrasında	büyükşehir	belediye-
si	bünyesindeki	tüm	köyler	mahalleye	dönüştürül-
müştür.

Cevap	D
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5.	 Kamunun	mal	edinme	yöntemleri	şunlardır:
–	 Kamulaştırma	(istimlak)

–	 İstimval

–	 Devletleştirme

–	 Satın	alma

–	 Bağış

Cevap	C

7.	 İdare	ve	vergi	mahkemelerinin	kararlarına	kar-
şı	temyiz	amacıyla	Danıştay’a	başvuru	süresi	30	
gündür.

Cevap	D

8.	 Aynı	idari	işleme	karşı	aşağıdaki	yöntemlerle	tam	
yargı	davası	açılır:

–	 İptal	davası	ve	tam	yargı	davasının	beraber	açıl-
ması

–	 Önce	iptal	davası	açılıp,	sonrasında	tam	yargı	
davası	açılması

–	 İptal	davası	açmadan	sadece	tam	yargı	dava-
sı	açılması

–	 Zararın	oluşmasını	bekleyip	duruma	göre	iptal	
davası	açılması

Görüldüğü	üzere	bir	işleme	iptal	ve	tam	yargı	da-
vaları	aynı	anda	açılabilir.	Bu	yüzden	C	seçene-
ği	yanlıştır.

Cevap	C

9.	 Etkin	pişmanlık;	failin	işlemek	istediği	suçu	gerçek-
leştirmesinden	sonra	geçerli	olan	bir	konudur	ve	
burada	fail	öldürme	fiilini	gerçekleştiremediği	için	
etkin	pişmanlıktan	söz	edilemez.	Gönüllü	vazgeç-
me;	failin	suç	işlemekten	kendi	isteği	ile	vazgeç-
mesidir	ve	bu	olayda	fail	kendi	isteği	dışındaki	et-
kenler	nedeniyle	suçu	tamamlayamamıştır.	Yani	
gönüllü	vazgeçme	de	yoktur.	

Teşebbüs;	kasten	işlenmek	istenen	bir	suçun	el-
de	olmayan	nedenlerle	tamamlanamamasıdır.	Bu	
olayda	fail	kasten	adam	öldürmek	istemektedir	ve	
icrayı	da	gerçekleştirmiştir.	Ancak	elde	olmayan	
sebepler	(rüzgar)	nedeniyle	işlemek	istediği	sonuç	
gerçekleşmemiştir.	Bu	yüzden	burada	adam	öldür-
meye	teşebbüsten	dolayı	ceza	verilmesi	gerekir.

Cevap	D

6. Yetki	gaspı;	idareye	tamamen	yabancı	olan	ya	da	
idareye	tabi	olmakla	birlikte	yetkisi	bulunmayan	ki-
şilerce	işlem	yapılması	halidir.

Ağır	ve	bariz	yetki	tecavüzü;	bir	bakanlığın	baş-
ka	bakanlığın	görev	alanına	giren	bir	konuda	iş-
lem	yapmasıdır.

Yetki	saptırması;	idari	işlemlerde	her	zaman	amaç	
kamu	yararıdır.	Ancak	işlem	yapılırken	kişisel	çıkar,	
siyasi	çıkar	veya	üçüncü	bir	kişinin	çıkarı	güdülerek	
işlem	yapılması	durumunda	yetki	saptırması	oluşur.

Yetki	tecavüzü;	yetkili	olan	bir	idari	merciin	yetki-
sini	aşması	halidir.	Bu	durum	konu,	yer	veya	za-
man	yönünden	olabilir.	Konu	yönünden	yetki	te-
cavüzünde,	ilgili	merci	idare	adına	işlem	yapmaya	
yetkilidir	ancak	görev	alanına	girmeyen	bir	konuda	
işlem	yapmaktadır.	Yer	yönünden	yetki	tecavüzün-
de,	ilgili	merci	idare	adına	işlem	yapmaya	yetkilidir	
ancak	görevli	ve	yetkili	olmadığı	bir	coğrafya	hak-
kında	işlem	yapmaktadır.	Zaman	yönünden	yetki	
tecavüzünde,	ilgili	merci	idare	adına	işlem	yapma-
ya	yetkilidir	ancak	görev	yetkili	olmadığı	zamanda	
(örneğin	izin	hali,	raporluluk	hali	gibi)	bir	konuda	
işlem	yapmaktadır.

Bu	tür	sorularda	öncelikle	işlemi	yapan	merciinin	
yetkisine	bakılır.	Burada	vali	yardımcısı	yetkili	biri-
sidir	ve	yetki	gaspı	olamaz.	Olay	aynı	bakanlık	içe-
risinde	cereyan	ettiği	için	ağır	ve	bariz	yetki	teca-
vüzü	de	olamaz.	Vali	yardımcısının	niyetine	ilişkin	
bir	bilgi	verilmediği	için	yetki	saptırması	da	olamaz.

Olaya	ilk	bakıldığında	kaymakamın	artık	yetkili	ol-
madığı	bir	zamanda	işlem	yapması	zaman	yönün-
den	yetki	tecavüzünü	ön	plana	çıkarmaktadır.	An-
cak	burada	kaymakam	artık	vali	yardımcısı	olmuş	
ve	başka	bir	şehirde	göreve	başlamıştır.	Bu	yüz-
den	yetkili	olmadığı	bir	coğrafyada	bir	işlem	yap-
mış	ve	yer	yönünden	yetki	tecavüzü	oluşmuştur.

Cevap	B

10.	 5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nun	21.	maddesi-
ne	göre	“Suçun	oluşması	kastın	varlığına	bağlıdır.	
Kast,	suçun	kanunî	tanımındaki	unsurların	bilerek	
ve	istenerek	gerçekleştirilmesidir.”

Cevap	A
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–	 Hukuk	davalarında	üçüncü	derece	de	dâhil	ol-
mak	üzere	kan	veya	kayın	hısımları	(kardeş,	kar-
deşin	çocuğu	(yeğen),	amca,	hala,	dayı,	teyze	
ve	eşinin	aynı	derece	akrabaları),	

–	 Koruyucu	aile	ve	onların	çocukları	ile	koruma	
altına	alınan	çocuk,

–	 Ceza	yargılamasında	 şüpheli	 veya	sanığın	
üçüncü	derece	dâhil	kan	veya	ikinci	derece	
dâhil	kayın	hısımları,	kişisel	nedenlerle	tanık-
lık	yapmaktan	çekinebilir.

Cevap	E

12.	 Hukuk	davalarında	taraflardan	birinin;	ceza	yargı-
lamasında	şüpheli	veya	sanığın,

–	 Nişanlısı,

–	 Evlilik	bağı	ortadan	kalkmış	olsa	dahi	eşi,

–	 Kendisi	veya	eşinin	altsoy	veya	üstsoyu	(anne,	
baba,	çocuk,	torun,	büyükanne,	büyükbaba),

–	 Arasında	evlatlık	bağı	bulunanlar,

11. Şüpheden	Sanık	Yararlanır:	Suçluluğu	mahke-
me	kararı	ile	sabit	oluncaya	dek	hiç	kimsenin	suç-
lu	sayılamayacağını	ifade	eden	ilkedir.	Bu	ilkeden	
hareketle	bir	mahkumiyet	kararı	verilebilmesi	için	
sanığın	suçu	işlemiş	olduğuna	dair	%100	bir	ka-
naate	ulaşılması	zorunludur.	%1	dahi	olsa	şüphe	
sanık	lehine	değerlendirilerek	beraat	kararı	veril-
melidir.	Çünkü	asıl	olan	masumiyettir	ve	masumi-
yetin	%1	ihtimal	bile	olsa	korunmasıdır.

Kıyas	Serbestisi:	Ceza	Hukuku’nda	suç	ve	ceza	
içeren	hükümlerde	kıyas	kesin	bir	biçimde	yasak	
olmasına	rağmen,	Ceza	Muhakemesi	Hukuku’nda,	
bir	konu	hakkında	kanun	tarafından	sınırlı	bir	hü-
küm	bulunmadıkça	ve	istisnai	bir	hükme	yer	veril-
medikçe	kural	olarak	KIYAS	SERBESTTİR.	

Delillerin	Vasıtasızlığı:	Ceza	yargılamasında	hâ-
kim	bütün	delilleri	vasıtasız	olarak	değerlendirmek	
ve	sanık	tanık	ve	diğer	kişileri	vasıtasız	olarak	din-
lemekle	karar	vermelidir.	Hâkim	gerek	maddi	de-
lilleri	ve	gerekse	tanıkları	doğrudan	doğruya	gör-
meli,	duymalı	ve	bizzat	incelemelidir.

Tasarruf	Edilemezlik:	Mahkemenin	iddia	ve	sa-
vunmalarla	bağlı	olmamasıdır.	Deliller	mahkemeyi	
bağlamaz.	Mahkeme,	delilleri	vicdanen	değerlen-
dirir.	Yeterli	bulmazsa	resen	delil	toplar.

Masumiyet	Karinesi:	Ceza	Muhakemesi	İlkelerin-
den	değildir.	Anayasa’da	yer	alan	5	sert	çekirdek	
(mutlak)	haklardan	birisidir.	Buna	göre	hiç	kim-
se	mahkeme	kararı	ile	sabit	olmadığı	sürece	suç-
lu	sayılamaz.

Cevap	D

13.	 Türk	Medeni	Kanunu	1.	maddesinde	hâkimin	hu-
kuk	yaratmasına	ilişkin	düzenlemeye	yer	vermiş-
tir.	Hukukun	uygulanması	ve	kaynakları	başlıklı	1.	
madde	metni	şu	şekildedir:

“Kanun,	sözüyle	ve	özüyle	değindiği	bütün	ko-
nularda	uygulanır.	Kanunda	uygulanabilir	bir	hü-
küm	yoksa	hâkim,	örf	ve	âdet	hukukuna	göre,	bu	
da	yoksa	kendisi	kanun	koyucu	olsaydı	nasıl	bir	
kural	koyacak	idiyse	ona	göre	karar	verir.		Hâkim,	
karar	verirken	bilimsel	görüşlerden	ve	yargı	karar-
larından	yararlanır.”

Kanunda	uygulanabilir	bir	hüküm	yoksa	bu	duru-
ma	Kanun	Boşluğu	adı	verilmektedir.	Bu	durumda	
hâkim	örf	ve	âdet	kurallarına	bakacaktır.	Doğrudan	
kendisinin	hukuk	yaratması	söz	konusu	değildir.	
Örf	ve	adet	kurallarında	da	bir	hüküm	yoksa	o	za-
man	Hukuk	Boşluğu’ndan	söz	edilir.	Bu	durumda	
ise	hâkim	ya	kıyas	yoluna	başvurarak	ya	da	bizzat	
kendisi	yeni	bir	kural	koyarak	bu	hukuk	boşluğu-
nu	giderir.	Hâkimin	yarattığı	hukuk	sadece	olayın	
taraflarını	bağlar,	hâkimin	kendisini	bile	bağlamaz.	
Aynı	zamanda	hâkimin	verdiği	bu	karar	üst	yargı	
denetimine	tabidir.

Cevap	B
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17.	 Tük	Medeni	Kanunu’na	göre	bütünleyici	parça,	ye-
rel	âdetlere	göre	asıl	şeyin	temel	unsuru	olan	ve	o	
şey	yok	edilmedikçe,	zarara	uğratılmadıkça	veya	
yapısı	değiştirilmedikçe	ondan	ayrılmasına	olanak	
bulunmayan	parçadır.	Bir	şeye	malik	olan	kimse,	o	
şeyin	bütünleyici	parçalarına	da	malik	olur.	Bütün-
leyici	parça	tek	başına	tasarruf	işleminin	konusu	
olamaz.	Bazı	durumlarda	bütünleyici	parça	olma	
özelliği	kanunen	kazanılmaktadır.	Bunların	başında	
arazi	üzerindeki	yapılar,	bitkiler	ve	kaynaklar	gelir.	

Cevap	D

19.	 Borçlar	Hukuku’nda	Kusursuz	Sorumluluk	hal-
lerinden	birisi	de	“Hayvan	Bulunduranın	Sorum-
luluğudur”.	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	67.	ve	68.	
maddelerinde	düzenlenen	Hayvan	Bulunduranın	
Sorumluluğu:	Bir	hayvanın	bakımını	ve	yönetimi-
ni	sürekli	veya	geçici	olarak	üstlenen	kişi,	hayva-
nın	verdiği	zararı	gidermekle	yükümlüdür.	Hayvan	

18.	 Türk	Borçlar	Kanunu’nda	“İfa	Yeri”	89.	maddede	
ayrıntılı	bir	şekilde	düzenlenmiştir.	Buna	göre	bor-
cun	ifa	yeri,	tarafların	açık	veya	örtülü	iradelerine	
göre	belirlenir.	Aksine	bir	anlaşma	yoksa	aşağıda-
ki	hükümler	uygulanır;

1.	 Para	borçları,	alacaklının	ödeme	zamanındaki	
yerleşim	yerinde,	

2.	 Parça	borçları,	sözleşmenin	kurulduğu	sırada	
borç	konusunun	bulunduğu	yerde,

3.	 Bunların	dışındaki	bütün	borçlar,	doğumları	sı-
rasında	borçlunun	yerleşim	yerinde,

ifa	edilir.	Alacaklının	yerleşim	yerinde	ifası	gereken	
bir	borcun	doğumundan	sonra	alacaklının	yerle-
şim	yerini	değiştirmesi	sebebiyle	ifa	önemli	ölçü-
de	güçleşmişse	borç,	alacaklının	önceki	yerleşim	
yerinde	ifa	edilebilir.

Cevap	D

15.	 Miras	Hukuku’nda	sağ	kalan	eş,	mirastan	her	za-
man	pay	alabilmektedir.	Mirastan	alacağı	pay	han-
gi	zümre	ile	mirasçı	olacağına	göre	değişmektedir.	
Türk	Medeni	Kanunu’nun	499.	maddesine	göre	sağ	
kalan	eş,	birlikte	bulunduğu	zümreye	göre	miras-
bırakana	aşağıdaki	oranlarda	mirasçı	olur:

1.	Mirasbırakanın	altsoyu	ile	birlikte	mirasçı	olur-
sa,	mirasın	dörtte	biri,

2.	Mirasbırakanın		ana		ve		baba		zümresi		ile		bir-
likte	mirasçı	olursa,	mirasın	yarısı,

3.	Mirasbırakanın	büyük	ana	ve	büyük	babaları	
ve	onların	çocukları	ile	birlikte	mirasçı	olursa,	mi-
rasın	dörtte	üçü,	bunlar	da	yoksa	mirasın	tama-
mı	eşe	kalır.

Cevap	B

16.	 Zilyetliğe	saldırı	halinde	bu	saldırının	durdurulma-
sı	ve	tekrarının	önlenmesi	amacıyla	açılan	davaya	
“Müdahalenin	Men’i	Davası”	denir.	Davanın	açı-
labilmesi	için	failin	kusurlu	olması	aranmaz.	Bu	da-
vada	davalının	üstün	hak	iddiası	dinlenmez.	Bu	da-
vanın	süresi	saldırının	öğrenilmesinden	itibaren	2	
ay,	saldırıdan	itibaren	en	geç	1	yıldır.	Görevli	mah-
keme	sulh	mahkemesidir.	

Cevap	C

14.	 Türk	Medeni	Kanunu’na	göre	derneklerin	kurulma-
sı	zorunlu	organları	şunlardır:

–	 Genel	Kurul

–	 Yönetim	Kurulu

–	 Denetim	Kurulu

Denetim	Kurulu:	Derneğin	tüm	hesap	ve	işlem-
lerini	denetler.	3	asıl	ve	3	yedek	üyeden	az	olma-
mak	üzere	dernek	tüzüğünde	belirtilen	sayıda	üye-
den	oluşmaktadır.	

Cevap	A
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bulunduran,	bu	zararın	doğmasını	engellemek	için	
gerekli	özeni	gösterdiğini	ispat	ederse	sorumlu	ol-
maz.	Hayvan,	bir	başkası	veya	bir	başkasına	ait	
hayvan	tarafından	ürkütülmüş	olursa,	hayvanı	bu-
lunduranın,	bu	kişilere	rücu	hakkı	saklıdır.	Bir	kişi-
nin	hayvanı,	başkasının	taşınmazı	üzerinde	bir	za-
rar	verdiği	takdirde,	taşınmazın	zilyedi,	o	hayvanı	
yakalayabilir,	zararı	giderilinceye	kadar	alıkoyabilir;	
hatta	durum	ve	koşullar	haklı	gösteriyorsa	hayva-
nı	diğer	yollarla	etkisiz	hâle	getirebilir.	Bu	durum-
da,	taşınmazın	zilyedi	derhâl	hayvan	sahibine	bil-
gi	vermek	ve	sahibini	bilmiyorsa,	onun	bulunması	
için	gerekli	girişimleri	yapmak	zorundadır.	

Cevap	B

20.	 Borçlar	Hukuku’nda	Aşırı	Yararlanma	(Gabin);	İki	
tarafa	borç	yükleyen	sözleşmelerde	taraflardan	bi-
rinin	darda	kalmasından	(müzayaka	halinde	bulun-
masından),	düşüncesizliğinden	(hiffetinden)	veya	
tecrübesizliğinden	yararlanılarak	edimler	arasında	
yaratılan	açık	oransızlıktır.	Gabinin	iki	şartı	vardır:

1.	 Objektif	Şart:	Edimler	arasında	açık	oransızlı-
ğın	bulunması.

2.	 Sübjektif	Şart:	Bu	açık	oransızlığın	karşı	tara-
fın	zorda	kalmasından	(muzayaka	hali),	düşün-
cesizliğinden	veya	tecrübesizliğinden	yararla-
nılarak	meydana	getirilmesidir.

Darda	Kalma	Hali	(Muzayaka	Hali):	Genellikle	bir	
kişinin	zor	durumda	kalması	ve	büyük	bir	sıkıntı	
içinde	olması	halidir.	Örneğin	açlıktan	ölmek	üzere	
olan	işsiz	bir	kimsenin	çok	düşük	ücretle	çalışma-
ya	razı	olması,	çocuğu	ağır	bir	hastalık	geçirmek-
te	olan	babanın	kasabanın	doktoruna	çok	yüksek	
bir	ücret	ödemesi	bu	olaya	örnek	gösterilebilir.

Düşüncesizlik	(Hiffet):	Bir	kimsenin	girişmiş	oldu-
ğu	hukuki	muamelenin	sonunu	düşünmemesi,	ken-
di	menfaatlerini	hesaplayamaması	aldatılmaya	ve	
sömürülmeye	müsait	olması	demektir.

21.	 Borçlar	Hukuku’nda	İtiraz,	def’i	ile	birlikte	Borç-
lunun	Savunma	Vasıtaları	arasındadır.	İtiraz,	bir	
hakkın	doğmadığı	veya	doğmuş	olan	bir	hakkın	
sonradan	ortadan	kalktığına	ilişkin	bir	olayın	ile-
ri	sürülmesidir.	Ör:	Ödeme,	ehliyetsizlik.	İtirazı	hâ-
kim	re’sen	yani	kendiliğinden	dikkate	alır.	

Cevap	B

Tecrübesizlik:	İş	hayatının	gidişini	bilememek	ve-
ya	belli	bir	işin	özelliklerinin	bilgi	düzeyine	erişme-
miş	olmak	demektir.	Zarar	gören,	durumun	özel-
liğine	göre	ya	sözleşme	ile	bağlı	olmadığını	diğer	
tarafa	bildirerek	ediminin	geri	verilmesini	ya	da	söz-
leşmeye	bağlı	kalarak	edimler	arasındaki	oransızlı-
ğın	giderilmesini	isteyebilir.	Zarar	gören	bu	hakkını,	
düşüncesizlik	veya	deneyimsizliğini	öğrendiği;	zor	
durumda	kalmada	ise,	bu	durumun	ortadan	kalk-
tığı	tarihten	başlayarak	bir	yıl	ve	her	hâlde	sözleş-
menin	kurulduğu	tarihten	başlayarak	beş	yıl	için-
de	kullanabilir.

Cevap	D

22.	 TTK	md.	12/1’e	göre;	bir	ticari	işletmeyi,	kısmen	
de	olsa,	kendi	adına	işleten	kişiye	tacir	denir.	

TTK	md.	12/2’ye	göre;	bir	ticari	işletmeyi	kurup	
açtığını,	sirküler,	gazete,	radyo,	televizyon	ve	di-
ğer	ilan	araçlarıyla	halka	bildirmiş	veya	işletmesi-
ni	ticaret	siciline	tescil	ettirerek	durumu	ilan	etmiş	
olan	kimse,	fiilen	işletmeye	başlamamış	olsa	bi-
le	tacir	sayılır.	

TTK	md.	12/3’e	göre;	bir	ticari	işletme	açmış	gibi,	
ister	kendi	adına,	ister	adi	bir	şirket	veya	her	ne	
suretle	olursa	olsun	hukuken	var	sayılmayan	di-
ğer	bir	şirket	adına	ortak	sıfatıyla	işlemlerde	bulu-
nan	kimse,	iyiniyetle	üçüncü	kişilere	karşı	tacir	gi-
bi	sorumlu	olur.	

TTK	md.	13’e	göre;	küçük	ve	kısıtlılara	ait	ticari	iş-
letmeyi	bunların	adına	işleten	yasal	temsilci,	tacir	
sayılmaz.	Tacir	sıfatı,	temsil	edilene	aittir.	Ancak,	
yasal	temsilci	ceza	hükümlerinin	uygulanması	yö-
nünden	tacir	gibi	sorumlu	olur.	
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12 A Grubu / Hukuk

26.	 Hükümsüzlük	def’ileri	(imza	sahibinin	ehliyetsizli-
ği,	imzanın	zorla	attırılması,	imzanın	sahte	olma-
sı,	temsil	yetkisinin	olmaması)	hükümsüzlük	ne-
deni	şahsında	doğan	kişi	tarafından	senedi	ibraz	
eden	herkese	karşı	ileri	sürülür.	Avalist	dahi	aval	
olduğu	avalata	ait	hükümsüzlük	def’ileri	ileri	süre-
mez.	Şahsi	def’iler	ise	taraflar	arasında	ileri	sürü-
lür.	Fakat	emre	ve	hamiline	yazılı	senetlerde	ha-
mile	ileri	sürülmesi	için	onun	senedi	iktisabında	
iyiniyetli	olmaması	gerekir.	Olayımızda	emre	yazı-
lı	bir	senet	vardır.	Çünkü	bono	kanunen	emre	ya-
zılı	bir	senettir.	Bu	nedenle	Selim	ve	Ayten	arasın-
daki	şahsi	def’i	Mehmet	Zakir’in	kötüniyetli	olması	
durumunda	ileri	sürülür.	Fakat	sorumuzda	böyle	
bir	ifade	olmamasından	dolayı	Mehmet	Zakir	iyi-
niyetlidir.	Ona	ileri	sürülemez.	(SINAVA	HAZIRLA-
NAN	ARKADAŞLAR,	DİKKAT!!!	ÖSYM	BU	TARZ	
SORULARDA	GENELLİKLE	ÜÇÜNCÜ	KİŞİ	BAKI-
MINDAN	DURUMU	BİLEN	ÜÇÜNCÜ	KİŞİ	DİYOR.	
EĞER	ONUN	KÖTÜNİYETİNE	İLİŞKİN	BİR	İFADE	
YOKSA	ÜÇÜNCÜ	KİŞİYİ	İYİNİYETLİ	KABUL	EDİ-
YORUZ)

Cevap	D

28.	 İcra	ve	İflas	Kanunu’na	göre	İflas	İdaresi	Birinci	
Alacaklılar	Toplantısı’nda	önerilen	altı	aday	tara-
fından	icra	mahkemesince	seçilen	üç	kişiden	olu-
şur.	İflas	İdaresi’nin	alacaklılardan	oluşması	şart	
değildir.	Ancak	müflis	veya	iflas	müdürü	iflas	İda-
resi’ne	seçilemez.	İflas	İdaresi	iflas	masasının	ka-
nuni	temsilcisidir.	İflas	masasını	temsil	yetkisi	iflas	
müdüründe	değil	iflas	İdaresi’ndedir.	

Cevap	B

27.	 İflas	kararı	alındıktan	sonra	iflas	tasfiye	türünün	be-
lirlenmesi	gerekir.	İflas	dairesi	iflas	kararının	en	geç	
üç	ay	içinde	tasfiyenin	adi	veya	basit	şekilde	ya-
pılacağını	karar	bağlamak	zorundadır.	Borçlunun	
masada	hiçbir	malı	bulunamazsa	iflas	dairesi	ifla-
sın	tatil	edilmesine	karar	verir.	Bu	karar	ilan	edilir.	
İlanda	alacaklılar	otuz	gün	içinde	iflas	ilişkin	işlem-
lerin	yürütülmesinin	devamını	istemediği	ve	gide-
ri	peşin	verilmediği	takdirde	iflasın	kapatılacağı	ih-
tarına	yer	verilir.	Bu	ihtar	yerine	getirilmezse	iflasın	
kapatılmasına	karar	verilir.	

Cevap	A

24.	 Mirasçılar	şirkete	devam	edip	etmeme	konusun-
daki	kararlarını	üç	ay	içinde	şirkete	bildirmek	zo-
rundadır.	

Cevap	B

25.	 Tanımı	verilen	şirket	komandit	şirkettir.	Bu	tip	ta-
nım	sorularında	tanımın	tamamını	öğrenmeye	ça-
lışmak	yerine	tanımı	verecek	belli	kelimeleri	ezber-
lemek	yeterli	olacaktır.	

Anahtar	Kelimeler:	

1.	 Ortaklardan	bir	kısmının	sorumluluğu	(Koman-
dite,	Komanditer)

2.	 Tüzel	Kişilik

3.	 İki	veya	daha	fazla	kişi

Cevap	A

23.	 Taşınmaz,	alacak	hakkı,	nakit	para,	petemaliye,	si-
cile	kayıtlı	gemiler,	kiracılık	hakkı	ticari	işletme	rehni	
kapsamında	rehne	dâhil	unsurlardan	değildir.	Ay-
rıca	taşınmazların	tapu	sicilinde	işlem	gördüğünü	
unutmayalım.

Cevap	D

TTK	md.	14’e	göre;	kişisel	durumları	ya	da	yaptığı	
işlerin	niteliği	nedeniyle	yahut	meslek	ve	görevle-
ri	dolayısıyla,	kanundan	veya	bir	yargı	kararından	
doğan	bir	yasağa	aykırı	bir	şekilde	ya	da	başka	bir	
kişinin	veya	resmî	bir	makamın	iznine	gerek	olma-
sına	rağmen	izin	veya	onay	almadan	bir	ticari	işlet-
meyi	işleten	kişi	de	tacir	sayılır.	

Cevap	E
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13Deneme Sınavı (Çözümleri)

30.	 İcra	ve	İflas	Hukuku’nda;	ilamsız	icra	sadece	pa-
ra	(ve	teminat)	alacakları	için	mümkün	olan	bir	ic-
ra	takip	yoludur.	Burada	alacaklının	alacağı	hak-
kında	bir	mahkeme	ilamı	(hükmü)	yoktur.	Alacağın	
konusu	paradan	başka	bir	şey	ise	o	zaman	ilamsız	
icra	yoluna	gidilemez.	Bu	halde	önce	mahkeme-
de	dava	açılması	ve	davanın	kazanılarak	mahke-
meden	alınacak	ilam	ile	icra	takibi	yapılması	gere-
kir.	Hukukumuzda	3	çeşit	İlamsız	İcra	Yolu	vardır:

	Genel	Haciz	Yolu

	Kambiyo	Senetlerine	Mahsus	Haciz	Yolu

	Kiralanan	Gayrimenkullerin	Tahliyesi

Cevap	A

29.	 İcra	ve	İflas	Kanunu’na	göre	her	asliye	mahkemesi-
nin	yargı	çevresinde	yeteri	kadar	icra	dairesi	bulu-
nur.	Her	icra	dairesinde	Adalet	Bakanlığı	tarafından	
atanacak	bir	icra	müdürü,	yeteri	kadar	icra	müdür	
yardımcısı,	icra	kâtibi	ile	adli	yargı	ilk	derece	mah-
kemesi	adalet	komisyonları	tarafından	görevlendi-
rilecek	mübaşir	ve	hizmetli	bulunur.	İcra	müdür	ve	
icra	müdür	yardımcıları,	Adalet	Bakanlığı	tarafından	
yaptırılacak	yazılı	sınav	ve	Adalet	Bakanlığı	tarafın-
dan	yapılacak	sözlü	sınav	sonucuna	göre	atanır-
lar.	İcra	kâtipleri	arasından	Adalet	Bakanlığı	tara-
fından	yaptırılacak	yazılı	sınav	ve	Adalet	Bakanlığı	
tarafından	yapılacak	sözlü	sınav	sonucuna	göre	de	
icra	müdür	veya	icra	müdür	yardımcılığı	kadroları-
na	atama	yapılabilir.	İcra	kâtipliğine	ilk	defa	atana-
caklar,	kamu	görevlerine	ilk	defa	atanacaklar	için	
yapılacak	merkezî	sınavda	başarılı	olanlar	arasın-
dan	Adalet	Bakanlığı’nın	bu	konuda	yetki	vereceği	
adli	yargı	ilk	derece	mahkemesi	adalet	komisyon-
ları	tarafından	yapılacak	uygulama	ve	sözlü	sınav	
sonucuna	göre;	unvan	değişikliği	suretiyle	atana-
caklar	ise	uygulama	ve	sözlü	sınav	sonucuna	göre	
atanırlar.	Unvan	değişikliği	suretiyle	icra	kâtipliği-
ne	atanacaklar	tahsis	edilen	kadronun	yüzde	elli-
sini	geçemez.	İcra	müdür	ve	icra	müdür	yardım-
cıları	ile	icra	kâtiplerinin,	yazılı	sınav,	sözlü	sınav,	
görevlendirme,	nakil,	unvan	değişikliği,	görevde	
yükselme	ve	diğer	hususları	yönetmelikle	düzen-
lenir.	İcra	dairelerinde,	gerektiğinde,	Adalet	Bakan-
lığı	tarafından	belirlenecek	esaslar	çerçevesinde,	
adli	yargı	ilk	derece	mahkemesi	adalet	komisyonu	
tarafından	zabıt	kâtibi,	mübaşir	ve	hizmetli	görev-
lendirilir.	İcra	müdürü,	icra	müdür	yardımcısı	veya	
icra	kâtibinin	herhangi	bir	nedenden	dolayı	yoklu-
ğu	halinde	görev	ve	yetkileri,	adli	yargı	ilk	derece	
mahkemesi	adalet	komisyonu	tarafından	görevlen-
dirilecek	yazı	işleri	müdürü	veya	zabıt	kâtibi	tarafın-
dan	yerine	getirilir.	Adalet	Bakanlığı,	icra	dairelerini	
bir	arada	bulundurmaya	ve	aynı	icra	mahkemesi-
ne	bağlamaya	yetkilidir.	Her	asliye	mahkemesinin	
yargı	çevresinde	lüzumu	kadar	iflas	dairesi	bulu-
nur.	İcra	ve	iflas	işleri	bir	dairede	birleştirilebilir.	

Cevap	D


