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1. “Kabuk değiştirmek” tabiri bir yenileşme, bir değişmenin 
ifadesidir. “Kendi sözünü söylemek” ifadesiyle de başkasına 
benzememek anlamı yani “özgünlük” söz konusudur. 

Cevap A

2. I. cümlede sözleri söyleyen kişinin kendi düşüncesine ya 
da yoruma yer verilmediğinden nesnel anlatımlı bir cümle-
dir. Diğer cümleler kişisel görüş içermektedir. 

Cevap A

3. Parçada, gerçekçilik, durum saptaması ve kötümserlik 
arasındaki ilişkiye açıklık getirilmektedir. Olası çözümleri 
dışladığı için, kötümserliğin gerçekçilikten uzak olduğu 
savunulmaktadır.

IV. cümlede yer alan “Kötümser ruh hâlinde olanlardan 
uzak durulması önerilir.” ifadesi konunun ve bakış açısının 
dışında kalan bir ifadedir. Bu nedenle parçanın düşünce 
akışını bozmaktadır. 

Cevap D

4. Yazar, kitabı için anlaşılmasının çok güç olduğunu söy-
lemeye çalışmıştır.

Cevap B

5. Parçada dilin iletişimdeki yeri anlatılmakta, duygu ve 
düşüncelerin iletiminde dil bilgisi kurallarına dikkat edil-
mesi gerektiğine değinilmektedir. Bu parçaya göre insan-
larla sağlıklı iletişim kurabilmemizin yolu, dilimizi iyi bil-
mek ve dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurmaktan 
geçmektedir.

Cevap E

6. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kes-
me işaretiyle ayrılmaz. “Çocuk Esirgeme Kurumu’nun” değil 
“Çocuk Esirgeme Kurumunun” biçiminde yazılmalıydı.

Cevap E

7. Sonucun en az olması için abc ve xyz sayılarının en kü-
çük def sayısı ise çıkan olduğu için en büyük olması  ge-
rekir.

abc = 104 
xyz = 235 
def = 987 alınırsa;
abc + xyz – def = 104 + 235 – 987
                = -648

Cevap A

8.
I.  x – 2 = 1 → x = 3
II.  x – 2 = –1 ve x2 – 5x + 6 = çift sayı 

x = 1 → 12 – 5.1 + 6 = 2 sağlar.
III.  x2 – 5x + 6 = 0 ve x – 2 ≠ 0, (00 belirsizliği nedeniyle)  

(x–2) (x–3) =0 ise x–2 ≠ 0 olduğundan 
x – 3 = 0 
x = 3 tür.

O halde x değerler toplamı,
3 + 1 = 4 bulunur.

Cevap B

9. 5 cm ileri 1 cm geri olduğundan, her zıplayışında 4 cm 
tırmanmış olur. 4 zıplayışta (5 ileri 1 geri), 4 . 4 = 16 cm tır-
manır. 1 zıplayışta (5 ileri), 5 cm tırmanır. O halde, 5 zıplayış-
ta 16 + 5 = 21cm tırmanarak çukurdan çıkmış olur.

Cevap B

10.
1 tanesi 100 TL
4 tanesi a
a = 400
3a = 1200
6 tanesi 1200
1 tanesi x
x = 200

100 TL’ye alıp 200 TL sattığından % 100 kâr vardır.
Cevap D

2. YOL:

4 tanesini a liraya alıyorsa 12 tanseini 3a liraya alır.
6 tanesini 3a liraya satıyorsa 12 tanseini 6a liraya satar.

Kar Oranı = Yapılan Kar
 .100 ⇒ 3a  .100

Alış Fiyatı 3a

  = 100

11.

80 .
40

+ x
= 52100

80 + x 100

32 + x
=

52

80 + x 100

x = 20
Cevap A
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TEMSİL 2

2. YOL:  Tüm karışım problemlerinde uygulanabilir.

m1v1 + m2v2 + ... + mnvn = mkvk

Tuz oranı üzerinden işlem yaparsak.

%48’i su ise % 52’si tuz olur. 

40.80+100.x = 52. (x+80) 

 3200+100x = 52x + 4160

                48x = 960

                     x = 20

12.

[O1A], [O2E] ve

[O1O2] çizilirse

A

O1 O2

C

38o

76o 104o

α

B

E

D

[O1A] ꓕ [AE]

[O2A] ꓕ [AE] } ⇒ [O1A] // [O2E]

Bu durumda

m(AO1C) + m(EO2C) = 180o

m(ABC)= .1
2

Xo

2
m(AO1C) =  (çemberde aynı yayı gören 

çevre açı, merkez açının yarısıdır.)

38 =  x
2

 ⇒ m(AO1C) = 76o

⇒ 76 + m(EO2C) = 180o

⇒ m(EO2C) = 104o

= 52oα = .1
2

104o

2
m(EO2C) =

Cevap C

13. İslamiyet öncesi Türklerde sanat: Portre, dericilik, 
demircilik, fresk, dokumacılık, ahşap, çini, resim, oymacılık, 
minyatür, heykel, kakmacılık.

Vitray ise İslamiyet’in kabulünden sonra ortaya çıkmış-
tır. Cam parçalarının biraya getirilmesidir. 

Cevap B

14. Hasankeyf ve Batman’da Artuklular yaşamıştır. Divri-
ği’de ise Mengücekler yaşamıştır. 

Cevap C

15. Bedesten: Çarşı Hamam: Banyo Kervansaray: Tücca-
rın dinlendiği ticari amaçlı yapı.

Cevap D

16. Ulufe: Yeniçerinin üç ayda bir aldığı maaş. Cülus: Padi-
şah değişikliğinde yeniçeriye verilen bahşiş. Dirlik: Toprak 
sistemi Devşirme: Hristiyan çocukların, Türk-İslam kültü-
ründe yetiştirilmesidir. Buradan yeniçeri ihtiyacı karşılanır-
dı. Vakayı Hayriye: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 

Cevap C

17. Vakıf: Toprağın geliri ile halkın günlük yaşamdaki ihti-
yaçları karşılanmıştır (Eğitim-kültür). Tımar: Toprağın geliri 
ile memur maaşı ve atlı asker yetiştirilmiştir. İltizam: Dev-
lete ait bir gelirin açık arttırma yoluyla kiraya verilmesidir. 

Cevap A

18. Lale Devri’nde, İstanbul’da çıkan yangınları söndürmek 
amacıyla yeniçerilerden bir itfaiye örgütü kurulmuştur. Bu 
durumun Batılılaşma ile bir ilgisi yoktur. 

Cevap A

19. Sarıkamış: Türk ordusu Ruslara yenildi 
Çanakkale: Türk ordusu, İngiliz ve Fransızları yendi. 
Kutü’l Amare: Türk ordusu, İngilizleri yendi. 

Cevap E

20. Osmanlı Devleti’nde önemli bir mevkide bulunan Ka-
zım Karabekir’in emrindeyiz diyerek Mustafa Kemal’e katıl-
ması onu lider olarak tanıdığının göstergesidir. 

Cevap A

21. Felah-ı Vatan, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 
oluşturulan grubun adıdır. 

Cevap C

22.  Türk ordusu I. İnönü ve II. İnönü Savaşı’nı kazanmasına 
rağmen yeterince güçlü olmadığı için taarruza geçeme-
miştir. 

Cevap A

23. Soyadı alma zorunluluğu, Soyadı Kanunu ile getirilen 
bir yeniliktir. 

Cevap B

24. Devletçilik; devletin ekonomik hayatın içine girme-
sidir. Egemenliğin ulusa verilmesi ile bir ilgisi bulunma-
maktadır. 

Cevap B
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ÇÖZÜM 1

25. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu YEDİ 
ASIL ve DÖRT YEDEK üyeden oluşur. 

• Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca 
kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunlu-
ğunun gizli oyu ile seçilir. 

• Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve başkanvekili, Kurul üye-
leri tarafından kendi içlerinden salt çoğunluk ve gizli 
oyla seçilir.

• Yedek üyeler, ikisi Yargıtay ve ikisi Danıştaydan seçilmiş 
üyeler arasından olacak şekilde ad çekme ile belirlenir. 

• Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekme-
ye girmezler.

• Yüksek Seçim Kurulu Kanununa göre, üyelerin görev sü-
resi altı yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

1982 Anayasasına göre, Yüksek Seçim Kurulunun görevleri 
şunlardır:

 → Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin 
düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün 
işlemleri yapma ve yaptırma

 → Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla 
ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme 
ve KESİN KARARA BAĞLAMA

 → Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanak-
larını kabul etme 

 → Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme

DİKKAT! YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI KESİNDİR

Anayasa’ya göre; ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde 
oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim em-
niyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde 
yönetim ve denetimi altında yapılır. (Anayasa m. (67/5)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçildiğine dair 
tutanak hazırlama görevinin Yüksek Seçim Kuruluna ait 
olmadığına dikkat etmek gerekir. Milletvekillerinin seçildi-
ğine dair tutanak (mazbata) il seçim kurullarınca hazırlanır.

DİKKAT! Yüksek Seçim Kurulu, Anayasada, Yasama bölü-
münde yer alır.

Cevap E

26. Bütün vatandaşların servet, eğitim, cinsiyet, renk, ırk 
gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan oy hakkına sa-
hip olması GENEL OY ilkesinin bir gereğidir.

Cevap B

27. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeple-
re bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. 

Bu sınırlamalar, 
 → Anayasanın sözüne ve ruhuna, 
 → Demokratik toplum düzeninin gereklerine 
 → Lâik Cumhuriyetin gereklerine ve 
 → Ölçülülük ilkesine 

aykırı olamaz.
Cevap E

28. Yarı başkanlık sistemi, Devlet başkanın halk tarafından 
seçildiği sistemdir. Özellikler şunlardır:

 → Yürütme organı iki başlıdır. (Devlet Başkanı/Cumhur-
başkanı ve Bakanlar Kurulu)

 → Devlet başkanı doğrudan halk tarafından seçilir. (Dev-
let başkanını halkın seçmesi yarı başkanlık sisteminin 
olmazsa olmazıdır.)

 → Devlet başkanının tek başına (re’sen) karar alma yet-
kisi olduğu gibi karşı imza kuralına ihtiyaç duyabilir.

 → Devlet başkanı yasama organına karşı siyasal açıdan 
sorumlu değildir.

 → Bakanlar Kurulu, yasamaya karşı siyasi açıdan sorum-
ludur.

 → Yasama, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu görev-
den düşürebilir.

Cevap A

29.  Yasama yetkisinin genelliği, TBMM'nin Anayasaya ay-
kırı olmamak koşulu ile dilediği her konuda kanun yapabil-
mesini ifade eder. 

TBMM bir konuyu dilediği kadar ayrıntılı düzenleyebilir. 
“Genelliğin” istisnası Cumhurbaşkanlığı Kararname-

si’dir. Münhasıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
düzenlenmesi öngörülen konularda TBMM herhangi bir 
düzenleme yapamaz. Örneğin, Anayasada şu konuların 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği açıkça 
öngörülmüştür:

 → Cumhurbaşkanı, üst kademe kamu yöneticilerini 
atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına 
ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle düzenler.

 → Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yet-
kileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının 
kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzen-
lenir. 

 → Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı 
ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dü-
zenlenir.

 → Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin gö-
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rev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesiyle düzenlenir.

Bunların Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenleneceği 
açık bir anayasal hüküm olduğu için bunların Meclis tara-
fından kanunla veya başka bir şekilde düzenlenmesi müm-
kün değildir.

Cevap B

30. Cumhurbaşkanın görev ve yetkileri özel olarak Anaya-
sanın 104. maddesinde düzenlenmiştir. Aşağıda önce 104. 
maddede sayılan görev ve yetkileri sonrasında ise diğer 
maddelerde düzenlenen görev ve yetkilerini görelim.

2017 yılı öncesinde Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, 
“yasama ile ilgili olanlar”, “yürütme alanına ilişkin olanlar” 
ve “yargı ile ilgili olanlar” şeklinde bir ayrımla düzenlen-
mekteydi. Ancak 2017 yılı Anayasa değişikliği ile bu ayrım 
kaldırılmış ve Cumhurbaşkanın görev ve yetkileri tek bir 
başlık altında sayılmıştır.

1. Cumhurbaşkanının Anayasanın 104. maddesinde 
sayılan görev ve yetkileri şunlardır:

 → Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi 
Cumhurbaşkanına aittir.

 → Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı1  sıfatıyla Türkiye 
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; 
Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının dü-
zenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

 → Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını 
yapar.

 → Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

 → Kanunları yayımlar.

 → Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine geri gönderir.

 → Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil 
veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. 

 → Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve gö-
revlerine son verir.

 → Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son 
verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.

 → Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilci-
lerini gönderir, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek 
yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.

 → Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.

 → Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gör-
düğü takdirde halkoyuna sunar.

1 “Devlet başkanı” sıfatı 2017 yılı Anayasa değişikliği ile eklenmiştir.

 → Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbir-
leri alır.

 → Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin Başkomutanlığını temsil eder.

 → Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.

 →  Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin 
cezalarını hafifletir veya kaldırır.

 → Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasa-
nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer 
alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördün-
cü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anaya-
sada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıla-
maz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler 
bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çı-
karması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
hükümsüz hale gelir.

 → Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağla-
mak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönet-
melikler çıkarabilir.

2. Cumhurbaşkanın Diğer Görev ve Yetkileri

 → TBMM seçimlerin yenilenmesine karar vermek (m. 
116)

 → Anayasa Mahkemesinin 12 üyesini seçmek (m. 146)

 → Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek (m. 155/3)

 → Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcıvekilini seçmek (m. 154/4)

 → Hâkimler ve Savcılar Kurulunun dört üyesini seçmek. 
(m. 159)

 → Devlet Denetleme Kurulunun başkan ve üyelerini 
atamak (m. 108)

 → Devlet Denetleme Kuruluna her türlü idari soruştur-
ma, inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak (m. 
108)

 → Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek ve atamak 
(m. 131)

 → Üniversite rektörlerini seçmek ve atamak (m. 130)

 → Genelkurmay Başkanını atamak (m. 112/4)

 → TBMM adına Başkomutanlığı temsil etmek (m. 117)

 → Milli güvenliği sağlamak (m. 117/2)

 → Silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması (m. 
117/2)

 → Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek (m.118)

 → Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı 
ve görevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dü-
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zenlemek (m. 118/6)

 → Milli Güvenlik Kurulu gündemini hazırlamak (118/4)

 → Olağanüstü hal ilan etmek (m. 119/1)

 → Olağanüstü hallerde, olağanüstü halin gerekli kıldığı 
konularda, olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi çıkarmak (m. 119/6) (Olağanüstü dönemler-
de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun 
hükmündedir.)

 → Kamu tüzel kişiliği kurmak (m. 123/2)

Cumhurbaşkanı tüm bu görev ve yetkileri tek başına kul-
lanabilir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Cumhur-
başkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını 
yazılı olarak belirtmek kaydıyla astlarına devredebilir. An-
cak devrettiği yetkiyi, gerek gördüğünde kendisi de doğ-
rudan kullanabilir.

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, 
Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir. (m. 8)

Yürütmenin hem yetki hem görev olması ilk kez 1982 Ana-
yasası ile olmuştur. 1961 Anayasası yürütmeyi bir görev 
olarak tanımlamıştır.

Yargıtay üyelerinin tamamı Hakimler ve Savcılar Kuru-
lunca seçilir. Cumhurbaşkanının Yargıtay’a üye seçme yet-
kisi yoktur.

Cevap B

ORTAK ALAN BİLGİSİ ÇÖZÜMLERİ

1. Anayasanın 83. maddesi “yasama dokunulmazlığı” başlı-
ğı taşımaktadır. Buna göre;

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmaların-
daki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşünce-
lerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine 
Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışın-
da tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

DİKKAT! Yasama dokunulmazlığını düzenleyen maddenin 
ilk fıkrası (yukarıdaki hüküm) doktrinde yasama sorumsuz-
luğu ya da kürsü dokunulmazlığı olarak adlandırılmaktadır. 
Amacı milletvekillerinin çekinmeden düşüncelerini açıkla-
malarının ve serbestçe oy kullanmalarının sağlanmasıdır. 

Yasama sorumsuzluğunun özellikleri:

 → Meclis çalışmaları sırasında kullanılan oy, söz ve dü-
şünceleri kapsar. 

 → Mutlaktır. Yani yasama sorumsuzluğu milletvekiline 
hukuki ve cezai açıdan koruma sağlar. Kaldırılamaz.

 → Süreklidir. Milletvekilleri, yasama sorumsuzluğu kap-
samındaki bir eylemden dolayı milletvekilliği sona 
erdikten sonra da sorumlu tutulamaz.

 → Milletvekilleri söylediği söz ve açıkladıkları düşünce-
leri, o oturumu yöneten Başkanlık Divanının teklifi 
üzerine Meclis dışında dile getirmesi yasaklanmadık-
ça, Meclis dışında dile getirmekten dolayı da sorumlu 
tutulamaz. 

 → Milletvekilleri yasama sorumsuzluğundan vazgeçe-
mezler. (Kamu düzenindendir.)

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI:
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen 

bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça;
(1) TUTULAMAZ
(2) SORGUYA ÇEKİLEMEZ
(3) TUTUKLANAMAZ
(4) YARGILANAMAZ
“Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali” ve “seçimden önce 

soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 
14 üncü maddesindeki durumlar” bu hükmün dışındadır. 
Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğ-
rudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek 
zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçimin-
den önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine 
getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik 
süresince ZAMANAŞIMI İŞLEMEZ. (Yani zamanaşımı durur.)

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve ko-
vuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırması-
na bağlıdır.
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DİKKAT! Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile il-
gili Anayasada özel bir çoğunluk öngörülmemiştir. Yani 
151’den az olmamak şartıyla toplantıya katılanların salt 
çoğunluğunun oyu yeterlidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti grupların-
ca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve 
karar alınamaz.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde, Meclis 
Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 GÜN 
İÇERİSİNDE ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, ka-
rarın, Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla 
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 

Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 GÜN İÇERİSİNDE 
kesin karara bağlar.

DİKKAT! DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI MİLLETVE-
KİLLİĞİNİ DOĞRUDAN DÜŞÜRMEZ.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, GÖREVLERİY-
LE İLGİLİ OLMAYAN suçlarda yasama dokunulmazlığına 
ilişkin hükümlerden yararlanır.

Cevap E

2. Anayasaya göre gizli oylamanın zorunlu olduğu hal-
ler şunlardır:

 → Anayasa değişikliğine ilişkin kanun tekliflerinin mad-
delerinin ve tümünün kabulü (m. 175)

 → TBMM Başkanının seçimi (m. 94/4)
 → Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar hakkında 

görevleriyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla “Meclis so-
ruşturması” açılmasının karara bağlanması (m.105/5)

 → “Meclis Soruşturması” sonucu Cumhurbaşkanı yar-
dımcıları ya da bakanların Yüce Divana sevkine ilişkin 
oylama (m. 105/6)

 → Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla so-
ruşturması açılmasının karara bağlanması (m. 105/1)

 → Cumhurbaşkanın Yüce Divana sevk edilmesi kararı (m 
105/3)

 → Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevi sürdürmek-
te ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşürül-
mesine ilişkin oylama (m. 84)

 → Anayasa Mahkemesine üye seçimi (m. 146/1)
 → Kamu Başdenetçisini seçmek (m. 74/5)
 → Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye seçmek (m. 159/3)

Sayıştay başkan ve üyeleri de TBMM Genel Kurulu tarafın-
dan gizli oylama ile seçilir. Ancak, Sayıştay başkan ve üye-
lerinin seçimiyle ilgili hususlar Anayasada değil, Sayıştay 
Kanununda düzenlenmiştir.

Devamsızlık nedeniyle milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşürülmesi için gizli oylama şartı aranmaz.

Cevap A

3. 1982 Anayasası’na göre;

 → Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak 
ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, 
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvu-
rabilir. (m. 148/3)

 → Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının 
tüketilmiş olması şarttır. (m. 148/3)

 → Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gere-
ken hususlarda inceleme yapılamaz. (m. 148/4)

 → Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla dü-
zenlenir.(m. 148/5)

 → Bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır. (m. 
149/2)

 → Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için 
komisyonlar oluşturulabilir. (m. 149/1)

 → Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı dava-
lar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ancak, 
bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar ve-
rilebilir. (m. 149/6)

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulleri Hakkında Kanuna göre;

Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine 
doğrudan bireysel başvuru yapılamaz. Bununla birlikte 
Anayasa Mahkemesi kararları ile anayasanın yargı de-
netimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun 
konusu olamaz.

1. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar
 ª Güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler 

bireysel başvuruda bulunabilir.

 ª KAMU TÜZEL KİŞİLERİ BİREYSEL BAŞVURU YAPA-
MAZ. Özel hukuk tüzel kişileri ise sadece tüzel kişi-
liğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel 
başvuruda bulunabilir.

 ª Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili 
olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz.

Bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarih-
ten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği 
tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

2. Bireysel Başvuru Usulü
Bireysel başvurular, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi-

nin Kuruluşu ve Yargılama Usuller Hakkında Kanun ve 
İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya 
da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla 
yapılabilir.

Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar İçtüzükle düzenlenir.

Bireysel başvurular harca tabidir.

 ª Başvuru dilekçesinde; 

 ª Başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres 
bilgilerinin, 

 ª İşlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri 
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sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hü-
kümlerinin, 

 ª İhlal gerekçelerinin, 

 ª Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, 

 ª Başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörül-
memişse ihlalin öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan 
zararın belirtilmesi gerekir. 

Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ile ihlale neden 
olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örne-
ğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır.

Başvurucu bir avukat tarafından temsil ediliyorsa, vekâ-
letnamenin sunulması gerekir.

Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği 
tarihten; başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenil-
diği tarihten itibaren 30 GÜN İÇİNDE yapılması gerekir. 
Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, 
mazeretin kalktığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve maze-
retlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Mah-
keme, öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp 
görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder.

Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâ-
linde, Mahkeme yazı işleri tarafından eksikliğin giderilme-
si için başvurucu veya varsa vekiline 15 günü geçmemek 
üzere bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu 
sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvuru-
nun reddine karar verileceği bildirilir.

3. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve 
incelenmesi

Mahkeme, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması 
veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenme-
si açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir 
zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan yok-
sun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir.

KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ KOMİSYONLAR-
CA YAPILIR. Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy 
birliği ile karar verilen başvurular hakkında, kabul edile-
mezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar bö-
lümlere havale edilir.

Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ 
edilir.

Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esas-
ları ile ilgili diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir.

4. Esas hakkındaki inceleme

Kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların 
esas incelemesi bölümler tarafından yapılır. Başkan iş yü-
künün bölümler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması 
için gerekli önlemleri alır.

Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilme-
si hâlinde, başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlı-
ğına gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde 
görüşünü yazılı olarak Mahkemeye bildirir.

Komisyonlar ve bölümler bireysel başvuruları incelerken 
bir temel hakkın ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü 
araştırma ve incelemeyi yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli 
görülen bilgi, belge ve deliller ilgililerden istenir.

Mahkeme, incelemesini dosya üzerinden yapmakla bir-
likte, gerekli görürse duruşma yapılmasına da karar vere-
bilir.

BÖLÜMLER, ESAS İNCELEME AŞAMASINDA, BAŞVURU-
CUNUN TEMEL HAKLARININ KORUNMASI İÇİN ZORUNLU 
GÖRDÜKLERİ TEDBİRLERE RESEN VEYA BAŞVURUCUNUN 
TALEBİ ÜZERİNE KARAR VEREBİLİR. TEDBİRE KARAR VE-
RİLMESİ HÂLİNDE, ESAS HAKKINDAKİ KARARIN EN 
GEÇ ALTI AY İÇİNDE VERİLMESİ GEREKİR. AKSİ TAKDİRDE 
TEDBİR KARARI KENDİLİĞİNDEN KALKAR.

Bölümlerin, bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel 
başvurulara ilişkin incelemeleri, bir temel hakkın ihlal edi-
lip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının 
belirlenmesi ile sınırlıdır. Bölümlerce kanun yolunda göze-
tilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

Bireysel başvuruların incelenmesinde, bu Kanun ve İçtü-
zükte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili usul kanunlarının 
bireysel başvurunun niteliğine uygun hükümleri uygulanır.

Esas hakkında incelemenin usul ve esasları ile ilgili diğer 
hususlar İçtüzükle düzenlenir.

5. Bireysel Başvuruda Kararlar

Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal 
edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı ve-
rilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması 
için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik 
denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar 
verilemez.

Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklan-
mışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden 
yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönde-
rilir.

Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunma-
yan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir 
veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterile-
bilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, 
Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve 
sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya 
üzerinden karar verir.

Bölümlerin esas hakkındaki kararları gerekçeleriyle bir-
likte ilgililere ve Adalet Bakanlığına tebliğ edilir ve Mahke-
menin internet sayfasında yayımlanır. Bu kararlardan han-
gilerinin Resmî Gazetede yayımlanacağına ilişkin hususlar 
İçtüzükte gösterilir.

Komisyonlar arasındaki içtihat farklılıkları, bağlı olduk-
ları bölümler; bölümler arasındaki içtihat farklılıkları ise 
Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Buna ilişkin diğer 
hususlar İçtüzükle düzenlenir.
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Davadan feragat hâlinde, düşme kararı verilir.

6. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması

Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit 
edilen başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışın-
da, ayrıca 2000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere disip-
lin para cezasına hükmedilebilir.

Görüldüğü üzere, bireysel başvurunun, başvuru 
yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörül-
memişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 GÜN 
İÇİNDE yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle 
süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten 
itibaren 15 gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen deliller-
le birlikte başvurabilirler.

 Cevap B

4. 1982 Anayasasında zorla çalıştırma yasağı kişinin hak ve 
ödevleri başlığı altında yer alır. 

Anayasaya göre;

“Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere 

• HÜKÜMLÜLÜK VEYA TUTUKLULUK SÜRELERİ İÇİNDEKİ 
ÇALIŞTIRMALAR; 

• OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VATANDAŞLARDAN İSTENE-
CEK HİZMETLER; 

• ÜLKE İHTİYAÇLARININ ZORUNLU KILDIĞI ALANLARDA 
ÖNGÖRÜLEN VATANDAŞLIK ÖDEVİ NİTELİĞİNDEKİ BE-
DEN VE FİKİR ÇALIŞMALARI, 

zorla çalıştırma sayılmaz (m. 18).”

Cevap B

5. 1982 Anayasası’na göre, üst kademe yöneticilerinin ye-
tiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir 
(m. 128/3).

Cevap A

6. 1982 Anayasası’na göre,

 → Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığın-
da, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet, Millî Savun-
ma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından ku-
rulur.

 → Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili 
bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. 

 → Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyaseti-
nin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tav-
siye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması 
konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. 
Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin 
bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve gü-
venliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu 

2 Kurul başkan ve üyeleri, yükseköğrenimlerini bitirdikten sonra en az oniki yıl devlet hizmetinde başarıyla çalışmış ve temayüz etmiş 
olan kişiler arasından Cumhurbaşkanınca atanır. (CBK 5 – m. 10)

gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkanınca 
değerlendirilir.

 → Milli Güvenlik Kurulunun gündemi; Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dik-
kate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. 

 → Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik 
Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında 
toplanır.

 → Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve 
görevleri CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE 
düzenlenir.

Cevap C

7. 1982 Anayasası’na göre, Devlet Denetleme Kurulu, ida-
renin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla 
her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denet-
lemeleri yapar.

Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanır.2  (Cumhur-
başkanı Kararı ile)

DDK, Cumhurbaşkanının istemi üzerine aşağıdaki ku-
ruluşlarda her türlü idari soruşturma (2017 yılı Anayasa 
değişikliği), inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar:

• Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Yargı organları 
hariç)

• Sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuru-
luşların katıldığı her türlü kuruluşta 

• Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında
• Her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında 
• Kamuya yararlı dernekler ve vakıflarda

DİKKAT! YARGI ORGANLARI, Devlet Denetleme Kurulunun 
görev alanı dışındadır.

2017 öncesi Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanı dı-
şında olan Silahlı Kuvvetler, 2017 yılı Anayasa değişikliğiyle 
birlikte Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanına dahil 
edilmiştir. Dolayısıyla, Devlet Denetleme Kurulu, Genel-
kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma 
Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik ve birimlerde her 
türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme-
leri yapabilir.

Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev sü-
resi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenir.

Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 1982 Anayasası ile kurul-
muştur.

TAVSİYE: Devlet Denetleme Kurulu idare hukuku dersin-
de de sorulabilmektedir. Burada yazan Anayasal hükümler 
haricinde işleyişi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için ilgili karar-
name mutlaka incelenmelidir.

Cevap B



M
Ü

ES
S

İR
 D

EN
EM

EL
ER

İ
M

Ü
ES

S
İR

 D
EN

EM
EL

ER
İ

TEMSİL9

ÇÖZÜM 1

8. Soruda kamu tüzel kişiliği doğrudan Anayasada dü-
zenlenen idari birimler sorulmaktadır. Kamu tüzel kişisi 
olduğu Anayasada düzenlenen kurumlar şunlardır: *İl özel 
idareleri, *belediyeler, *köyler, *Üniversiteler, *TRT, *Kamu 
Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, *Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisleri de kamu tüzel kişiliğine sa-
hiptir ancak bu Anayasada değil 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nde düzenlenmiştir.

Cevap C

9. Anayasa değişikliği ile birlikte kanunların yanında Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile de kamu tüzel kişiliği kurula-
bileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak Anayasada kanunla 
kurulacağı ifade edilen kamu tüzel kişilerinin Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile kurulması mümkün değildir. Kamu 
Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Üniversitelerin 
kanunla kurulacağı bizzat Anayasa tarafından belirtildiği 
için bunların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulması 
mümkün değildir.

Cevap B

10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 46’ncı maddesine 
göre; Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalma-
sı ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin ya-
pılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye 
başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Baka-
nı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. 
Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine 
sahip olması şarttır.”

Cevap B

11. Büyükşehir Belediyesi olan illerde il özel idaresi bulun-
maz. Dolayısı ile il encümeni ile il genel sekreteri Samsun 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yoktur. Büyükşe-
hir Belediyesi olan yerlerde mahalli idarelerden köy ve bel-
de belediyesi de bulunmaz. Merkezi idarenin taşra teşkilatı 
içerisinde yer alan ilçe idare kurulu her ilde bulunur.

Cevap C

12. Kamulaştırma sadece devlet ve kamu tüzel kişileri ta-
rafından kullanılabilen bir yetkidir. Bundan dolayı kamu 
tüzel kişiliğine sahip olmayan bir özel hukuk kişisinin ka-
mulaştırma yetkisi yoktur. Özel hukuk tüzel kişisi tarafın-
dan gerçekleştirilen kamulaştırma kararı yetki unsuru ba-
kımından hukuka aykırıdır.

Yetki unsurundaki hukuka aykırılıklar çeşitli şekillerde 
meydana gelebilir. Bu konuda öğrencilerin aşağıda yer 
alan tablodaki açıklamalara dikkat etmesi gerekmektedir:

YETKİSİZLİK 
TÜRÜ

AÇIKLAMA YAPTIRIMI

Kişi 
Yönünden 
Yetkisizlik

İdareye tamamen ya-
bancı veya idare adına 
irade açıklama yetkisi 
olmayan kimsenin işlem 
yapması

Yetki  
Gaspı Yokluk

Konu 
Yönünden
Yetkisizlik

Yasama/Yürütme Yet-
ki fonksiyonlarının bir 
diğerinin alanına karış-
ması

Fonksiyon 
Gaspı Yokluk

Bir idari organın diğer 
idari organ yerine işlem 
yapması
*Astın yerine üstün  
işlem yapması
*Üstün yerine astın  
işlem yapması
*Encümenin yerine 
meclisin işlem yapması
*Muhtarın yerine  
kaymakamın işlem 
yapması vb. 

Yetki  
tecavüzü

İptal  
edilebilirlik

Bir yetki tecavüzünün 
herhangi bir insanın an-
layacağı kadar açık, yani 
iş bölümüne aykırı bir 
tecavüz olması (örneğin, 
bir bakanın başka ba-
kanlıkta çalışan bir per-
soneli emekli etmesi

Açık – Bariz 
Yetki  
Tecavüzü

Yokluk

Yer 
Yönünden 
Yetkisizlik

Belli bir coğrafi alanda 
yetkili olan makamların 
bir başka coğrafi alanda, 
iş bölümüne aykırı bir 
şekilde işlem yapması. 
Vali, kaymakam, beledi-
ye başkanı, encümeni, 
meclisin bir başka coğ-
rafi yer hakkında karar 
alması gibi.

Açık – Bariz 
yetki  
tecavüzü

Yokluk

Zaman 
Yönünden 
Yetkisizlik

Yetkinin, yetkili olunan 
zaman diliminde kul-
lanılmaması (örneğin, 
izindeyken kullanılan 
yetki)

Yetki  
Tecavüzü

İptal  
edilebilirlik

Cevap C

13. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen 
hizmet sınıfları şunlardır:

*Genel İdari Hizmetler Sınıfı
*Teknik Hizmetler Sınıfı
*Sağlık Hizmetleri Sınıfı
*Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
*Yardımcı Hizmetler Sınıfı
*Din Hizmetleri Sınıfı
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı
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*Jandarma Hizmetleri Sınıfı
*Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
*Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
*Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
*Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
Kanunda adalet hizmetleri adında bir hizmet sınıfı dü-

zenlenmemiştir.
Cevap D

14. Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (il özel 
idaresi) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerin-
ce dilekçe ile müracaat edilir. Belediyeler veya valiliklerce 
ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa 
müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı 
ruhsatiyesi verilir. (30 gün içinde cevap verilmezse zımnen 
reddedilmiş sayılır.)

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kul-
lanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kı-
sımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren bele-
diye, valilik bürolarından izin alınması mecburidir.

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin (yapı kullanma 
izni) müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendir-
mek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda 
yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin 
verilmiş sayılır. (30 gün içinde cevap verilmezse zımnen ka-
bul edilmiş sayılır.)

Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki 
(2) yıldır.

İki yıl zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başla-
nıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle 
birlikte beş (5) yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruh-
sat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması 
mecburidir.

Cevap A

15. Bu sorularda Başkanlar Kurulu ile Başkanlık Kurulu’nun 
birbirlerine karıştırılmaması gerekir.

Danıştay daireleri arasında iş bölümünü belirlemek Baş-
kanlık Kurulu’nun görevi iken daireler arasında çıkan görev 
uyuşmazlıklarını karara bağlamak Başkanlar Kurulu’nun 
görevidir.

Bu iki kuruldan Başkanlık Kurulu’nun vermiş olduğu ka-
rarlar Başkanlar Kurulu tarafından itirazen incelenir. Baş-
kanlar Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir, bu karar-
lara karşı yargı yolu kapalıdır.

I numaralı öncül doğrudur
Cevap C

16. Soruda davayı her ne kadar kamu görevlisi açsa da 
davanın konusu ülke genelinde uygulanacak olan bir dü-
zenleyici işlemin iptalidir. Ülke genelinde uygulanacak dü-
zenleyici işlemlere karşı açılan davalar, ilk derece mahke-
mesi sıfatıyla Danıştay’ın görev alanına girmektedir. Yetki, 
bir davaya hangi yerdeki görevli mahkemenin bakacağına 

ilişkin bir usul kuralıdır. Ülke genelinde bir tane Danıştay 
olduğundan Danıştay’ın görev alanına giren davalar bakı-
mından yetki sorununun ortaya çıkması mümkün değildir. 

Cevap A

17. Tam yargı davasına ilişkin düzenlemeler 2577 Sayılı 
Kanun’un 12 ve 13’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Ka-
nunun 12’nci maddesinde idari işlem dolayısı ile açılacak 
tam yargı davaları, 13’üncü maddesinde de idari eylem 
dolayısı ile açılacak tam yargı davalarına ilişkin düzenleme-
ler yer almaktadır. 12’nci maddeye göre idari işlem ve idari 
işlemin icrası niteliğindeki eylemler dolayısı ile meydana 
gelen zararlara karşı doğrudan iptal davası açılması müm-
kündür. Dava açılmadan önce idareye başvurulması duru-
munda ise başvuru dava açma süresini durdurur. 13’üncü 
maddeye göre ise salt idari eylemden kaynaklanan zararla-
ra karşı tam yargı davası açılmadan önce idareye başvurul-
ması zorunludur. 2577 Sayılı Kanun’da Temmuz 2021’de 
yapılan değişiklikle, idareye tanınan 60 günlük cevap süre-
si 30 güne düşürülmüştür. Yani idarenin başvuruya 30 gün 
içinde cevap vermemesi durumunda talep zımnen redde-
dilmiş sayılır. Buna göre III numaralı öncül doğrudur. 

Cevap B

18. 19.07.2021 tarihinde idareye başvuru var. İdare 30 
günlük zımni ret süresi içinde yani 10.08.2021 tarihinde 
kesin olmayan bir cevap vermiş. Soru kökünde dava açı-
labilecek en geç tarih istendiği için 19.07.2021 tarihindeki 
başvurudan itibaren 4 ay bekleyecek, 19.11.2021 tarihinde 
zımni ret oluşacaktır. Ardından, 60 gün içinde, 18.01.2022 
tarihine kadar dava açması gerekir.  

Cevap B

19. Yürütmenin durdurulması müessesesi 2577 sayılı Ka-
nunun 27’nci maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye 
göre yürütmeyi durdurma kararı gerekçeli olmalıdır. Salt 
ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmü-
nün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu 
gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez. 
Ama bu AYM’ye başvuru halinde YD verilemeyeceği anla-
mına gelmez. Yani D şıkkındaki ifade yanlıştır. Diğer şıklar-
daki ifadeler doğrudur. 

Cevap D

20. İdari yargı kararlarında bulunması gereken hususlar 
2577 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde düzenlenmiş-
tir. Temmuz 2021’de yapılan değişiklikle birlikte 24’üncü 
maddeye kararların, verildiği tarihten itibaren 30 gün için-
de yazılması ve imzalanması gerektiği hükmü eklenmiştir. 
Yani A şıkkındaki ifade yanlıştır. Diğer şıklardaki ifadeler 
doğrudur.

Cevap A
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21. 2577 Sayılı Kanun’un 26’ncı maddesine göre, davacı-
nın gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde, yeni 
adresin bildirilmesine kadar dava dosyasının işlemden 
kaldırılmasına karar verilir. Davacının gösterdiği adrese 
tebligat yapılamaması dolayısıyla dava dosyasının işlem-
den kaldırılması tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeni adres 
bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmezse 
davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 

Cevap D

22. Hâkim, aşağıdaki hâllerde davaya bakamaz, talep 
olmasa bile çekinmek zorundadır:

 → Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dola-
yısıyla ilgili olduğu davada.

 → Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında.
 → Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında.
 → Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında.
 → Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendi-

sini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı 
bulunanların davasında. 

 → Nişanlısının davasında.
 → İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal da-

nışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada.
Kuzen, dördüncü derece akraba olduğundan, hakim, 

kuzeninin davasında yasaklı değildir ancak bu durumda 
hakimin reddi sebebi söz konusu olur.

Cevap C

23. Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklara (örneğin, ni-
şanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimi, soybağı, velayet 
ve nafaka ile ilgili davalara) aile mahkemeleri bakar. Ancak, 
bunun istisnası vesayet hukukundan kaynaklanan uyuş-
mazlıklardır. Bu uyuşmazlıklar sulh hukuk mahkemesinde 
görülür. Dolayısıyla soruda belirtilen olayda dava görevsiz 
mahkemede açılmıştır.

Görev bir dava şartı olduğu için ön inceleme aşamasında 
ve tahkikata geçmeden önce incelenir. Bu aşamalar geçse 
bile kanun yollarında aşamasında dahi görevsizlik itirazı 
ileri sürülebilir ve mahkemece re’sen gözetilir.

Görevsizlik kararlarında, davanın görevli yargı yerinde 
devam edileceği mantığıyla yargılama giderlerine hükme-
dilmez. Ancak yargılama devam etmezse davalının talebi 
üzerine görevsizlik kararı veren mahkeme davanın açıl-
mamış sayılması kararı ile birlikte yargılama giderlerine de 
hükmeder.

Görevsizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, 
bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden, süresi 
içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise ka-
rarın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa 
bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren 
2 hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava 

dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilme-
sini talep etmesi gerekir. Görevli mahkemeye başvururken 
yeniden harç ödenmesi gerekmez. 

Ancak, taraflar 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye 
başvuru yapmazsa dava açılmamış sayılır ve görevsizlik 
kararı veren mahkemece bu konuda resen karar verilir. 
Görevsizlik kararına karşı kanun yoluna başvurulmuş ve 
karar kesinleşmiş ise başvurulan mahkeme (görevli ol-
duğu iddia edilen mahkeme) bu karar ile bağlıdır, yani 
görevli olduğunu kabul etmelidir. Ancak, karar kesinleş-
memiş ise başvurulan mahkeme de görevsiz olduğunu id-
dia edebilir ve bu durumda görev uyuşmazlığı çıkartılarak 
yargı yerinin belirlenmesi yoluna gidilir.

Cevap D

24. Talep konusunun niteliği itibarıyla BÖLÜNEBİLİR ol-
duğu durumlarda, sadece bir kısmının dava konusu edil-
diği dava türüdür. Kısmi davadan söz edebilmek için alaca-
ğın tamamının aynı hukuki ilişkinden doğması ve sadece 
bir kısmının dava konusu edilmiş olması gerekir.

Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından 
açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, kısmi dava 
açılması, talep konusunun geri kalan kısmından fera-
gat edildiği anlamına gelmez. Diğer bir ifadeyle, talep 
konusunun kalan kısmından açıkça feragat etmedikçe söz 
konusu kalan kısmı için daha sonra ek dava açma imkânı 
bulunmaktadır. 

Cevap B

25. İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar şunlardır 
(HMK 341.md): 

İlk derece mahkemelerinin aşağıdaki kararlarına karşı 
istinaf yoluna başvurulabilir:

a) Nihai kararlar.
b) İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi ka-

rarları, karşı tarafın yüzüne karşı verilen ihtiyati tedbir ve 
ihtiyati haciz kararları, karşı tarafın yokluğunda verilen ih-
tiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz 
üzerine verilen kararlar.

(2) Miktar veya değeri (2022 yılı için) 8.000-TL’yi geçme-
yen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (Bu cüm-
le, sadece kamulaştırma bedelinin tespitine yönelik 
davalar yönünden Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş-
tir.) Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara 
karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna baş-
vurulabilir. 

(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumun-
da (2022 yılı için) 8.000-TL’lik kesinlik sınırı alacağın tama-
mına göre belirlenir.

(4) Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumun-
da, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen (2022 yılı için) 
8.000-TL’sini geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz. 
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(5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz 
edilebileceği veya haklarında Yargıtay’a başvurulabilece-
ği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev 
alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, 
bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.

Temmuz 2020’de HMK’da yapılan değişiklik ile, Kanu-
nun istinaf yoluna başvurulabilen kararları düzenleyen 
341’inci maddesinin (1) nolu fıkrasında değişiklikler 
yapılarak istinafın kapsamı genişletilmiştir. Yapılan de-
ğişiklikle özetle, aleyhine ihtiyati tedbir veya ihtiyati ha-
ciz kararı verilen taraf; bu karar yüzüne karşı verilmişse 
doğrudan istinaf kanun yoluna başvurabilecek; yoklu-
ğunda verilmişse öncelikle kararı veren mahkemeye iti-
raz edebilecek ve itirazın reddi durumunda istinaf kanun 
yoluna başvurabilecektir.

Cevap C

26. İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargı-
lama boyunca, davacı veya davalının hukuki durumunda 
meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş, geçici ni-
telikte, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyen, geniş 
veya sınırlı olabilen hukuki korumadır.

İhtiyati tedbire esas olan bir hak bulunmalıdır. İhti-
yati tedbir sebebi bulunmalıdır. İhtiyati tedbir, dava açıl-
madan önce istenebileceği gibi dava açıldıktan sonra da 
istenebilir.

Talep edenin haklarının derhâl korunmasında zo-
runluluk bulunan hâllerde, hâkim karşı tarafı dinleme-
den de tedbire karar verebilir. 

Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafa-
za altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin 
yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kal-
dıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar 
verebilir. 

Cevap E

27. Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yu-
karıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan 
sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek 
taraflara bildirir. 

Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar edilir:
a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hu-

suslar 
b) Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,
c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yar-

gılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen 
tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği 

d) Davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre 
içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz 
sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya baş-
ka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla 
gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre 
içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan 
vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ((d) fıkrasındaki 
düzenleme Temmuz 2020’de HMK’da yapılan değişiklik ile 

getirilmiştir.)
(HMK 139.md)

Diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savun-
masını genişletebileceği yahut değiştirebileceği yönünde-
ki ihtar Temmuz 2020’de HMK’da yapılan değişiklik ile 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Cevap C

28. İspat, iddia edilen hususun doğru olup olmadığını be-
lirleme, tespit etme, bu konuda hâkimi inandırma eylemi 
olarak tanımlanabilir.

İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşama-
dıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek 
çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için 
delil gösterilir. Ayrıca, yabancı kanun hükümleri ile örf ve 
adet kuralları da ispatın konusunu oluşturabilir. Herkesçe 
bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz. 
Buna göre ispata gerek duyulmayan haller ise ikrar (bu 
kavram ayrıntılı olarak ele alınacaktır), çekişmesiz vakıa-
lar, herkesçe bilinen vakıalar ve karinelerdir

Cevap A

29. Dürüstlük kuralı; bir hak sahibinin hakkını kullanırken 
veya borçlunun borcunu ifa ederken dürüst, makul ve orta 
zekalı bir insandan beklenen hareket tarzına göre davran-
masıdır. Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 
getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Dürüst-
lük kuralı şu durumlarda uygulama alanı bulur:

 y Hakların kullanılmasında, borçların ifasında
 y Sözleşmelerin kurulması, tamamlanması, yorumlan-

ması, değişen koşullara uyarlanmasında
 y Sözleşme öncesi ilişkilerde
 y Sözleşmedeki yan yükümlülüklerin belirlenmesinde
 y Hukuki işlemin tahvilinde
 y Kanunun yorumlanması ve boşluklarının doldurulma-

sında
 y Kanuna karşı hilenin önlenmesinde

Dolayısıyla zaman aşımıyla mülkiyetin kazanılması dü-
rüstlük kuralının uygulanma alanına girmez, iyi niyet ilkesi 
geçerlidir.

Cevap D

30. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve ayırt etme gücü-
ne sahip kısıtlılar sınırlı ehliyetsizlerdir. Sınırlı ehliyetsizler-
de ehliyetsizlik asıl, ehliyet ise istisnadır. Sınırlı ehliyetsizler, 
genel olarak hukuki işlemleri yasal temsilcilerinin rızası ile 
yapabilirler. Ancak kanuni temsilcisinin iznine gerek ol-
maksızın tek başına yapılabileceği hukuki işlemler de var-
dır. Buna göre sınırlı ehliyetsizler,

 y Karşılıksız kazandırıcı işlemleri kendi başlarına yapa-
bilirler.

 y Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklarını bizzat kullanabilirler. 
Kurucu olanlar istisnadır; onlarda izin alması gerekir.
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 y İrade açıklamalarını tek başlarına yapabilirler.
 y Başkasının temsilcisi olarak işlem yapabilirler.
 y Serbest malları kullanabilirler.
 y Kendisine vesayet makamı tarafından bir meslek veya 

sanatla uğraşmasına açıkça veya örtülü olarak izin ve-
rildiğinde bu sanat ve mesleğin gerektirdiği her türlü 
olağan işlemleri yapabilirler.

Cevap E

31. Nişanlanma, birbirleriyle evlenmeleri konusunda ka-
rarlı, farklı cinsten iki kişinin bu amaçta fikir birliği etmeleri 
hâlidir. Nişanlanmada taraflar birbirlerine evlenme vaadiy-
le bağlanırlar. Nişanlanma sonucunda nişanlılar şu hakları 
elde ederler:

 y Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazmi-
nat isteme hakkı

 y Mal rejimi sözleşmesi yapma hakkı
 y Hâkim veya hakem sıfatıyla davaya bakmaktan kaçına 

hakkı
 y Tanıklık yapmaktan kaçınma hakkı

Nişanlanmada kararlaştırılmış cayma tazminatı ve ceza 
şartı eksik borç niteliğinde olduğundan cayma tazmina-
tı veya ceza şartının ödenmesi için dava açılamaz. Ancak 
evlenmekten kaçınan nişanlı cayma tazminatı veya ceza 
şartını kendiliğinden ödemişse de ödediğini artık geri is-
teyemez. Görüldüğü üzere D seçeneğinde yer aldığı gibi 
nişanlanma sonucunda kararlaştırılmış cayma tazminatı ve 
ceza şartı için cayma hâlinde dava açılamaz.

Cevap D

32. Edinilmiş mal, her eşin edinilmiş mal rejimi devam 
ederken karşılığını vererek elde ettiği değerlerdir. Kanun 
tarafından tanımı yapılmış ve örnekleme yoluyla sayılmış-
tır. Şu mallar kanun tarafından sayılmış edinilmiş mallardır:

 y Çalışmanın karşılığı olan edinimler
 y Sosyal güvenlik ve yardım kurumlarının veya perso-

nele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin 
yaptığı ödemeler

 y Çalışma gücünün kaybı sebebiyle ödenen tazminatlar
 y Kişisel malların gelirleri
 y Edinilmiş malların yerine geçen değerler
 y Edinilmiş malların gelirleri

B seçeneğinde bulunan karşılıksız kazanmalar ise rejim 
sırasında da kazanılmış olsa kişisel maldır.

Cevap B

33. Zilyetlik, bir eşyayı fiilî hâkimiyet altında bulundurma 
anlamına gelir. Zilyetliğin kazanılma yolları dört şekildedir:

 y Zilyetliği aslen kazanma

 y Miras yoluyla zilyetliği kazanma
 y Zilyetliğin tesisen kazanılması
 y Zilyetliği devren kazanma

Aslen kazanma, bir eşyanın zileyetliğinin doğrudan doğ-
ruya kazanan kişinin tek taraflı fiilî ile elde edilmesidir. Te-
sisen kazanma zilyetin, kendi zilyetliğini muhafaza ederek 
ve bu zilyetliğine dayanarak başkası için de eşya üzerinde 
zilyetlik tanımasıdır.

Zilyetliğin devren kazanılması yolları ise şunlardır:
 y Kısa yoldan elden teslim
 y Hükmen teslim
 y Zilyetliğin havalesi
 y Emtiayı temsil eden senetlerin devri yoluyla kazanma

Hükmen teslim, eşyanın vasıtalı zilyetliğini devreden ki-
şinin, özel bir sebebe dayanarak eşya üzerindeki vasıtasız 
zilyetliğini devam ettirmesidir.

Zilyetliğin havalesi, üçüncü kişinin vasıtasız zilyetliğinde 
bulunan bir eşyanın vasıtalı zilyetliğinin, önceki zilyet tara-
fından zilyetlik durumunda bir değişiklik olmaksızın irade 
açıklamasıyla zilyete devredilmesidir.

Kısa elden teslim ise bir eşyayı o ana kadar bir sınırlı ayni 
veya şahsi hakka dayanarak feri zilyet sıfatıyla fiilî hâkimi-
yeti altında bulunduran kişinin zilyetlik türünün bir hukuki 
işlemle değişmesidir.

Dolayısıyla somut olayda A, arabanın zilyetliğini kısa el-
den teslim yoluyla kazanmış olur.

Cevap B

34. Ayni hak, kişiye eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet 
sağlayan ve herkese ileri sürülebilen haklardır. Ayni haklara 
hâkim olan ilkeler şu şekildedir:

 y Belirlilik ilkesi
 y Aleniyet ilkesi
 y Mutlaklık ilkesi
 y Güvenin korunması ilkesi
 y Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi
 y Hak düşürücü süreye ve zaman aşımına tabi olmama 

ilkesi
Belirlilik ilkesi, ayni hakların ancak önceden mevcut 

belirli eşyalar üzerinde kurulabileceğini ifade eder. 
Buna bağlı olarak ayni haklar üzerine tesis edildiği 
eşyanın tamamını kapsar. Aleniyet ilkesi ise ayni hakla-
rın herkese karşı ileri sürülebilmesinin bir sonucu olarak 
kişilerin hangi eşya üzerinde hangi ayni haklara sahip ol-
duğunun bilinmesindeki zorunluluğu ifade eder. Taşınır-
larda zilyetlik, taşınmazlarda ise tapu sicili ayni haklarda 
aleniyet ilkesinin gereğidir. Sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkesi 
gereği ayni haklar sınırlı sayıda olarak kanunda sayılmış-
tır. TMK’nin tanıdığı ayni haklar, mülkiyet, irtifak hakları, 
taşınmaz mülkiyeti ve rehin haklarıdır. Kişilerin sözleşme 
özgürlüğüne dayanarak yeni ayni haklar yaratması müm-



İDARİ HÂKİMLİK ÇÖZÜM 1

M
Ü

ES
S

İR
 D

EN
EM

EL
ER

İ
M

Ü
ES

S
İR

 D
EN

EM
EL

ER
İ

TEMSİL 14

kün değildir. Ayrıca ayni hak, zaman aşımına uğramaz. 
Hak düşürücü süreye ve zaman aşımına tabi olmama ilkesi 
gereği de ayni haklar kullanılmama süresi ne kadar uzun 
olursa olsun hak düşürücü süreye uğramazlar. Güvenin ko-
runması ilkesi ise taşınırlarda emin sıfatıyla zilyetten, taşın-
mazlarda tapu sicilinde malik gözüken kişiden, iyiniyetle 
ayni hak kazanmalarına hizmet eder. Bu kişiler gerçekten 
malik olmasalar bile, üçüncü kişilerin iyiniyetle hak iktisabı 
korunur.

Cevap A

35. Kanun koyucu, son arzularının istediği gibi yerine geti-
rilebilmesini sağlamak için miras bırakana bir vasiyeti yeri-
ne getirme görevlisi tayin etme imkânı tanımıştır. Vasiyeti 
yerine getirme görevlisinin görevleri şunlardır:

 y Göreve başladıktan sonra gecikmeksizin terekedeki 
malların, hakların ve borçların listesini düzenler.

 y Terekeyi yönetir ve yönetimle ilgili olduğu ölçüde te-
reke mallarının zilyetliğinin kendisine devrini ister.

 y Tereke alacaklarını tahsil eder, borçlarını öder.
 y Vasiyetleri yerine getirir. 
 y Tereke ile ilgili dava ve takiplerde miras ortaklığını 

temsil eder, mirasçılar tarafından açılmış olan davala-
ra, görevi ile ilgili olduğu kadar müdahale eder.

 y Açtığı ya da aleyhine açılan davaları ve takipleri miras-
çılara bildirir.

 y Terekenin paylaşılması için plan hazırlar.
Dolayısıyla vasiyeti yerine getirme görevlisi terekenin 

paylaşılması için plan hazırlamasını mirasçılardan istemez. 
Kendisi hazırlar.

Cevap E

İDARİ YARGI ÇÖZÜMLERİ

1. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK md. 66)

Şartları;
1) Zarar veren ile adam çalıştıran arasında istihdam iliş-

kisi bulunmalıdır. (Bağımlılık -emretme - denetleme yetkisi 
bulunmalı)

2) Zarar, işin görülmesi sırasında verilmiş olmalıdır.
3) Zarar 3. kişiye yönelik de olabilir.
4) Adam çalıştıran kurtuluş kanıtı getirmemiş olmalıdır.
Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düze-

ninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat 
etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olu-
nan zararı gidermekle  yükümlüdür.

Zarar sözleşmenin karşı tarafına verilmiş ise öğretide 
adam çalıştıranın kusursuz sorumluluğu  hükümlerine 
dayanılabileceği gibi yardımcı şahsın fiilinden sorumluluk 
hükümlerine de dayanılabileceği kabul edilmektedir.

Cevap A

2. Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenle-
yenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede  kullanmak 
amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa 
sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu tür sözleşmelere, “tip 
sözleşme”, “katılmalı sözleşme” ya da “formüler sözleşme” 
de denilmektedir. Haksız şartlar olarak da nitelendirilmek-
tedir. Genel işlem koşulları, özellikle bankacılık, sigortacı-
lık ya da abonelik sözleşmelerinde sıklıkla karşımıza çıkar. 
Türk Borçlar Kanunu önceki Borçlar Kanunu’ndan farklı 
olarak bu sözleşmeleri düzenlemiş ve bu sözleşmeler açı-
sından sıkı denetim koşullan getirmiştir.

Genel işlem koşullarının, sözleşme metninde veya ekin-
de yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli nitelendirmede 
önem taşımaz. Aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin 
metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği 
hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez. 
Genel işlem koşullan içeren sözleşmeye veya ayrı bir söz-
leşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak ka-
bul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları genel işlem 
koşulu olmaktan çıkarmaz. Genel işlem koşullarına ilişkin 
kurallar, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makam-
lar tarafından verilen izinle yürütülmekte olan kişi ve kuru-
luşların hazırladıkları sözleşmelere de uygulanır.

Cevap A

3. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her alacak 10 
yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı, alacağın muaccel 
olmasıyla işlemeye başlar. Alacağın muaccel olmasının bir 
bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin 
yapılabileceği günden işlemeye başlar. Ömür boyunca ge-
lir ve benzeri dönemsel edimlerde, alacağın tamamı için 
zamanaşımı, ifa edilmemiş ilk dönemsel edimin muaccel 
olduğu günde işlemeye başlar.
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Alacağın tamamı zamanaşımına uğramışsa, ifa edilme-
miş dönemsel edimler de zamanaşımına uğramış olur. 
Süreler hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün sayıl-
maz ve zamanaşımı ancak sürenin son günü de hak kul-
lanılmaksızın geçince gerçekleşmiş olur. Zamanaşımı süre-
lerinin hesaplanmasında da, borçların ifasındaki sürelerin 
hesaplanmasına ilişkin hükümler uygulanır. Asıl alacak 
zamanaşımına uğrayınca, ona bağlı faiz ve diğer alacaklar 
da zamanaşımına uğramış olur. Zamanaşımından önce-
den feragat edilemez. Müteselsil borçlulardan birinin 
feragat etmiş olması, diğerlerine karşı ileri sürülemez. 
Bölünemez bir borcun borçlularından birinin feragat etmiş 
olması durumunda da aynı hüküm uygulanır. Asıl borçlu-
nun feragati de kefile karşı ileri sürülemez.

Zamanaşımı müteselsil borçlulardan veya bölünemeyen 
borcun borçlularından birine karşı kesilince, diğerlerine 
karşı da kesilmiş olur. Zamanaşımı asıl borçluya karşı kesi-
lince, kefile karşı da kesilmiş olur. Zamanaşımı kefile karşı 
kesilince, asıl borçluya karşı kesilmiş olmaz. Zamanaşımı-
nın kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye başlar. 

Cevap E

4. Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığın-
dan veya emeğinden zenginleşen, bu  zenginleşmeyi geri 
vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, özellikle zenginleş-
menin geçerli olmayan veya gerçekleşmemiş ya da sona 
ermiş bir sebebe dayanması durumunda doğmuş olur. 
Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, 
bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini is-
pat ederse geri isteyebilir.

Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ah-
laki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından  kaynaklanan 
zenginleşmeler geri istenemez. Hukuka veya ahlaka aykırı 
bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri iste-
nemez. Ancak, açılan davada hâkim, bu şeyin Devlete 
mal edilmesine karar verebilir. Karar vermek zorunda 
değildir.

Cevap B

5. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç 
doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat is-
temi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu bor-
cu ifadan kaçınabilir. Rücu istemi, tazminatın tamamının 
ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten 
başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının 
ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zama-
naşımına uğrar.Zarar gören, iddiasının haklılığını göste-
ren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da 
gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar 
görene geçici ödeme yapmasına karar verebilir.

Davalının yaptığı geçici ödemeler, hükmedilen tazmina-
ta mahsup edilir; tazminata hükmedilmezse hâkim, dava-
cının aldığı geçici ödemeleri, yasal faizi ile birlikte geri ver-

mesine karar verir. Görüldüğü üzere geçici ödeme talebi 
için haklılığını gösteren” inandırıcı kanıtlar” yeterlidir. Kesin 
delil niteliğinde kanıtlar sunulmasına gerek yoktur.

Cevap E

6. Geciktirici Koşul:Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi 
gerçekleşip- gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bı-
rakılmışsa,sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur. Aksi 
kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı sözleşme an-
cak koşulun gerçekleştiği andan başlayarak hüküm ifade 
eder. Koşul geçekleşinceye kadar borçlu, borcun gereği 
gibi ifasını engelleyecek her türlü davranıştan kaçınmakla 
yükümlüdür.

Koşula bağlı hakkı tehlikeye düşürülen alacaklılar,hakla-
rını korumak üzere başvurabilecekleri önlemleri alabilirler. 
Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan tasarruflar, ko-
şulun hükümlerini zedelediği oranda geçersizdir. Borcun 
konusunu oluşturan şey, koşulun gerçekleşmesinden önce 
kendisine verilen alacaklı, koşul gerçekleşirse, koşulun ger-
çekleşmesine kadar elde ettiği yararların sahibi olur.

Koşul gerçekleşmezse alacaklı, elde ettiği yararları geri 
vermekle yükümlüdür.

Soruda televizyon hediye edilmesi, gerçekleşip gerçek-
leşmeyeceği belli olmayan bir olguya bağlanmıştır.

Cevap B

7. İbra, alacaklının sözleşmeyle alacak hakkından vazgeç-
mesini ifade eder.

Cevap D

8. Türk Ceza Kanunu’muz madde 58’te tekerrür kurumu 
düzenlenmiştir. Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun 
cezası kesinleştikten belli bir süre sonra ikinci bir suç iş-
lenmesi halidir. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suç ke-
sinleşmişse söz konusu olabilir. Suçta tekerrür hükümleri 
uygulanan mahkum, cezasını “mükerrirlere özgü infaz 
rejimi” çerçevesinde infaz eder. Suçta tekerrür hükümleri-
nin uygulanması bazı şartlara bağlanmıştır;

1- Suçta tekerrür ve kesinleşmiş ceza mahkumiyeti şartı ; 
Bir hükümlüye tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için 
işlediği önceki bir suçtan dolayı kesinleşmiş bir ceza mah-
kumiyetinin olması gerekir. İlk işlediği suç nedeniyle yargı-
lanıp mahkum olan hükümlünün bu ilk suçunun cezasının 
kesinleşmesinden sonra ikinci suçu işlemesi gerekir.

2- Tekerrür uygulaması için cezanın infazı şart değil-
dir; Tekerrür hükümlerinin uygulanması için ilk suça dair 
mahkumiyetin infaz edilmiş olması veya infaza verilmiş 
olması şart değildir, önemli olan ilk mahkumiyetin kesin-
leşmesidir.

3- Kasıtlı suçlara, kasıtlı suçlarla tekerrür hükümleri uy-
gulanır. Taksirli suçlara da taksirli suçlarla tekerrür hüküm-
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leri uygulanır. Kasten işlenen suçlar ile taksirle işlenen suç-
lar arasında tekerrür hükümleri uygulanamaz.

• Tekerrüre esas olmayan haller; Kasıtlı suçlarla tak-
sirli suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Sırf askeri suçlarla bu türden olmayan diğer suçlar ara-
sında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Fiili işlediği sırada 
18 yaşını doldurmamış kimsenin işlediği suçlar bakımın-
dan tekerrür hükümleri uygulanmaz. Disiplin hapsi / taz-
yik hapsine ilişkin mahkumiyetlerde de tekerrür hükümleri 
uygulanmaz. Para cezalarına ilişkin mahkumiyetler teker-
rürde dikkate alınmaz. Genel affa uğramış mahkumiyet-
ler tekerrüre esas olmaz. Yabancı ülke mahkemelerinden 
verilen hükümler kural olarak tekerrüre esas olmaz. Genel 
af, mahkumiyeti bütün hukuki sonuçlarıyla ortadan kal-
dırdığından, genel affa uğramış mahkumiyetler tekerrüre 
esas alınamaz. Özel af ise mahkumiyetin tüm sonuçlarını 
ortadan kaldırmaz, sadece hükümlünün fiilen cezaevinde 
kalmasını veya cezanın niteliğinin değişmesine yol açar. Bu 
nedenle, özel affa uğrayan mahkumiyet hakkında suç-
ta tekerrür hükümleri uygulanabilir. 

Cevap C

9. Faile birden fazla ceza verilmesini gerektiren hukuksal 
ihlallerin ortaya çıkması durumunda, bu cezaların nasıl 
toplanacağını gösteren yönteme gerçek içtima (maddi 
içtima, cezaların toplanması) denir. Birden fazla ihlal söz 
konusu olup da bunların suçların içtimaı durumlarından 
biriyle kaynaşmaması durumunda, kural, gerçekleşen ihlal 
sayısınca faile ceza verilmesidir. Yani ne kadar fiil o kadar 
suç, ne kadar suç o kadar cezadır.

Zincirleme suçtan söz edebilmek için oluşan birden faz-
la suçun hepsinin “aynı suç” olması gerekir. Oluşan suçlar 
birbirinden farklı ise zincirleme suçtan söz edilemez. Ör-
neğin ; İşlenmiş olan bir suçun delillerini gizlemek ya da 
yok etmek için bir öldürme suçu işlenirse gerçek içtima 
gündeme gelecektir. Bu gibi durumda oluşan her iki suç-
tan dolayı ayrı ayrı ceza alır. 765 sayılı TCK’da aynı neviden 
fikri içtima ile farklı neviden fikri içtima 79. maddede tek 
madde halinde düzenlenmişken, 5237 sayılı Kanunda bu 
iki durum birbirinden ayrılarak aynı neviden fikri içtima, 
zincirleme suçun düzenlendiği 43. maddenin ikinci fıkra-
sında, farklı neviden fikri içtima ise kanunun 44. maddesin-
de hüküm altına alınmıştır.

Gerçek içtima hükümlerinin esas olandır, suçların içtimai 
istisna olandır. Dış dünyada iki ayrı olay meydana gelmişse 
meydana gelen iki ayrı suç vardır ve bu iki ayrı suç için iki 
ayrı ceza olacaktır. 

Cevap A

10. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre 
suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilmez. 
Bununla birlikte fiil işlendikten sonra yürürlüğe giren ve 
failin lehine olan ceza kanunu geçmişe uygulanır. Yargıla-
manın yapıldığı zaman yürürlüğe giren kanun tarafından 
suç olmaktan çıkarılan fiil yönünden “Lehe kanun geçmişe 
uygulanır.” ilkesi geçerlidir ve suç olmaktan çıkarılan bir 
fiil nedeniyle artık fail yargılanamaz. İnfaz rejimine ilişkin 

hükümler derhal uygulanır. Hapis cezasının ertelenmesi, 
koşullu salıverilme ve tekerrür bu ilkenin istisnalarıdır. 
Geçici veya süreli kanunlar bakımından ise bu kanunların 
yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar 
hakkında bu kanunlar uygulanır.

Geçici ve süreli kanunlar yürürlükten kalksa da yürür-
lükte olduğu sırada işlenmiş suçlarda yargılamaya devam 
edilir ve hüküm verilir. Bu kanunların yürürlükte olduğu 
döneme ilişkin olarak lehe kanun araştırması yapılamaz. 
Lehe olan yeni kanun hükümleri geçmişe yürür. Eski ka-
nun döneminde işlenen ve şu an yeni kanunda da lehe hü-
kümler içermesi söz konusu olan durumlarda fail hakkında 
ikisini karıştırarak bir uygulama söz konusu değildir. Eski 
veya yeni kanunun hangisinin daha lehe olduğu tespit edi-
lir ve hangi kanun daha lehe ise tamamen onun hükümleri 
uygulanır. 

Cevap B

11. Hapis cezası, suç işleyen kişi hakkında mahkeme tara-
fından hükmedilen hürriyeti kısıtlayıcı cezadır. Hapis ceza-
sının türleri; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis 
ve süreli hapis cezasıdır. Süreli hapis cezası, kanunda aksi 
belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla ola-
maz (TCK 49). Süreli hapis cezası ikiye ayrılır: 

 – Uzun süreli hapis cezası, 1 yıl daha fazla 20 yıla ka-
dar verilebilen cezalardır.

 – Kısa süreli hapis cezası, hükmedilen bir yıl veya 
daha az hapis cezasıdır.

Süreli hapis cezaları 20 yıldan daha fazla verilemez bu 
sebeple C şıkkındaki ifade yanlıştır. 

Cevap C

Ekstra bilgi: Kısa süreli hapis cezalarında bazı bireysel-
leştirme kurumlarına yer vermiştir. Kısa süreli hapis ce-
zası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumu-
na, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun 
işlenmesindeki özelliklere göre bazı seçenek yaptırım-
lara çevrilebilir.

12. Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yö-
nelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak 
olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı 
ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiil-
lerden dolayı faile meşru savunma varlığı sebebiyle ceza 
verilmez. Meşru savunmanın söz konusu olabilmesi için 
saldırının başlamış ve henüz sona ermemiş olması gerekir. 
Başlayacağı kesin olan ve başladığı takdirde savunmayı 
olanaksız kılacak veya güç hale getirecek bir saldırıyı başla-
mış, keza bitmiş olmasına rağmen tekrarından korkulan bir 
saldırıyı da henüz sona ermemiş saymak zorunludur. 

Saldırı içerisinde bulunan failin akıl hastası, cinsiyeti, yaş 
küçüklüğü ya da benzeri unsurlarda olmasının önemi yok-
tur. Haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı 
ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiiller-
den dolayı faile karşı meşru savunma hakkı kutsaldır.

Cevap D
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13. Kişinin kastederek istediği fiil ile gerçekleşen fiil ara-
sında meydana gelen farkın ismi SAPMA’dır. Söz konusu 
somut olayda bir sapma meydana gelmiştir. Şahin, Erol’u 
yaralamak isterken, sınıf camını kırıp, mala zarar verme 
suçuna sebebiyet vermiştir. Kasten yaralama suçu failin 
suçta sapma yapmasıyla mala zarar verme suçuna dönüş-
müştür. 

Cevap C

14. 5237 sayılı TCK’nın 62. Maddesinde  takdiri indirim se-
bepleri yaygın kullanımda olan ismi ile “ iyi hal “ indirimleri 
düzenlenmiştir. Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, 
sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki piş-
manlığını gösteren davranışları veya cezanın failin geleceği 
üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulabilir.  An-
cak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî 
tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate 
alınmaz. Takdiri indirim nedenleri kararda gerekçeleriyle gös-
terilir. (12.5.2022 değişikliği )Takdiri indirim uygulanması 
halinde failin cezasında hangi oranda ne kadar ceza indiri-
mi yapılacağı kanunda açıkça belirlenmiştir. Buna göre; fail 
yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halin-
de, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet 
hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis ce-
zası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

Haksız tahrik nedeniyle faile ceza indirimi uygulanması-
nın sebebi failin karşılaştığı haksız eylemin kusur yetene-
ğini azaltması ve bunun sonucunda tepki olarak bir suç 
işlemiş olmasıdır. Haksız tahrik takdiri bir indirim sebebi 
değildir. Fail haksız eylemin etkisiyle normal ve sağlıklı 
bir insan gibi düşünememektedir, bu durumun her olay 
özelinde dikkate alınarak hâkime tanınan takdir yetkisi 
içerisinde cezasında indirim yapılması ceza adaletinin bir 
gereğidir. 

Cevap A

15. Genellik ilkesine göre herkes vergi ödemekle yüküm-
lüdür. Bu nedenle vergi mükellef ve sorumluluğu için ka-
nuni ehliyet şart değildir.

Cevap D 

16. Vergilendirme sürecinin sebebi vergiyi doğuran olay-
dır. Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile vergilendir-
me süreci başlar. Vergilendirme süreci tarh-tebliğ-tahak-
kuk-tahsil sırası ile gerçekleşir. Vergilendirme sürecine 
baktığımızda tahakkuk işleminin sebep unsurunun da tarh 
işlemi olduğunu, tahsil işlemlerinin sebep unsurunun da 
tahakkuk işlemi olduğunu görürüz. 

Cevap A

17. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde 
tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çift-
çiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın 
aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada müstahsil mak-
buzu düzenlemeye mecburdur.

Çiftçiden malın satın alan tarafından düzenlenmesinin 
nedeni gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçinin belge 
düzenleme ve verme yükümlülüğünün bulunmamasın-
dan kaynaklanmaktadır.

Cevap C

18. Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi işlerine yö-
nelik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanla-
ra, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az 
olması hâlinde bir ayı geçmemek üzere, Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir.

Vergi Usul Kanunu’na göre zor durumda bulunması se-
bebiyle mükellefe mühlet verilebilmesi için gerekli şartlar 
şunlardır: (VUK 17.md.)

• Mühlet isteyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile is-
temde bulunmalıdır.

• İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam 
tarafından kabule layık görülmelidir.

• Mühletin verilmesi hâlinde verginin alınması tehlike-
ye girmemelidir.

Dolayısıyla, zor durumda bulunma halinde kanuni sü-
reler uzar, bu durumun zamanaşımı sürelerine ve yargısal 
sürelere bir etkisi yoktur.

Cevap B

19. Vergi Usul Kanunu’nda kullanılan amortisman yöntem-
leri şunlardır:

 y Normal Amortisman
 y Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman
 y Fevkalade Amortisman

Cevap B

20. İhbar veya incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi 
kaçırdığına dalalet eden emareler bulunursa, bu mükellef 
hakkında veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nez-
dinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir. Aramanın ya-
pılabilmesi için; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 
gerekli görmesi hâlinde gerekçeli bir yazı ile arama kararı 
vermeye yetkili sulh ceza hâkimliğinden bunu istemesi ve 
sulh ceza hâkimliğinin istenilen yerlerde arama yapılması-
na karar vermesi şarttır. İhbar üzerine yapılan aramada ih-
bar sabit olmazsa, nezdinde arama yapılan kimse muhbi-
rin adının bildirilmesini isteyebilir, bu takdirde vergi dairesi 
muhbirin adını bildirmeye mecburdur. (VUK 142.md.)

Defter ve belgelerin muhafaza altına alınmış olması, 
süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi ödevini 
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kaldırmaz. Ancak, defter ve belgelerin muhafaza altına 
alındığı tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe 
kadar olan süre bir aydan az ise beyanname verme süresi 
kendiliğinden bir ay uzar. (VUK 144.md.)

Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında kanuna ay-
kırı görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tespit 
olunur. Mükellef bu tutanakları imzadan çekindiği takdir-
de, hesap durumlarını içeren defter ve vesikalar aramanın 
konusu ile ilgili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar mü-
kellefe geri verilmez. İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz 
ve mülahazaları kaydedebilirler. İlgililer bu tutanakları her 
zaman imzalayarak defter ve vesikalarını geri alabilirler. 
Ancak, bu defter ve vesikaların suç delili teşkil etmemesi 
şarttır. (VUK 145.md.)

Cevap C

21. Vergi suçu, hapis cezası gerektiren eylemler olup ver-
gi hukukunda bunlar kaçakçılık, kaçakçılığa iştirak, vergi 
mahremiyetinin ihlali ve mükellefin özel işlemlerini yapma 
suçlarıdır. Vergi ziyaına yani kaybına neden olma ise tek 
başına hapis cezasını gerektiren bir suç olmayıp vergi ziyaı 
cezası kesilmesini gerektiren bir kabahattir.

Cevap A

22. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri ya-
pılması kaçakçılık suçu fiilidir ve yaptırımı hapis cezasıdır. 
Eğer bu fiil ile vergi ziyaına sebebiyet verilmişse vergi ziyaı 
cezası da kesilir.

Belge düzenleme ödevine uyulmaması, Hazine ve Ma-
liye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kaydedilme 
mecburiyeti olan defterlerin yoklama ve incelemeye yetkili 
olanlara istenildiğinde ibraz edilmemesi, Hazine ve Maliye 
Bakanlığının özel işaretli görevlisinin dur ikazına rağmen 
aracını durdurmamak, Matbaa işletmelerinin belge bası-
mıyla ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 
getirmemesi fiilleri ise özel usulsüzlük cezasını gerektirir ve 
yaptırımı idari para cezasıdır.

Cevap A

23. Tarafların uzlaşması neticesinde tahakkuk ettirilen ver-
gi ve cezalarının vadesinde ödenmemesi uzlaşmayı geçer-
siz kılmaz. Uzlaşılan vergi ve cezalar 6183 sayılı Amme Ala-
cakları Hakkındaki Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre 
takip edilir.

Cevap E

24. Pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmek için idare 
tarafından bir tarhiyat yapılmamış olması gerekir. Sadece 
beyana dayalı vergilerde pişmanlık hükümleri uygulana-
caktır. 

Cevap D

25. Vergi dairesinin icrai kararlarını veya bir kanun hükmü-
nün gereklerini, araya yargısal bir karar girmeksizin doğru-
dan uygulayabilmesine ve vergi alacağını tahsil edebilme 
gücüne resen icra yetkisi denir.

Cevap B

26. Verginin konusu vergiyi, verginin üzerine konulduğu, 
diğer bir ifadeyle vergiyi doğuran olayın oluşturduğu ikti-
sadi unsurdur. Avukatlık ile uğraşan bir mükellef gelir ver-
gisinin konusuna giren serbest meslek kazancı elde etmiş-
tir. Gelir vergisinin konusuna giren bir kazanç elde etmiş 
olan bir mükellefe kurumlar vergisi tarhiyatı yapmak ver-
ginin konu unsuru yönünden yapılan işlemi hukuka aykırı 
hale getirecektir.

Cevap C

27. Veraset ve intikal vergisinde tahakkuk zamanaşımı, 
vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın 
başından itibaren başlamaz. Veraset ve İntikal Vergisi Ka-
nununa göre tahakkuk zamanaşımı, intikal eden maldan 
vergi idaresinin haberdar olduğu takvim yılını takip eden 
yılın başından başlar.

Cevap C

28. Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasın-
dan doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergi-
lendirilir.

• İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef ku-
rumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tu-
tulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya 
diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasın-
dan sağlanan kazançlar.

• 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde 
yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılma-
sından doğan kazançlar.

• Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mu-
citleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan 
kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar.

• Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılma-
sından doğ an kazançlar.

• Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya ta-
mamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

• İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edi-
lenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), 
(4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, 
iktisap tarihinden beş yıl içinde elden çıkarılmasın-
dan doğan kazançlar

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda ya-
zılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve 
temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devlet-
leştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını 
ifade eder.

Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek 
faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başla-
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mamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, ar-
tırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde 
edilen hâsılat değer artış kazancı değil arızi kazanç olarak 
vergilendirilir.

Cevap C

29. İlk kez Buchanan tarafından tanımlanan kulüp mallar, 
pozitif dışsallıkları olan ve yalnızca üyelerinin tüketimine 
ve kullanımına açık olan mal ve hizmetleri ifade etmekte-
dir. Kulüp mallardan sadece sınırlı sayıdaki kulüp üyeleri 
yararlanabilir ve bu mallardan yararlanırken herhangi bir 
ödemede bulunmazlar. Kulüp üyeleri, bu mal ve hizmet-
lerden kullanım miktarından bağımsız olarak belirli bir 
üyelik aidatı öderler. Üyeleri tarafından maliyetinin payla-
şılmasıyla karşılığında üretilen kulüp mallar, kulüp üyeleri 
tarafından ortak ve eşit şekilde tüketilmektedir . 

Global (küresel) mallar; Dünya üzerindeki bütün bi-
reyler hatta canlılar tarafından tüketilebilen, okyanuslar ve 
atmosfer gibi doğal olarak bulunan orta malları ile ozon 
tabakasının korunması, çevre kirlenmesinin önlenmesi-
ne yönelik çalışmalar ve dünya sağlık örgütü tarafından 
yapılan sağlık hizmetleri (AIDS gibi hastalıkların ortadan 
kaldırılması, kirliliğin bertaraf edilmesi, su ve suyla bağlan-
tılı sağlık hizmetlerine erişim), yoksullukla mücadele, nesli 
tükenen hayvanların korunması gibi toplumun bazı istek 
ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla finansmanı küresel 
düzeyde sağlanan mal ve hizmetlerdir. 

Yarı kamusal (karma) mal ve hizmetler; bölünebilme, 
tüketimden dışlanabilme ve dolayısıyla belli bir fiyatla arz 
edilebilme özelliklerine sahip olma açısından özel mallara 
benzeyen, fakat aynı zamanda özel mallardan farklı olarak 
toplumsal açıdan önemli boyutlarda pozitif dışsallıklara 
sahip olan mallardır. 

Orta Malları; Türk hukukunda orta malları şeklinde isim-
lendirilen malların, halkın doğrudan doğruya yararlanma-
sına tahsis edilmiş mallardan oluştuğu ifade edilmektedir. 
Bu tür mallar, doğaları gereği veya gelenek gereğince ya 
da tahsis sonucu kamunun kullanımına sunulmuş ve her-
kes tarafından kullanılan mallardır. Yollar, köprüler, mey-
danlar, pazar yerleri orta mallarına örnek gösterilebilir. 

Sahipsiz Mallar; üzerinde mülkiyet kurulmaya elverişli 
olan ancak, şimdiye kadar üzerlerinde mülkiyet kurulma-
mış mallar, sahipsiz mallar olarak adlandırılır. Bu tür mal-
lar, herkesin ortak yararlanmasına açıktır. Taşınmaz mallar 
açısından mümkündür. Sahipsiz mallar için kullanılan “sa-
hipsiz” sıfatı, özel hukuk anlamında bir sahipleri bulun-
madığını belirtmek maksadıyla kullanılmaktadır. Bu tür 
malların nihai sahibi, devlettir. Bu tür mallara örnek olarak, 
özel mülkiyet altında bulunmayan kayalar, dağlar, tepeler, 
kıyılar, ormanlar gösterilebilir.

Cevap A

30. Devletin vergilendirme yetkisinin kaynağı üç temel 
teoriyle açıklanır. Bunlar, Rasyonalist (Bireyci-Mekanik) 
Devlet, Organik (Müdahaleci) Devlet ve Kapitalist Devlet 
anlayışı teorisidir.

Organik devlet anlayışı; Devletin amacı kendisini 
güçlü kılmaktır. Vatandaşların bireysel refahlarından önce 
toplumun bütününü temsil eden devletin gücü önem-
lidir. Makroekonomik bir bakış açısıyla, devletin organik 
bir bütün olarak toplum adına hareket eden ve ihtiyaca 
göre zorlayıcılığa başvuran özerk bir ekonomik birim ol-
duğu düşüncesine dayanır. Yani birey devlet için vardır ve 
ikili ilişkide devlet üstün olan taraftır. Bu yüzden verginin 
karşılıksız olması ve zora dayanarak tahsil edilmesi organik 
devlet görüşüne dayanır. Monarşik devlet modelleri, Sos-
yalist devlet modelleri organik devlet teorisi çerçevesinde 
düzenlenmiş devlet modelleridir.

Mekanik devlet anlayışı; Devletin amacı vatandaşların 
refahını artırmaktır. Bireyler toplumun bütününden daha 
önemlidir. Bu yaklaşıma göre, devlet topluma hizmet için 
toplum tarafından kurulmuştur, siyasiler ve bürokratlar ise 
bu oluşumun yöneticileridir. Sosyal ihtiyaçların ancak bi-
reylerin özgür iradeleri ile katıldıkları siyasal süreçte oluşan 
devlet tarafından belirlenerek karşılanabileceği savunulur. 
Devlet birey için vardır ve ikili ilişkide birey üstün olan ta-
raftır. Bireyler düşünür ve karar verir, devlet uygular. Her 
şey birey içindir. Günümüz modern parlamenter sistemler, 
demokratik sistemler, başkanlık sistemleri mekanik devlet 
teorisi çerçevesinde düzenlenmiş devlet modelleridir.

Paternalist devlet anlayışı; Paternalizm latince pater 
(baba, peder) kelimesinden türer. Bu anlayışa göre; dev-
letle vatandaş arasındaki ilişki, babayla evlat arasındaki 
ilişkiye benzer. ‘’Baba devlet’’ şeklinde tanımlanan paterna-
list devlet anlayışında; devlet müdahalecidir ve toplumun 
kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilikte olmadığını 
ileri sürer. Bu bağlamda ‘’Baba Devlet’’ hayatın her alanına 
müdahale etmeyi gerekli görür çünkü halk toplumsal ya-
şamın karmaşasını tek başına çözümleyemez.

Liberal (klasik) devlet anlayışı; liberal bakış ise, dev-
leti, sahip olduğu zor kullanma hakkı ile tanımlamakta ve 
bu zor kullanma tekelini hukuku uygulamakla sınırlandır-
maktadır. Buna göre, devletin, kendisini yaratan bireylerin 
amaçlarının ötesinde herhangi bir amacı yoktur. Devlet, 
tabii hukukla bağlıdır. Bu sınırlı devlet teorisinin en bilinen 
türü ise “gece bekçisi devlet” bir diğer ifadeyle ‘’jandarma 
devlet’’ düşüncesidir. Devleti gece bekçisi konumuna indir-
geyen liberal düşüncenin, siyasi ve ekonomik olmak üze-
re ikili bir gelişim süreci vardır. Bu sürecin siyaset felsefesi 
boyutu John Locke’un eserleriyle başlamakta, ekonomik 
alana taşınması ise David Hume ve Adam Smith ile gerçek-
leşmektedir.
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Klasik liberal yaklaşım (mali gelenekçilik) kısaca şu ilke-
leri içermektedir:

•  Kamu harcamalarının hacimce küçük olması prensibi 
(jandarma devlet)

•  Devlet bütçesinin denk olma prensibi (tarafsız maliye)
•  Devletin görevinin yalnızca fiskal amaçları sağlamak 

olduğu
• Piyasaların her zaman tam istihdam düzeyinde olduğu 

müdahalenin gereksizliği
• Yalnızca fiskal (mali) amaçlarla borçlanmaya gidilebile-

ceği (extra-fiskal görevinin olmayışı)
• Ücret, faiz ve fiyatların esnekliği
• Ekonomik dengenin görünmez el tarafından sağlan-

ması
• Kamu giderlerinin dolaylı vergilerle karşılanması pren-

sibi
• Bütçe açıklarının uzun vadeli borçlanmalarla karşılan-

ması prensibi
• Bütçe açıklarının kısa vadeli borçlanmalarla karşılan-

maması prensibi
• A.Smith, D.Ricardo, J.S.Mill, Malthus gibi önemli iktisat-

çılar tarafından literatüre kazandırılmıştır
Cevap A

31. Sürekli Artış Kanunu’nun Nedenleri
1- Toplumların sürekli olarak sosyal yönden gelişme is-

tekleriyle ilgili baskılar ve bunun sonucu olarak, özel ve 
kamu ekonomisinin büyüklüğünde oransal olarak değiş-
me ortaya çıkmıştır.

2- Wagner, kamu giderlerinin milli hasıladan daha hızlı 
yükseldiğini belirlemiştir. Çeşitli istatistiki veriler göz önün-
de tutularak yapılan analizlerde, aynı paralelde sonuçlar 
bulunmuştur. Wagner, gözlemlerini; gelişmiş batı ülkeleri 
ile ilgili çalışma sonuçlarına dayandırmış ve bu artışın ne-
deni olarak, sanayileşme, sosyal gelişmeler ve alt yapının 
geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkan devlet faaliyetlerindeki 
büyüme zorunluluğunu görmüştür.

3- Sözü edilen şartların oluşması durumunda kamu har-
camalarına olan talebin gelir esnekliğinin 1’den büyük ola-
cağını ileri sürmüştür.

4- Bu durumun devam etmesi halinde sosyalist ekono-
miye doğru doğal bir gidişin ortaya çıkacağı sonucuna 
varmıştır.

Cevap D

32. Gelir Etkisi: Fiyattaki azalış nedeniyle reel geliri artan 
tüketicinin fiyatı düşen maldan daha fazla almasıdır.

İkame Etkisi: Rasyonel davranan bireyleri fiyatı ucuzla-
yan malın tüketimini arttırmasıdır Tanımdan da hareketle, 
ikame etkisi tüm mallar için negatif yönlüdür. 

Gelir ve ikame etkilerinin toplamı toplam etkiyi verir.

Gelir ve ikame etkilerini bir tablo üzerinde gösterirsek;

İkame Etkisi Gelir Etkisi Toplam Etki

Üstün 
Mallar

- - -

Normal Dü-
şük Mallar

-         > + -

Giffen Dü-
şük Mallar

-          < + +

Üstün mallar ( normal ve lüks malları ifade eder) için 
gelir etkisi negatiftir. Çünkü fiyat ile talep miktarı burada 
ters yönlü çalışır. Şöyle ki, fiyattaki bir düşüş reel geliri yani 
satın alma gücünü arttırır bu reel gelir artışı da tüketicinin 
sütün maldan daha çok satın almasını sağlar. Yani fiyat dü-
şüşü daha çok tüketim miktarını getirir dolayısıyla aradaki 
ilişki negatif yönlü olur.

Düşük mallarda ise (normal düşük ve giffen düşük malla-
rı ifade eder) fiyattaki düşüş yine reel geliri yani satın alma 
gücünü arttırır ancak satın alma gücü artan tüketici düşük 
mal almaz üstün mala yönelir, diğer bir ifade ile düşük 
maldan vazgeçer. Böylece malın fiyatındaki düşüş tüketim 
miktarını azaltmış yani fiyat ile miktarı aynı yönlü değiş-
tirmiştir. Bu durumda düşük mallar için gelir etkisi pozitif 
yönlüdür. Burada önemli farklılık şudur; normal düşük 
mallar için ikamet etkisi baskındır dolayısıyla toplam etki 
negatiftir, giffen düşük mallarda ise gelir etkisi baskındır 
dolayısıyla toplam etki pozitiftir. 

Burada sözü edilen gelir etkisi pozitif mal, giffen düşük 
de normal düşük de olabilir. 

Cevap D

33. J. Robinson ve E. Chamberlin tarafından ortaya atılan 
monopolcü rekabetçi piyasada;

• Piyasaya giriş ve piyasadan çıkış serbesttir. 
• Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır ancak bu firmalar fark-

lılaştırılmış mal satarlar ve her firma belirli alıcı kitlesi 
üzerinde tekelci güce sahiptir.

• Firma bir önceki maddede belirtilen tekelci güç nede-
niyle hala ölçek ekonomilerine sahip, talep eğrisi de 
negatif eğimlidir.

• Firma kısa dönemde eksik kapasitede aşırı kar elde 
ederken, uzun dönemde yeni firma girişleri nedeniyle 
eksik kapasitede normal kar elde eder.

Cevap C

34. Mundell tarafından geliştirilmiş “amaca uygunluk ku-
ralı”na göre her politika aracı, hangi amaç için daha etkili 
oluyorsa, o amaçla eşleştirilmelidir ve o amaç doğrultusun-
da kullanılmalıdır. Bunun için de her politikayı yürütmekle 
görevli organların birbirinden bağımsız olmaları gereklidir.

Genellikle para politikası dış denge konusunda, maliye 
politikası da iç denge alanında daha etkili olduğu kabul 
edilmektedir. Bu yüzden Mundel kuralı gereği dış dengeyi 
sağlama görevi para otoritesine (merkez bankası), iç den-
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ge görevi ise mali otoriteye (hükümet) verilmelidir. Her or-
gan, diğer amaç üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz yan 
etkilere aldırmadan (yani merkez bankası istihdam, mali 
otorite ise dış denge üzerindeki etkileri göz ardı ederek) 
yalnızca kendine verilen amacın gerçekleştirilmesine çalı-
şacaktır.

Bölge Dengesizlik Türü Para Politikası Maliye Politikası 

I İşsizlik ve Dış Fazla Genişletici Genişletici

II Enflasyon ve Dış Fazla Genişletici Daraltıcı

III Enflasyon ve Dış Açık Daraltıcı Daraltıcı

IV İşsizlik ve Dış Açık Daraltıcı Genişletici

Buna göre işsizlik durumunda genişletici maliye politika-
sı, dış fazla durumunda ise genişletici para politikası öneri-
lir. Enflasyon ve dış açık durumlarında ise sırasıyla daraltıcı 
maliye politikası ve daraltıcı para politikası uygulanmalıdır.

Cevap C

35. Para arzı ve para talebinin dengede olduğu faiz ve ge-
lir bileşimlerinin geometrik yerlerini gösteren LM eğrisinin 
sağa kayması, aynı faiz düzeyinde daha yüksek geliri temsil 
eder.

 

Y 

i 
LM LM’ 

Y1 Y2 

İ1 

LM eğrisini sağa kaydıran unsurları şöyle sıralayabiliriz;
• Para arzının artması
• Para talebinin azalması
• Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi ( para arzını arttırır, 

para talebini azaltır)
• Genişletici para politikası
• Beklenen enflasyondaki artış ( şimdiki harcamayı do-

layısıyla para arzını arttırır)
• Paranın dolaşım hızındaki artış
• Kredi kartı kullanımındaki artış
• Servet azalışı ( para talebini azaltarak )
• Para ikamesindeki artış (yerli paraya olan talebi azaltır)

Cevap E
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1. “Köprü kurmak” daha çok birleştirmek, bağ oluşturmak 
anlamında bir ifadedir. “küresel dil” ifadesiyle anlatılmak 
istenen de evrensel iletim alanıdır.

Cevap E

2. V. cümlede insanların gerçek yaşamda karşılaştıkları bir 
durumla sanal âlemde karşılaştıkları bir durum karşılaştırı-
larak verdikleri tepkiler dile getirilmiştir.

Cevap E

3. IV. cümlede şairin işlediği konulardan değil, üslubundan 
bahsedilmektedir.

Cevap D

4. Boşluk doldurma sorularında boşluğa getirilecek cümle-
ler, kendinden önceki ve sonraki cümlelerle anlam, mantık 
ve dil yönünden uygun olmalıdır. Genellikle giriş cümlesin-
de verilen cümlenin açıklığa kavuşturulduğu, sonuç cüm-
lesine bağlantının yapıldığı sözlerden oluşur.

Parçada boş bırakılan yere kadar anlatılan “sanatın iyisini 
kötüsünü ayırt edemez olduk” düşüncesi, boşluktan sonra 
gelen “Kötü eseri iyilerin arasından ancak o çıkarabilir, böy-
lece okuyucuya yol göstermiş olur.” yargısıyla birleştirildi-
ğinde “Bu işi kim yapabilir?”  sorusu akla gelir.

Sanatın iyisini kötüsünü, eserin olumlu ya da olumsuz 
yönlerini gösterecek kişiler, “eleştirmenler”dir.

Seçenekleri incelediğimizde boş bırakılan yere (Bu ne-
denle…) “eleştirmenin değerlendirme işi çok önemlidir”i-
fadesinin getirilmesi uygun olacaktır.

Cevap A

5. Parçada yazarın, öykülerini yazarken titiz davrandığını, 
yorulmadan ve severek bu işi yaptığını görüyoruz. İletmek 
istediği mesajı ise son cümlede buluyoruz.” Bu yaşımda 
bile öyküyle ilgili yeniden öğrendiğim, öğrendiklerim çok-
tur.” ifadesiyle “ kendisini hiçbir zaman yeterli görmediğini, 
hâlâ gelişmeye devam ettiğini” vurguluyor.

Paragrafta anlatılanlarla örtüşebilecek soru cümlesi: 
“Öykülerinizin arzuladığınız yeterliğe ulaştığını düşünüyor 
musunuz? “ olmalıdır.

Cevap E

6. A seçeneğinde açıklamadan önce iki nokta, örnekten 
sonra üç nokta kullanımı; B seçeneğinde ifadenin dikkat 
çekmesi için tırnak kullanımı; C seçeneğinde eş anlam bil-
dirimi için parantez kullanımı; E şıkkındaysa örneğin deva-
mı niteliğinde üç nokta doğrudur. D’de ise ilgili ifadelerin 
tırnakla ayrılması yanlıştır.

Cevap D

7.

4 +
1

+ 2  –
1

=
6

=
3

bulunur.
4 4

4 – 
1

+
1

+6
10 5

2 2

Cevap E

8.
x

16x

A C B

x–8

18(x-8)

A Cı B

18(x – 8) = 16x
18x – 144 = 16x
2x = 144 ⇒ x = 72
16.72 = 1152 cm

Cevap C

9.

Anne 2 Çocuk

Şimdi → 50 – x x

2x 50 – x

Geçen yıl sabit olduğundan
2x – (50 – x) = 50 – x – x
2x – 50 + x = 50 – 2x
5x = 100 ⇒ x = 20
2 çocuğun şimdiki yaşları toplamı 20 olduğundan büyük 

çoçuk en az 11 yaşında olmalıdır.
Cevap B

10.
Z/5’te (mod5’te);  6x2 + 7x + 1 ≡ x2 + 2x + 1 dir.
(6 ≡ 1 (mod5), 7  ≡ 2(mod5))
x2 + 2x + 1 = (x + 1)2 = 0
⇒ x = –1 ⇒ –1  ≡ 4 (mod5)

Cevap E

GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜM 2
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11.

Aritmetik nüfus yoğunluğu = Toplam nüfus
Yüzölçüm

Buna göre yüzölçümü en az olanın nüfus yoğunluğu en 
fazladır.

Cevap A

12.

ABE ikizkenar üçgen
│AE│=│EB│ ise

A

C

E

B

αx

x
64o

12o

m(BAE) = m(ABE) = x

│AB│=│BC│ ise   m(BAC) = m(BCA) = 64o

m(ABC) = 52o ,  m(ABC) = x +12o = 52o

x = 40o  m(BAC) = x + α

64o = 40o + α, α = 24o

Cevap C

13. İslamiyet öncesi Türk Devletlerde hükümdarlık 
sembolleri; Han, Hakan, Kağan, İltiriş, Ay Tengri 

Sultan ise İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk devlet-
lerinde kullanılmıştır. 

Cevap A

14. Edirne Selimiye Cami: Osmanlı Devleti 

Sivas Ulu Cami: Anadolu Selçuklu Devleti 
Bayezit Külliyesi: Osmanlı Devleti
Bursa Ulu  Cami: Osmanlı Devleti
Sultan Ahmet Cami: Osmanlı Devleti 

Cevap B

15. Türk-İslam devletlerinde mimaride içinde resim oldu-
ğu için minyatür kullanılmamıştır. 

Cevap D

16. Kaptan-ı Derya: Donanma komutanı Levent: Donan-
ma askeri Lağımcı: Kanal, tünel kazan askeri bölük Mü-
hendishane-i Bahr-i Hümayun: Deniz Mühendishanesi 
Tersane Emini: Tersaneden sorumlu görevli 

Cevap C

17. Mustafa Kemal genelgeler yayınlayarak TBMM’nin 
açılmasını sağlamıştır. Böylece İstanbul Hükümeti’ne bağlı 
kalınmamış ve mücadele planlı bir şekilde yürütülmüştür. 
Saltanat ise 1922’de kaldırılmıştır. 

Cevap D

18. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk banka; 1847 tarihli 
Bank-ı Dersaadet’dir. 

Cevap A

19. Tanzimat Fermanı ile tüm Osmanlı halkını kapsayan bir 
ceza yasası yapılmıştır. 

Cevap B

20. Kanal Harekâtı’nın Nedenleri; 
• Mısır’ı İngilizlerden almak 
• İngiltere’nin Asya (Hindistan) sömürgeleriyle ilişkisini 

kesmek 
Cevap D

21. İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa ile Temsil Heyeti 
Amasya Görüşmelerini yapmıştır. Böylece İstanbul Hükü-
meti, Temsil Heyetini hukuken tanımıştır. 

Cevap A

22. Hıyanet-i Vataniye Kanunu TBMM’ye yapılan ayaklan-
maları bastırmak için 1920’de çıkarılmıştır. Türk ordusunun 
Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi daha sonraki bir 
gelişmedir. 

Cevap D

23. Okuma-yazmanın kolaylaşması Latin harflerinin kabu-
lü ile sağlanan bir gelişmedir. 

Cevap D

24. Saltanatın kaldırılması ve kadınlara seçme ve seçilme 
hakkının verilmesi yönetimle ilgilidir. Bu da Cumhuriyetçi-
lik ilkesinin kapsamındadır. 

Cevap E

25. Sert (katı) anayasa, diğer kanunlarda daha farklı ve 
zor koşullarla değiştirilebilen anayasalardır. Bir anayasanın 
sert (katı) olduğunu gösteren hususlar şunladır:

 → Yapılması veya değiştirilmesi için kanunlardan daha 
farklı usuller öngörmesi

 → Değiştirilmesi için nitelikli çoğunluklar aranması
 → Değiştirilemez maddeler içermesi
 → Anayasanın yürürlüğe girmesi için halkoylamasının 

zorunlu olması
 → Anayasanın belli bir süre değiştirilmesinin yasaklan-

ması 



İDARİ HÂKİMLİK ÇÖZÜM 2

M
Ü

ES
S

İR
 D

EN
EM

EL
ER

İ
M

Ü
ES

S
İR

 D
EN

EM
EL

ER
İ

TEMSİL 24

Anayasasının madde sayısının fazla, maddelerinin ayrın-
tılı olması Anayasanın sert (katı) olduğunun bir göstergesi 
değildir. Madde sayısının fazla ve ayrıntılı olması anayasayı 
Kazuistik anayasa haline getirir. 

Cevap B

26. Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası 
hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

Cevap A

27. Demokratik devlet, sosyal devlet ve hukuk devleti ilke-
leri ilk kez 1961 Anayasasının ilk halinde yer almıştır.

Cevap C

28. Anayasaya göre (md. 83/2);

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen 
bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça;

(1)  TUTULAMAZ
(2)  SORGUYA ÇEKİLEMEZ
(3)  TUTUKLANAMAZ
(4)  YARGILANAMAZ
Görüldüğü üzere milletvekili hakkında soruşturma yapı-

lamayacağına dair bir hüküm yoktur.
Cevap A

29. 1982 Anayasası’na göre, Anayasanın değiştirilmesi Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte biri 
(200) tarafından yazıyla teklif edilebilir.

Cevap B

30. 1982 Anayasası’na göre, “Herkes, özel hayatına ve aile 
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

HAK SINIRLAMA SEBEBİ

Özel hayatın 
gizliliği

 → Millî güvenlik, 
 → Kamu düzeni, 
 → Suç işlenmesinin önlenmesi, 
 → Genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 
 → Başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko-

runması 
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, 
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili 
kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; 
kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası arana-
maz ve bunlara el konulamaz. 
Yetkili merciin kararı 24 saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el 
koymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi 
halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Kişisel verilerin 
korunmasını 
isteme hakkı

Ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişi-
nin açık rızasıyla işlenebilir.

Cevap E

ORTAK ALAN BİLGİSİ ÇÖZÜMLERİ

1. 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hallerde Cumhur-
başkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmünde-
ki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün 
Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü 
hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 
AY İÇİNDE Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve 
karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten 
kalkar. 

Cevap C

2. 1982 Anayasasının 35. maddesine göre; 

“Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınır-

lanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 

olamaz.”

Mülkiyet hakkının tek bir sınırlandırma nedeni olduğuna 
dikkat etmek gerekir.

Cevap C

3. 1982 Anayasası’nın 15. maddesine göre; “SAVAŞ, SE-
FERBERLİK veya OLAĞANÜSTÜ HALLERDE, milletlerarası 
hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, 
durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin 
kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya 
bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı ted-
birler alınabilir.

Ancak bu durumlarda dahi savaş hukukuna uygun fiiller 
sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama 
hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne doku-
nulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açık-
lamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç 
ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme ka-
rarı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.”

Cevap C

4. Kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmesi usulü, TBMM İçtüzüğünün 81. 
Maddesinde düzenlenmiştir.

TBMM İçtüzüğüne göre, kanun teklifleri; Genel Kurulda, 
aşağıda belirtilen usule göre görüşülür:
1) Teklifin tümü hakkında görüşme açılır.
2) Teklifin tümünün görüşülmesinden sonra yirmi dakika 

komisyonla soru ve cevap işlemi yapılır. Maddeler üze-
rinde bu süre on dakikadır.
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3) Teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.
4) Teklifin maddeleri görüşülür.
5) Teklifin tümü oylanır.

EK BİLGİ: TBMM İçtüzüğüne göre, Anayasa değişiklikleri 
hariç, kanun tekliflerinin tümü açık oylamaya tâbi işlerden 
değilse en az yirmi milletvekilinin talebi halinde açık oyla, 
aksi takdirde bu oylamalar ile maddelerin oylamaları işaret 
oyuyla yapılır.

Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun 
teklifleri, Genel Kurulca reddedilmiş olur

Cevap B

5. Anayasa Mahkemesi kural olarak kararlarını toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu alır. Ancak bazı kararları için 
özel çoğunluklar gerekir. Bunun için aşağıdaki tablonun 
incelenmesinde ve bilinmesinde fayda vardır:

TABLO: ANAYASA MAHKEMESİNDE ÖZEL  
ÇOĞUNLUK ARANAN KARARLAR

Toplantıya  
katılanların üçte ikisi 

ile aldığı kararlar

Üye tam sayısının salt  
çoğunluğu ile aldığı 

kararlar

 → Anayasa değişikli-
ğinde iptal

 → Anayasa Mahkemesi’nin 
başkanı ve başkanvekil-
lerinin seçilmesi.

 → Siyasi partilerin ka-
patılması veya Dev-
let yardımından yok-
sun bırakılmasına

 → Sağlık nedeniyle bir 
üyenin üyeliğinin düşü-
rülmesi

 → Uyuşmazlık Mahkeme-
si’nin başkan ve başkan 
vekilini seçmesi

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlle-
ri  Hakkında Kanuna göre;

 → Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın 
görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

 → Oylamaya en kıdemsiz üyeden başlanır.

Cevap C

6. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin iki defa 
görüşülmesi şartı 1987 yılı Anayasa değişikliği ile getiril-
miştir. Maddenin ilk halinde “Anayasanın değiştirilmesi 
hakkında teklifler ivedilikle görüşülemez.” hükmü vardı.

Cevap A

7. 1982 Anayasası’na göre; 

 → Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir 
kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hü-

kümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu 
kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda 
vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

 → Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başla-
mak üzere BEŞ AY İÇİNDE kararını verir ve açıklar. Bu 
süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürür-
lükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, 
Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar 
kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak 
zorundadır.

Cevap C

8. İki idari birim arasındaki ilişkinin hiyerarşi olabilmesi için 
bu idari birimlerin ikisinin de aynı kamu tüzel kişiliği içeri-
sinde olması gerekir. Aralarındaki ilişki ne kadar sıkı olursa 
olsun iki farklı kamu tüzel kişisi arasındaki ilişki hiyerarşi 
değil idari vesayet ilişkisidir. Şıklardan sadece İçişleri Ba-
kanı ile Vali aynı kamu tüzel kişiliği içinde yer almaktadır. 
Diğer şıklardaki idari birimlerin tamamı farklı kamu tüzel 
kişileridir.

Cevap E

9. Milli Güvenlik Kurulu şunlardan oluşmaktadır: *Cum-
hurbaşkanı, *Cumhurbaşkanı Yardımcıları, *Adalet Bakanı, 
*İçişleri Bakanı, *Dışişleri Bakanı, *Milli Savunma Bakanı, 
*Genelkurmay Başkanı, *Kara Kuvvetleri Komutanı, *Deniz 
Kuvvetleri Komutanı, *Hava Kuvvetleri Komutanı. Yüksek 
Askerî Şûra üyeleri arasında bu sayılanlara ek olarak Hazine 
ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da yer almaktadır.

Cevap D

10. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde il özel idareleri 
yoktur. Dolayısı ile büyükşehir belediyesi olan illerde il özel 
idaresi organları olan il genel sekreteri ile il encümeni yer 
almaz. Merkezi idarenin taşra teşkilatı içinde yer alan il ida-
re kurulu her ilde bulunur.

Cevap B

11. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29’uncu maddesine 
göre; “Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybe-
dilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay 
tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.” Önemli Not: 
Anayasaya göre mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, 
organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve 
kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur.

Cevap E

12. Emanet, kamu hizmetinin doğrudan idare tarafından 
yürütülmesi usulü olduğu için sözleşmesel bir usul değildir.

Yap-İşlet-Devret usulü, kamu hizmetlerinin özel hukuk 
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kişileri tarafından yürütülmesine ilişkin sözleşmesel bir 
usul olsa da bu sözleşmeler idari değil özel hukuk sözleş-
meleridir.

İmtiyaz, kamu hizmetlerinin özel hukuk kişileri tarafından 
yürütülmesine dair imzalanan bir idari sözleşme türüdür.

Cevap B

13. Hukuk aleminde sonuç doğuran bir idari işlemin mad-
di aleme aktarılabilmesi için başka bir merciin kararına ih-
tiyaç duyulmaması, idari işlemlerin icrailik özelliğinin değil 
re-sen icra edilebilirliğinin bir sonucudur. İdari işlemlere 
ilişkin icrailik ile re-sen icrailik farklı özelliklerdir. Diğer se-
çeneklerdeki ifadeler doğrudur.

Cevap D

14. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54’üncü 
maddesine göre; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun 
adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre 
içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.”

Kanunun 57’nci maddesine göre; “Adaylık süresi içinde 
aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya 
yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.”

Kanunda mazeret izinlerinin düzenlendiği 104’üncü 
maddeye göre; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, do-
ğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta 
süreyle analık izni verilir.” Analık izninin kullanılması bakı-
mından kanunda aday memur ayrımı yapılmamıştır. 

Cevap E

15. Anayasada adli yargı ile idari yargı arasında meydana 
gelen görev ve hüküm uyuşmazlıklarının Uyuşmazlık Mah-
kemesi tarafından karara bağlanacağı hüküm altına alın-
mıştır. Anayasa Mahkemesi ile diğer yargı yerleri arasında 
görev uyuşmazlığı çıkması ise mümkün değildir, Anayasa 
Mahkemesi’nin göreve ilişkin verdiği kararlara diğer yargı 
yerleri uymak zorundadır. Sadece III numaralı öncülde adli 
yargı ile idari yargı kollarında yer alan mahkemeler arasın-
da, Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından karara bağlanacak 
bir görev uyuşmazlığı söz konusudur.

Cevap B

16. Üst makamlara yapılan başvurunun dava açma süre-
sini durdurması için başvurunun, işlemin kaldırılması/geri 
alınması/değiştirilmesine ilişkin olması gerekir. Üst ma-
kama yapılan başvuruda işlemin gerekçesinin sorulması 
dava açma süresini durdurmaz.

Vesayet makamına yapılan başvuru dava açma süresini 
durdurmaz. Başvurunun varsa üst makama, yoksa işlemi 
yapan makama yapılması gerekir.

Üst makama yapılan başvurunun dava açma süresini 
durdurabilmesi için, başvurunun dava açma süresinde 
yapılması gerekir. Dava açma süresi geçtikten sonra üst 
makama yapılan başvuru, dava açma süresini yeniden baş-
latmaz.

2577 sayılı Kanun’da Temmuz 2021’de yapılan değişiklik-
le, idareye tanınan 60 günlük cevap süresi 30 güne düşü-
rülmüştür. Yani idarenin yapılan başvuruya 30 gün içinde 
cevap vermemesi durumunda talep zımnen reddedilmiş 
sayılır.

İdareye yapılan başvurunun reddedilmesi durumunda 
dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder. 
Yani başvurunun reddedilmesi dava açma süresini yeni-
den başlatmaz.

Cevap D

17. Yetki, bir davaya hangi yerdeki görevli mahkemenin 
bakacağına ilişkin bir usul kuralıdır. İdari  yargı kolunda yer 
alan idare mahkemesi, vergi mahkemesi ve Danıştay ara-
sındaki ilişki yetki değil görev ilişkisidir. İdare mahkemeleri, 
idari yargı kolunda genel yetkili değil genel görevli mahke-
melerdir. Yani idare mahkemelerinin vergi mahkemeleri ve 
Danıştay’a nazaran genel yetkili olduğunu söylemek usul 
hukuku kuralları çerçevesinde mümkün değildir. Farklı 
konulardaki davalara bakmakla görevli olan idare mahke-
mesi, vergi mahkemesi ve Danıştay arasında görev uyuş-
mazlığı çıkabilir ancak yetki uyuşmazlığı çıkması mümkün 
değildir. Yetki sorunu, aynı davaya bakmakla görevli mah-
kemeler arasında söz konusu olabilir. Yani C şıkkındaki ifa-
de yanlıştır. Diğer şıklardaki ifadeler doğrudur.

Cevap C

18. İl özel idaresi ve belediyelerin seçimle gelen organları-
nın organlık sıfatının kaybına Danıştay 8’inci Dairesi karar 
verir. Bu karara karşı 15 gün içinde Danıştay İdari Dava Da-
ireleri Kurulu’na itiraz edilebilir. Acelesi olan öğrencilerin 
atamış olduğu C şıkkındaki İdari İşler Kurulu, adından da 
anlaşılacağı üzere, yargısal değil idari bir organdır. 

Cevap E

19. İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen yürüt-
menin durdurulması kararlarına karşı 7 gün içinde bölge 
idare mahkemelerine itiraz edilebilir. Bölge idare mah-
kemelerinin itiraz üzerine verdikleri yürütmenin durdu-
rulmasına ilişkin kararlar kesindir, bu kararlara karşı itiraz 
edilmesi mümkün değildir. Bölge idare mahkemelerinin 
ilk derece mahkemesinde birden fazla hakimin çekinme 
ya da reddi sebebiyle, ilk derece mahkemesi yerine baktığı 
davalarda verilen YD kararlarına ise en yakın bölge idare 
mahkemelerine itiraz edilebilir.   Yani B seçeneğindeki ifa-
de yanlıştır. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin diğer şık-
lardaki ifadeler doğrudur.

Cevap B

20. Temyiz sürelerine ilişkin süreler şu şekildedir:

*Merkezi ve ortak sınavlar için öngörülen yargılama usu-
lüne tabi davalar için temyiz süresi 5 gündür.

*İvedi yargılama usulüne tabi davalar için temyiz süresi 
15 gündür

*Bunların dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri ile ilk 
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derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’ın görev alanına giren 
davalar için temyiz süresi 30 gündür.

Buna göre Danıştay vergi dava dairelerinden bakılan da-
valarda dava süresinin 15 gün olduğu belirtilen C şıkkın-
daki ifade yanlıştır. Temyiz süresine ilişkin diğer şıklardaki 
ifadeler doğrudur.

Cevap C

21. Yargılamanın yenilenmesi sebepleri 2577 Sayılı Ka-
nun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme-
ye göre, bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi yargılamanın 
yenilenmesi sebebidir. Buna göre bilirkişi raporunda kasıt 
olmaksızın hata olması yargılamanın yenilenmesi olarak 
kabul edilmemiştir.

Cevap B

22. Her davada davacı ve davalı olmak üzere iki taraf var-
dır. Davacı, dava açmak suretiyle yargı mercilerinden hu-
kuksal korunma talep eden kişi olup davalı da kendisine 
karşı hukuksal korunma talep edilen kişidir. 

Taraf ehliyeti, davada taraf olabilme, usûli hukuki ilişki-
nin süjesi olabilme ehliyetidir. Gerçek ve tüzel kişi ayrımı 
yapılmaksızın medenî haklardan yararlanma ehliyetine sa-
hip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir. Taraf ehliyeti 
dava şartıdır. Taraf ehliyeti yoksa dava usûlden reddedilir. 
Taraf ehliyeti, medenî hukuktaki hak ehliyetinin usûl huku-
kunda büründüğü şekildir. 

Davanın taraflarında değişiklik ya kanuni olarak ya da 
iradi olarak yani tarafların anlaşması ile mümkün olabilir.

a. Kanuni değişiklik: Dava açıldıktan sonra taraflardan 
birinin ölmesi üzerine ortaya çıkar. Taraflardan birinin ölü-
mü hâlinde, mirasçılar mirası kabul veya reddetmemişse, 
bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar 
dava ertelenir. Bununla beraber hâkim, gecikmesinde sa-
kınca bulunan hâllerde, talep üzerine davayı takip için kay-
yım atanmasına karar verebilir. Mirasçılar, mirası reddet-
mezse, miras bırakanın yerine geçerek davaya devam 
olunur. 

b. İradi değişiklik: Bir davada taraf değişikliği, ancak 
karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.

 � Ancak, taraf değişikliği talebinin karşı tarafın rızası ol-
madan hâkim tarafından kabul EDİLECEĞİ haller de 
vardır. Bunlar:

• Maddi bir hatadan kaynaklanan taraf değişikliği 
talebi

• Dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişik-
liği talebi

 � Bir de taraf değişikliği talebinin karşı tarafın rızası ol-
madan hâkim tarafından kabul EDİLEBİLECEĞİ haller 
vardır. Bu da dava dilekçesinde tarafın yanlış veya 
eksik gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgı-

ya dayanmış olmasıdır. Bu durumda hâkim, davanın 
tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına 
sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine 
hükmeder.

 � İradi değişikliğin bir diğer örneği ise dava konusunun 
devridir. Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava 
konusunu üçüncü bir kişiye devredebilir. 

Cevap D

23. İş Mahkemelerinde, kanuna, bireysel veya toplu iş söz-
leşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı 
ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvu-
rulmuş olması dava şartıdır. (İş mahkemelerinde, dava şartı 
olarak zorunlu arabuluculuk hükmünün istisnası ise iş ka-
zası veya meslek hastalığından kaynaklanan davalardır.)

Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi 
olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan 
önce arabulucuya başvurulmuş olması da dava şartıdır.

Cevap D

24. Dava şartları, davanın esasına geçebilmek için olmazsa 
olmaz unsurladır. Bu şartlar olumlu ya da olumsuz olabilir. 
Hâkim tarafından resen dikkate alınan unsurlardır.

Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, da-
vanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da 
dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler.

Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın 
usûlden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığı-
nın giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için 
kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı gide-
rilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usûlden 
reddeder. 

Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına giril-
mesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş 
ve fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmişse, başlan-
gıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usûlden red-
dedilemez.

Cevap D

25. İhtiyati tedbir kararı dava açılmasından önce verilmiş-
se, tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği 
tarihten itibaren 2 hafta içinde esas hakkındaki davasını 
açmak ve dava açtığına ilişkin evrakı, kararı uygulayan me-
mura ibrazla dosyaya koydurtmak ve karşılığında bir belge 
almak zorundadır. Aksi hâlde tedbir kendiliğinden kalkar.

Cevap B

26. Resmî senet ve ilamların ispat gücü: İlamlar ile dü-
zenleme şeklindeki noter senetleri, sahteliği ispat olunma-
dıkça kesin delil sayılırlar. İlgililerin beyanına dayanılarak 
noterlerin tasdik ettikleri senetlerle diğer yetkili memur-
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ların görevleri içinde usûlüne uygun olarak düzenledikle-
ri belgeler, aksi ispatlanıncaya kadar kesin delil sayılırlar. 
Mahkeme, bu belgelerden biri hakkında şüphe uyandıran 
bir hâl görürse, ilgili daireden açıklama isteyebilir.

Adi senetlerin ispat gücü: Mahkeme huzurunda ikrar 
olunan veya mahkemece inkâr edenden çıktığı kabul edi-
len adi senetler, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılırlar. 
Usûlüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elekt-
ronik veriler, senet hükmündedir. Hâkim, mahkemeye delil 
olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli elektro-
nik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler.

Adi bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu 
konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir 
işleme esas alınamaz. 

Resmî senetlerdeki yazı veya imza inkâr edildiğinde, 
senetteki yazı veya imzanın sahteliği, ancak mahkeme ka-
rarıyla sabit olursa, bu senet herhangi bir işleme esas alı-
namaz.

Belgenin sahte olmadığına dair hukuk mahkemesince 
verilen karar kesinleştikten sonra, söz konusu belge hak-
kında ceza mahkemesinde de sahtelik iddiası dinlenmez.

Ceza mahkemesince belgeyi düzenleyen hakkında 
ceza verilmesine yer olmadığı ya da beraat kararı veril-
miş olması, hukuk mahkemesinin belgenin sahteliğini 
incelemesini engellemez.

Cevap E

27. İstinafta duruşma yapılmadan verilecek hâller dışında 
inceleme kural olarak, duruşmalı olarak yapılır. Buna göre 
istinaf aşamasında duruşma yapılmadan verilebilecek ka-
rarları bilmek gerekir:

Aşağıdaki durumlarda bölge adliye mahkemesi, esası 
incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeni-
den görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye 
veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir 
yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye 
gönderilmesine duruşma yapmadan kesin olarak ka-
rar verir:

1) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş ol-
ması.

2) İleri sürülen haklı ret talebine rağmen reddedilen hâ-
kimin davaya bakmış olması.

3) Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen gö-
revsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahke-
menin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya 
bakmış bulunması. 

4) Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması. 
5) Mahkemece usûle aykırı olarak davanın veya karşı 

davanın açılmamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine 
veya ayrılmasına karar verilmiş olması.

6) Mahkemece, uyuşmazlığın çözümünde etkili olabile-
cek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlen-
dirilmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında 
karar verilmemiş olması.

Aşağıdaki durumlarda ise davanın esasıyla ilgili olarak 
duruşma yapılmadan karar verilir:

1) İncelenen mahkeme kararının usûl veya esas yönün-
den hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvuru-
nun esastan reddine karar verilir.

2) Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanu-
nun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargı-
lama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kara-
rın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas 
hakkında karar verilir.

3) Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksı-
zın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasın-
dan sonra başvurunun esastan reddine veya yeniden esas 
hakkında karar verilir.

Cevap D

28. Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterleri-
nin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi 
üzerine karar verebilir. Ticari defterlerin, ticari davalarda 
delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve 
usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları 
yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olma-
sı şarttır.

Temmuz 2020’de HMK’da yapılan değişiklik ile yu-
karıda belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari def-
ter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul 
edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak 
tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı ol-
maması veya diğer tarafın ticari defterlerini ibraz etme-
mesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer ke-
sin delillerle ispatlanmamış olması gerekir. Diğer tarafın, 
yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari 
defterlerinin, ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi ha-
linde ticari defterler, sahibi lehine delil olarak kullanı-
lamaz. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sa-
hibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz.

Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği ka-
yıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi 
aleyhine delil olur. Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir 
olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul ede-
ceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan ka-
çınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır. 
(HMK 222.md)

Cevap C

29. Evliliğin sona erme hâline boşanma adı verilir. Bo-
şanma sebepleri özel ve genel boşanma sebepleri olmak 
üzere ayrıma tabi tutulmuştur. Özel boşanma sebepleri 
şunlardır:

• Zina: Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma da-
vası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebi-
ni öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her hâlde zina 
eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. 
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

• Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşler-
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den her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi 
veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır de-
recede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebe-
biyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin 
boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay 
ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl 
geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hak-
kı yoktur.

• Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden biri 
küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat 
sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşa-
ması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman bo-
şanma davası açabilir.

• Terk: Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yüküm-
lülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk 
ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dön-
mediği takdirde ayrılık en az 6 ay sürmüş ve bu durum 
devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter ta-
rafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen 
eş, boşanma davası açabilir.

• Akıl Hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu 
yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse 
hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağ-
lık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş bo-
şanma davası açabilir. Akıl hastalığı nedeniyle açılacak 
olan davada süre şartı aranmaz.

Cevap E

30. Sınırlı ehliyetliler, aslında tam ehliyetli oldukları hâlde 
bazı sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularda sınır-
landırılmış bulunan kişilerdir. Sınırlı ehliyetliler bazı işlem-
leri yasal danışmanlarının görüşünü almadan yapamazlar. 
Buna göre yasal danışmanın görüşünün alınması gereken 
işlemler şunlardır:

• Dava açma
• Sulh olma
• Taşınmaz alım - satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerin-

de bir ayni hak kurulması
• Kıymetli evrak alım - satımı ve rehnedilmesi
• Anaparayı alma
• Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri
• Ödünç verme ve alma
• Bağışlama
• Kambiyo taahhüdü altına girme
• Kefil olma
Ancak kendisine yasal danışman atanan sınırlı ehliyetli-

ler, kendilerini borç altına sokmayan karşılıksız kazandırıcı 
işlemleri, şahsa sıkı sıkıya bağlı hakları, bazı irade açıklama-
larını, başkasının temsilcisi olarak işlem yapmayı, vesayet 
makamı tarafından yapmasına izin verilen sanat ve mes-
leğin gerektirdiği olağan işlemleri izne ihtiyaç duymaksı-
zın tek başlarına yapabilirler. Dolayısıyla miras sözleşmesi 

yapmak için yasal danışmanın görüşünü almaları gerek-
memektedir.

Cevap C

31. Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:

• Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız 
hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi,

• İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen süre-
de yapılmamış (uygunluk bildiriminden itibaren 6 ay) 
ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,

• Borç ödemede acze düşmüş olması,
• Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının 

olanaksız hâle gelmesi,
• Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste ya-

pılamaması.
Her ilgili, sulh hâkiminden, derneğin kendiliğinden son-

ra erdiğinin tespitini isteyebilir. Ahlaka aykırı faaliyetler 
içinde bulunması ise mahkeme kararı ile sona erdiren se-
bepler arasındadır.

Cevap D

32. Evliliğin son bulmasını ifade eden boşanma sebepleri 
bakımından genel ve özel boşanma hâlleri olarak ikiye ay-
rılır. Özel boşanma sebepleri şunlardır:

• Zina
• Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
• Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
• Terk
• Akıl hastalığı
Evlilik birliğinin sarsılması ise özel boşanma sebebi değil, 

genel boşanma sebebidir
Cevap C

33. Kişiye bir başkasının arsasında inşaat yapma yetkisi 
veren sınırlı ayni hak, sınırlı ayni hakların çeşitlerinden biri 
olan şahsi irtifak hakları başlığı altında yer alan üst hakkı-
dır. Üst hakkı, düzensiz şahsi irtifak haklarındandır. Bir ta-
şınmaz maliki, üçüncü kişi lehine arazisinin altında veya üs-
tünde yapı yapma veya mevcut bir yapıyı muhafaza etme 
yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabilir. Aksi kararlaştırılma-
dıkça bu hak, devredilebilir ve mirasçılara geçer. Üst hakkı 
bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi 
üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilir. En az 
30 yıl için kurulan üst hakkı, sürekli niteliktedir. Üst hak-
kı bağımsız bir irtifak olarak 100 yıldan fazla bir süre için 
kurulamaz. Üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak 
resmî senette yer alan özellikle yapının konumuna, şekli-
ne, niteliğine, boyutlarına, özgülenme amacına ve üzerin-
de yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleş-
me kayıtları herkes için bağlayıcıdır. Üst hakkı sona erince 
yapılar, arazi malikine kalır ve arazinin bütünleyici parçası 
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olur. Bağımsız ve sürekli üst hakkı tapu kütüğüne taşınmaz 
olarak kaydedilmişse üst hakkı sona erince bu sayfa kapa-
tılır. Taşınmaz olarak kaydedilmiş olan üst hakkı üzerinde 
rehin hakları, diğer bütün hak, kısıtlama ve yükümlülükler 
de sayfanın kapatılmasıyla birlikte sona erer. Bedele ilişkin 
hükümler saklıdır.

Cevap C

34. Taşınmazın zaman aşımıyla kazanılması olağan ve ola-
ğanüstü zaman aşımı ile kazanma olmak üzere ikiye ayrılır. 
Olağan zaman aşımı ile taşınmazın mülkiyetini kazanma-
nın şartları şunlardır.

• Taşınmaz tapuya kayıtlı olmalıdır. Tapuya kayıtlı olma-
yan taşınmazların olağan zaman aşımı ile kazanılması 
mümkün değlidir.

• Tapu sicilinde yolsuz bir tescil bulunmalıdır.
• Yolsuz tescille tapuda malik gözüken kişinin taşınma-

za malik sıfatıyla zilyet olması, adına yolsuz tescil olan 
kişinin taşınmaz üzerindeki zilyetliğini malik sıfatıyla 
sürdürmesi gerekir. Feri zilyetlik durumu mülkiyetin 
kazanılmasına yol açmaz.

• Zilyetliğin iyiniyetli sürmesi gerekir. İyinetten kasıt, 
yolsuz tescille malik gözüken kişinin kendini gerçek-
ten malik zannetmesidir.

• Zilyetliğin davasız ve aralıksız sürmesi gerekir. 
• Zilyetliğin 10 yıl sürmesi gerekir.

Olağanüstü zaman aşımı ile taşınmazın mülkiyetini kazan-
manın şartları ise şunlardır:

• Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ile tapuda kaytılı 
olup da sicilden malikinin kim olduğu anlaşılmayan 
veya hakkında 20 yıl önce gaiplik kararı verilmiş bir 
kişi adına kayıtlı bir taşınmazın bulunması gerekir.

• Vakıf malları, ormanlar ve kamu hizmetine tahsis edi-
len kamu malları zaman aşımı ile kazanılamaz.

• Zilyetliğin malik sıfatıyla sürmesi gerekir.
• Zilyetliğin davasız ve aralıksız sürmesi gerekir.
• Zilyetliğin 20 yıl sürmesi gerekir. 20 yıl boyunca yuka-

rıdaki şartların bulunması ve sürmesi gerekir.
Görüldüğü üzere taşınmaz maliki 20 yıl önce ölmüşse 

adına kayıtlı taşınmaz olağanüstü zaman aşımıyla kaza-
nılabilir ifadesi yanlıştır çünkü tapuda kayıtlı olmayan ta-
şınmazlar ile tapuda kayıtlı olup da sicilden malikinin kim 
olduğu anlaşılmayan veya 20 yıl önce hakkında gaiplik ka-
rarı verilmiş bir kişi adına kayıtlı bir taşınmaz olağanüstü 
zaman aşımıyla kazanılabilir. Anayasa Mahkemesi “20 yıl 
önce ölmüş” kişi adına kayıtlı taşınmazın olağanüstü za-
man aşımıyla kazanılabileceği hükmünü iptal etmiştir.

Cevap D

35. Miras bırakanın terekesi denince akla önce miras bı-
rakanın öldüğü an bakımından sahip olduğu ve mirasçı-
larına intikal eden tüm hakları yani mal varlığının intikali 
mümkün aktifi gelirse de tasarruf nisabının hesaplanma-
sında göz önüne alınacak tereke unsurları bunlardan iba-

ret değildir. Yasa, tasarruf nisabı hesaplanırken bir dizi özel 
hüküm ile miras bırakanın ölümünde mevcut ve ekonomik 
değer taşıyan her türlü hakkının dışında bazı kalemlerin de 
terekeye eklenmesini öngörmüş öte yandan bunun tersi-
ne, başka bazı kalemlerin ise terekedeki hakların toplam 
değerinden çıkarılmasını düzenlemiştir.

Tasarruf nisabı hesaplanırken terekeden çıkarılacak de-
ğerler TMK madde 507’de belirtilmiştir. Bunlar, miras bıra-
kanın ardında bıraktığı mal varlığının ölüm anındaki top-
lam piyasa değerinden çıkarılacak kalemlerdir. 

Terekeden indirilecek değerler şunlardır:
• Miras bırakanın borçları
• Cenaze masrafları
• Terekeyi mühürleme ve yazılım giderleri
• Miras bırakan ile bir arada yaşayan kişilerin üç aylık 

bakım ve geçim giderleri
Sigorta alacakları ise terekeden çıkarılacak değil, ekle-

necek değerler arasındadır. Denkleştirmeye (iadeye) tabi 
kazandırmalar ve tenkise tabi sağlararası kazandırmalar da 
terekeye eklenecek diğer değerlerdir.

Cevap E
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İDARİ YARGI ÇÖZÜMLERİ

1. Edim, alacaklının borç ilişkisi gereğince talep etme hak-
kına sahip olduğu, borçlunun da yerine getirmekle yü-
kümlü olduğu davranış biçimidir. Borç ilişkisinin bir unsuru 
olup, maddi veya manevi olabilir. Edim belli ya da belirle-
nebilir olmalıdır. Edim hukuka, ahlaka, adaba, kamu düze-
nine ve kişilik haklarına aykırı olamaz.

Cevap D

2. 1. Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dö-
nemsel edimler.

2. Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki ko-
naklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme 
içme bedelleri.

3. Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende sa-
tışlardan doğan alacaklar.

4. Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve or-
takların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir 
ortaklığın müdürleri,temsilcileri, denetçileri ile ortaklık 
veya ortaklar arasındaki alacaklar.

5. Vekâlet, komisyon ve acentelik sözleşmelerinden, tica-
ri simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık sözleşmesinden 
doğan alacaklar.

6. Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya 
da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden 
doğan alacaklar.

Cevap A

3. Bedensel zararın kapsamı, karar verme sırasında tam 
olarak belirlenemiyorsa hakim, kararın   kesinleşmesinden 
başlayarak 2 yıl içinde, tazminat hükmünü değiştirme yet-
kisini saklı tutabilir.

Cevap B

4. Müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımı süresi 
kesilirse diğerlerine karşı da kesilmiş sayılır.Borçlulardan 
biri ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını 
sona erdirmişse bu oranda diğer borçlular da borçtan 
kurtulmuş olur. Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı 
ibra sözleşmesi, diğer borçluları da ibra edilen borçlunun 
iç ilişkideki borca katılma payı oranında borçtan kurtarır. 
Borçlulardan birinden alınamayan miktarı iç ilişkide diğer 
borçlular eşit olarak üslenmekle yükümlüdür. Diğerlerine 
rücu hakkına sahip olan borçlulardan her biri, ifa ettiği 
miktar oranında diğerlerinin haklarına halef olur. Borç-
lulardan birinden alınamayan miktarı, diğer borçlular 
eşit olarak üstlenmekle yükümlüdürler. Ancak Müteselsil 
borçluluk dışa karşıdır. Müteselsil borçlulardan birisi ala-

caklıya ödeme yaparsa, kendi aralarında müteselsil borç-
luluk durumu olmayacaktır.

Cevap B

5. Zenginleşen iyi niyetli ise:
Zenginleşenin, geri isteme sırasında elinden çıkmış ol-

duğunu ispat ettiği kısmın dışında kalanı geri vermekle 
yükümlüdür.

Zenginleşen iyi niyetli değilse:
Zenginleşen, zenginleşmeyi iyi niyetli olmaksızın elden 

çıkarmışsa veya elden çıkarırken ileride geri  vermek zo-
runda kalabileceğini hesaba katması gerekiyorsa, zengin-
leşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.

Giderleri İsteme Hakkı:
Zenginleşen iyi niyetli ise, yaptığı zorunlu ve yararlı gi-

derleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir.
Zenginleşen iyi niyetli değilse, zorunlu ve yararlı gider-

lerinden sadece geri verme zamanında mevcut olan değer 
artısının ödenmesini isteyebilir.

Zenginleşenin iyi niyetli olup olmadığına bakılmaksızın 
diğer giderlerin ödenmesi istenemez. (Lüks giderler) An-
cak, kendisine karşılık önerilmezse o şey ile birleştirdiği ve 
zararsızsa ayrılması mümkün bulunan eklemeleri ayırıp 
alabilir.

Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahi-
binin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten baş-
layarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği 
tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğ-
rar. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanma-
sı suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, istem hakkı zama-
naşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcunu ifadan 
kaçınabilir.

Cevap D

6. İlliyetin Görünümleri;
Ortak illiyet: Birden çok sebebin, tek başına meydana 

getiremeyeceği bir zararı birlikte meydana getirmeleridir. 
Burada failler zarardan müteselsilen sorumlu olurlar. Ör; 
Birbirinden habersiz A ve B’nin,C’nin çayına zehir koyma-
ları ver birinin koyduğu zehrin tek başına C’yi öldürmek 
için yeterli olmaması ancak birleşerek ölümüne sebebiyet 
vermesi.

Yanşan illiyet: Birden çok fiilden her biri zararlı sonu-
cu doğurmaya tek başına elverişli ise buna yarışan illiyet 
(birlikte illiyet) denir. Yarışan illiyette birden çok sebep aynı 
zararı aynı anda meydana getirir.

Ör; Birbirinden habersiz A ve B’nin, C’nin çayına zehir 
koymaları ver birinin koyduğu zehrin tek başına C’yi öldür-
mek için yeterli olması.

Seçimlik illiyet: Zararı doğurmaya elverişli birden fazla 
sebep bulunmasına rağmen gerçekte bunlardan hangisi-
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nin zararı oluşturduğu tespit edemiyorsa seçimlik illiyetten 
bahsedilir. Ör; A ile B’ nin girdiği bir odadan bir eşyanın ça-
lınmasında olduğu gibi.

Cevap D

7. Edim, borçlu tarafından tam ve gereği gibi yerine geti-
rilmiş olsaydı, alacaklının malvarlığının  göstereceği durum 
ile halen gösterdiği durum arasındaki fark müspet zararın 
varlığını gösterir.

Cevap A

8. Ceza hukukunda önödeme, uzlaşmaya tabi suçlar ha-
riç olmak üzere sadece adli para cezası yaptırımını içeren 
suçlarda veya yasa maddesinde belirlenen hapis cezasının 
üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda failin belli bir miktar 
para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçla-
rından kurtulmasını sağlayan bir kurumdur.

Önödemenin yapılması halinde soruşturma aşamasında 
kamu davası açılmayarak kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verilir. Kovuşturma aşamasında ise, önödemenin 
gerçekleştirilmesi halinde mahkeme tarafından kamu da-
vası hakkında düşme kararı verilir. 

Önödemeye tabi suçlar konusunda üç genel kural mev-
cuttur:
-  Yalnızca adli para cezası yaptırımını içeren suçlar önö-

demeye tabidir.
-  Kanundaki cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen tüm suç-

lar önödemeye tabidir.
-  Önödeme önerisi yapılan suç uzlaşma kapsamında olan 

suçlardan olmamalıdır. Suç, sadece adli para cezasını 
veya cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlardan olsa 
bile uzlaşmaya tabi ise faile önödeme önerisi yapıla-
maz.

Cevap C

9. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıy-
la, bir davranışın sucun kanuni tanımında belirtilen neti-
cesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngör-
düğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana 
gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça 
ilişkin ceza artırılır. Yani taksirle işlenen suçlarda bilinçli tak-
sirin varlığı cezayı artıran bir sebeptir. Taksirle işlenen fiiller, 
kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. E şıkkının 
dışındaki ifadelerin hepsi taksir ile ve taksir ile işlenen suç-
lar bağlamında doğrudur. Ancak maç sonrasından kutlama 
maksadıyla havaya ateş etmesi suçun kanuni tanımındaki 
fiilin gerçekleşebileceğinin mümkün veya muhtemel bir 
şekilde öngörülmesi anlamına gelir. Havaya ateş ederek 
sonucun meydana gelmesinin göze almış demektir. Bilinçli 
taksir değil OLASI KASTIR. 

Cevap E

10. Genel af ile özel af adlarından dolayı sorularda çok sık 
karıştırılan ve ÖSYM soru havuzunda çok yoğun bulunan 
iki kurumdur. Af kurumunun çeşidi neticelerinin yansıma-

sıyla anlaşılır. Genel af halinde; mahkumiyet bütün sonuç-
larıyla ortadan kalkar. Kamu davası düşer. Yürütülmekte 
olan savcılık soruşturmaları takipsizlik kararı ile sonuçlan-
dırılır. Genel affa uğramış mahkumiyetler tekerrüre esas 
olmaz. Cezalar adli sicilden silinir. Ceza mahkemelerinde 
açılan ve devam eden kamu davaları hakkında düşme ka-
rarı verilir.

Özel af ise; kesinleşmiş hapis cezasının cezaevinde infaz 
edilmesinden vazgeçilmesini veya cezaevinde infaz edi-
lecek sürenin azaltılmasını veya hapis cezasının adli para 
cezasına cevrilmesini sağlar. 

Özel affın kapsamında olmaması halinde yürütülmekte 
olan soruşturma devam eder. Özel affa uğramış mahkumi-
yetler tekerrüre esas olur. Cezaya bağlı olan veya hükümde 
belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini de-
vam ettirir. Özel af sadece hapis cezalarının süresi kısalt-
maya, infazdan vazgeçilmesine – seçenek yaptırımına çev-
rilmesine neden olur.

Verilen tüm karşılaştırmalı bilgiler dahilinde C şıkkındaki 
ifade yanlıştır.

Cevap C

11. Ceza hukuku, kişi hak ve hürriyetleri üzerinde en 
fazla tesiri olan hukuk alanıdır. Bu nedenle, ceza hukuku 
uygulamasında kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına al-
maya yönelik bazı temel ilkeler kabul edilmiştir.  5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunumuz bu ilkeleri güvence altına almıştır.

“Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 
verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Bu da suç ta-
nımının belirgin ve açık biçimde kanunla düzenlenmesini 
zorunlu tutarak  “kanunilik ilkesini“  ve “belirlilik ilkeleri-
ni“ teminat altına almıştır. 

“Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden 
dolayı sorumlu tutulamaz.“ İşlenilen suç ile ilgili sadece il-
gili kişinin bu müeyyiden sorumlu tutulacağını söylemiyle  
“şahsilik ilkesini“ teminat altına almıştır. 

“Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanma-
sında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa 
yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. “ maddesiyle “kı-
yas yasağını“ teminat altına almıştır.

Mülkilik ilkesi ile ilgili öncüllerde herhangi bir ifade bu-
lunmamaktadır. Mülkilik ilkesi: Suçun işlendiği yeri bağ-
lantı noktası olarak kabul eden bu ilkeye göre failin veya 
mağdurun vatandaşlığı dikkate alınmaksızın, ülkesinde 
suç islenen devletin ceza kanununun uygulanması gerek-
mesini ifade eder. TCK’nda temel ilke olarak mülkilik ilkesi 
kabul edilmiş olmakla birlikte ceza kanunun yer bakımın-
dan uygulanmasında bu ilkenin bazı istisnaları (faile göre 
şahsilik,mağdura göre şahsilik, koruma, evrensellik ve ika-
me yargı gibi) da söz konusudur. 

Cevap A

12. Haksız tahrik; haksız bir fiilin doğurduğu gazap veya 
elemin etkisi altında hareket ederek , bir suç işlenmesidir. 
Failin kusur yeteneğinde bir azalma meydana getirmekte-
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dir. Fail, ortaya çıkan hiddetin tesiri altında kalarak, davra-
nışlarını yönlendirememekte ve suç işlemektedir. Haksız 
tahrik kusurluluğu ortadan KALDIRMAZ sadece azaltır. 
Haksız tahrikten bahsedebilmemiz için bazı şartların ger-
çekleşmesi gerekmektedir,

• Ortada tahrik teşkil eden bir eylem olmalıdır.
• Söz konusu eylem HAKSIZ nitelikte olmalıdır.
• Hiddet veya şiddetli bir elemin bulunması gereklidir.
• Haksız tahrike yol açan elem ile işlenen suç arasında 

NEDENSELLİK olmalıdır.
• İşlenen suç, elem halinin bir tepkisi olmalıdır.
• Haksız tahriki teşkil eden eylem, fiili işleyen kimseye 

yönelik olmalıdır.
• Haksız tahrikten yararlanan kişi, aynı kişiye yönelik ola-

rak tekrar haksız tahrikten YARARLANAMAZ. 
Cevap A

13. Ceza hukukunda suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenmiş 
çocuk terimi kullanılır. Çocuk teriminde de TCK md 6’daki 
tanımlardan anlaşılacağı üzere onsekiz yaşını doldurmamış 
kişi anlaşılır. Yaş küçüklüğü, kusur yeteneğini azaltan veya 
ortadan kaldıran ve bu açıdan çocuğun cezai ehliyetinin 
sınırlarını belirleyen bir nedendir. Çocukların cezai sorum-
luluğu, isnatyeteneğine (kusur yeteneği) göre belirlenir.

(I) O- 12 yaş dönemi: Fiili işlediği sırada yani suç tarihin-
de 12 yaşını doldurmayan çocukların kusur yeteneği yok-
tur. Bu kişiler hakkında ceza verilemez; ancak haklarında 
çocuklara özgü güvenlik tedbirleri UYGULANABİLİR.

(II) 12-15 yaş dönemi: Fiili işlediği sırada 12-15 yaş 
arasında bulunan çocukların isnat yeteneği araştırılır. Bu 
dönemdeki çocukların işlediği fiilin hukuki anlam ve so-
nuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza ve-
rilmez; ancak haklarında çocuklara özgü güvenlik tedbirle-
ri UYGULANIR.

(III) 15-18 yaş dönemi: Fiili işlediği sırada 15-18 yaş ara-
sında bulunan çocuklar hakkında indirilmiş ceza verilir.

Sağır ve dilsizler hakkında kendine özgü bir cezai sorum-
luluk rejimi vardır. Buna göre, sağır ve dilsizler hakkında 
yaş gruplarına göre şu şekilde ceza indirimi yapılmalıdır.

 – 15 yaşını tamamlamamış sağır ve dilsiz çocukların 
cezai ehliyeti yoktur. Bu çocuklar hakkında ceza so-
ruşturması yapılamaz. Ancak, çocuklara özgü güvenlik 
tedbirleri uygulanabilir.

 – 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış 
olan sağır ve dilsizler hakkında; kusur yeteneği açı-
sından “adli rapor” hem de “sosyal inceleme raporu” 
alınmalıdır. Süreli hapis cezalarının yarısı indirilir ve bu 
hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla 
olamaz.

 – 18 yaşını doldurmuş olup da 21 yaşını doldurmayan 
sağır ve dilsizler hakkında; kusur yeteneği açısından 

adli rapor alınmasına gerek yoktur, ancak sosyal ince-
leme raporu alınmalıdır. Süreli tüm cezaların üçte biri 
indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 
oniki yıldan fazla olamaz.

Ceza hukukunda çocuk; başka suretle ergin olsa bile 
“henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak kabul edilmek-
tedir. Mahkeme sebebiyle ergin kılınsa bile çocuk ceza hu-
kuku açısından tam ehliyetli olamaz. 

Cevap A

14. Ceza hukukunda içtima kelimesi ise, birden çok su-
çun bulunduğu bazı durumlarda, genel kural olan her bir 
suçtan sorumluluk yerine, birden çok suçun tek suçta top-
lanması anlamına gelmektedir. Suçların içtimai konusunu 
oluşturan bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtima ku-
rumları TCK’nın 42, 43 ve 44. maddelerinde düzenlenmek-
tedir. Gerçek içtimada ise fiil kadar suç, suç kadar ceza 
vardır düşüncesi söz konusu olup, her bir suçtan kişi ayrı 
ayrı ceza almaktadır. Yani gerçek içtima da ne kadar suç 
varsa o kadar ceza vardır. Fikri içtima işlediği bir hareket 
ile birden fazla suç oluşması ve bu suçların en ağır cezasını 
gerektiren suçtan dolayı sorumlu olma halidir.

TCK md 43/1. maddesine göre, “Bir suç işleme kara-
rının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye 
karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde, faile tek 
ceza verilir. Ancak; bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne 
kadar artırılır.” hükmü mevcuttur.

Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, mut-
laka, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik za-
manlarda aynı suçun aynı mağdura birden fazla işlenmesi 
gereklidir. Örneğin; sabah kişinin iş yerinden araç anahtarı 
çalınması ve aynı günün akşamı da, çalınan bu araç anah-
tarıyla konutun önünde park halinde bulunan aynı mağ-
dura ait aracın çalınması halinde zincirleme suçun varlığı 
kabul edilebilir.  

Tüm bu bilgiler ışığında, somut olayımızda Necati kas-
ten yaralama suçunu aynı mağdura karşı 2 kere farklı za-
manlarda işlemiştir. Bu sebeple zincirleme suç hükümlerini 
işaretleyen arkadaşlar olacaktır Ancak 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunumuz madde 43/3 kapsamında zincirleme suç hü-
kümlerinin uygulanmadığı suçları açıkça saymıştır Kasten 
öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında 
zincirleme suç hükümleri uygulanmadığı için gerçek içti-
ma hükümleri uygulanmalıdır.

Cevap C

15. Tarh, verginin hesaplanması anlamına gelmekte olup 
bireysel olarak tesis edilen bir idari işlemdir. Seçenekler-
de verilen diğer hususlar ise bireysel olmayıp genel ma-
hiyettedir

Cevap B



İDARİ HÂKİMLİK ÇÖZÜM 2

M
Ü

ES
S

İR
 D

EN
EM

EL
ER

İ
M

Ü
ES

S
İR

 D
EN

EM
EL

ER
İ

TEMSİL 34

16. Posta yoluyla tebliğ,  memur aracılığıyla tebliğ ile daire 
ve komisyonda tebliğ hallerinde tebliğ işlemi teslim tari-
hinde yapılmış sayılır. Ancak elektronik ortamda tebligat, 
muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5.gü-
nün sonunda yapılmış sayılır.

Cevap D

17. Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametga-
hın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile 
mükellef olanlar tarafından tasdik olunur. Anonim ve limi-
ted şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında ise 
defterler, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili 
müdürlüğünce tasdik edilir.

Cevap E

18. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren incelemeye iliş-
kin güncel bilgiler şu şekildedir:

• Vergi incelemeleri, esas itibarıyla incelemeye tabi 
olanın işyerinde yapılırdı, 2021 yılında yapılan de-
ğişiklik ile 1.7.2022 sonrasında artık esas itibarıyla 
inceleme dairede yapılır. 

• İnceleme dairede yapılacağı için, incelemeye tabi 
olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getir-
mesi kendisinden yazılı olarak istenilir. 

• İstenilen defter veya vesikaları belli edilen zaman-
da mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz 
etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, 
defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip 
bir mühlet verilir.

• Ancak, incelemenin dairede yapılması, incelemeye 
tabi olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve çalış-
malarda bulunulmasına mani değildir. Mükellef ve 
vergi sorumlusunun talep etmesi ve iş yerinin müsait 
olması halinde inceleme iş yerinde de yapılabilir. 

• Vergi incelemesi sırasında, incelemeye tabi olana, 
vergi incelemesinin konusunu ve incelemeye 
başlanıldığı hususunu bir yazıyla bildirirler. 
(Eskiden incelemenin konusu izah edilir, incele-
me başlarken de tutanak tutulurdu ama şimdi 
incelemenin konusu da inceleme başlanıldığı 
hususu da bir yazıyla bildirilmesi yeterlidir.)

Cevap E

19. Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten son-
ra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler.

Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakkında 
valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye baş-
kanlığına müracaat edilir.

Cevap B 

20. Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya 
eskime payını ifade etmektedir.

İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları 
normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. 
Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü bo-
yunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran 
varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider 
yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine 
getirilir. Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir.

Cevap D 

21. Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvimi yılını takip 
eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edil-
mezse zamanaşımına uğrar. (AATUHK 102.md.) Bahsedilen 
zamanaşımı tahsil zamanaşımıdır. Soruda 10.09.2019 tari-
hinde ticari gelir elde eden mükellef bunu 2020 yılında ge-
lir vergisi ile beyan edeceğinden vadesinin de 2020 yılında 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, zamanaşımı süresi 
2021 yılından itibaren başlayacaktır. Buna göre, gelirin tah-
sil zamanaşımına uğramaması için en geç 31.12.2025 tari-
hinde tahsil edilmiş olması gerekir

Cevap D

22. Eskiden usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için tar-
hiyat öncesi uzlaşmaya da tarhiyat sonrası uzlaşmaya da 
hiçbir şekilde gidilemezdi. Ancak, 14.10.2021 tarihli ka-
nun değişikliği ile 2022 yılı için 6.800 Türk lirasını aşan 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için uzlaşmaya 
gidilmesi mümkün hale gelmiştir. Pişmanlık ve ıslah 
hükümlerinden faydalanılması halinde sadece vergi ziyaı 
cezası kesilmez, pişmanlık ve ıslahın usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezası kesilmesinde bir etkisi yoktur. İzaha da-
vet uygulaması sadece kesilecek vergi ziyaı cezasını etki-
ler ama şartlar yerine geldiğinde cezada indirim talebinde 
bulunan kişi adına kesilen tüm cezaların (vergi ziyaı cezası, 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası) yarı oranında indirilir.

Cevap D

23. Kamu alacaklarının tahsilinde, borçlunun iflası veya 
mallarının haczi durumunda, kamunun diğer alacaklılar 
karşısındaki önceliğine, vergi borçlusunun malları paraya 
çevrilmeden önce tahsil dairesinin hacze iştirakine rüçhan 
hakkı denir.

Cevap B

24. Kaçakçılık fiili kural olarak kasten işlenen adli nitelikte-
ki bir suçtur. Bu suçtan dolayı vergi, ziyaa uğramış olabilir. 
Bu durumda ceza mahkemesi kararı beklenmeden vergi 
ziyaı cezası kesilebilir. Diğer taraftan kaçakçılık fiili sonucu 
vergi ziyaa uğramamış da olabilir. Bu durumda vergi ziyaı 
cezası kesilmemiş olması mükellef hakkında hapis cezası 
verilmesine engel değildir.

Kaçakçılık cezasını gerektiren eylem aynı zamanda ver-
gi ziyaı cezasına da sebep olmuşsa 3 kat vergi ziyaı cezası 
kesilebilir.
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Mükellef pişmanlık hükümlerinden yararlanmış ise ka-
çakçılık hükümleri mükellef için uygulanmaz.

Diğer bir ifadeyle kaçakçılık suçu işleyenler de pişmanlık 
hükümlerinden yararlanabilir. 

Cevap C

25. Gecikme faizi, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen 
vergilerde söz konusu olur.

Ancak vergi cezaları için gecikme faizi tahakkuk ettiril-
mez. Gecikme zammı ise sadece vergi aslı ile vergi ziyaı ce-
zasına uygulanır. Genel ve özel usulsüzlük cezaları için hem 
gecikme faizi hem de gecikme zammı tatbik olunmaz.

Cevap E

26. Vergi Mahkemelerinin görevleri:

a. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait 
vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve 
bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,

b. (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına 
ilişkin davaları,

c. Diğer kanunlarla verilen işleri, vergi mahkemeleri çö-
zümler.

Cevap E

27. Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasına 
ilişkin olarak; mülkilik ilkesi, vergi kanunlarının ülke sınır-
ları içerisinde meydana gelen olaylara uygulanması ge-
rekliliğini şahsilik ilkesi ise ülke vatandaşlarının ister kendi 
ülkesinde isterse yabancı ülkede meydana getirdiği olay-
lara uygulanması gerektiğini ifade eder. Veraset ve intikal 
vergisinin uygulanmasında hem mülkilik hem de şahsilik 
ilkesi bir arada uygulanmaktadır.

Cevap E 

28. Gelir Vergisi Kanunu'na göre ücretlerin vergilendiril-
mesi 2 şekilde mümkündür:

1) Temel vergilendirme yöntemi stopaj (kaynaktan 
kesinti) yoluyla olur.

2) Kanunda yazan sınırların aşılması halinde ise be-
yanname verme yoluyla da vergilendirme söz konu-
sudur.

Ancak, 22.12.2021 tarihli kanun değişikliği ile "diğer ücret-
li" olarak tabir edilen grup kanundan kaldırıldığı için diğer 
ücretlilerin "vergi karnesi üzerinden" vergilendirilmesi 
yolu da kanundan kaldırılmıştır. 

Cevap C

29. Klasik liberal yaklaşımda görünmez el varsayımı al-
tında devletin piyasalara müdahalesinin gereksiz olduğu, 

piyasaların arz ve talep koşulları altında kendiliğinden 
dengeye geleceği ve devletin faaliyet alanının en aza in-
dirilmesi gerektiği savunulmuş, bu nedenle tarafsız maliye 
görüşü uygulanmıştır. 

Klasik liberal yaklaşım (mali gelenekçilik) şu ilkeleri 
içermektedir:

1) Kamu harcamalarının hacimce küçük olması prensibi 
(jandarma devlet)

2) Devlet bütçesinin denk olma prensibi (tarafsız maliye)
3) Devletin görevinin yalnızca fiskal amaçları sağlamak 

olduğu
4) Piyasaların her zaman tam istihdam düzeyinde oldu-

ğu müdahalenin gereksizliği
5) Yalnızca fiskal (mali) amaçlarla borçlanmaya gidilebi-

leceği (extra-fiskal görevinin olmayışı)
6) Ücret, faiz ve fiyatların esnekliği
7) Ekonomik dengenin görünmez el tarafından sağlan-

ması
8) Kamu giderlerinin dolaylı vergilerle karşılanması 

prensibi
9) Bütçe açıklarının uzun vadeli borçlanmalarla karşılan-

ması prensibi
10) Bütçe açıklarının kısa vadeli borçlanmalarla karşılan-

maması prensibi
11) A.Smith, D.Ricardo, J.S.Mill, Malthus gibi önemli ikti-

satçılar tarafından literatüre kazandırılmıştır.
Cevap A

30. Ramsey vergileme kuramına göre, talep esnekliği dü-
şük olan mal ve hizmetlere yüksek, talep esnekliği yüksek 
olan mal ve hizmetlere ise düşük vergi oranı uygulanmalı-
dır. Örneğin, talep esnekliği düşük olan ekmek, su gibi zo-
runlu tüketim mallarına yüksek vergi oranı uygulanırsa, bi-
reyler ilgili malların tüketiminden vazgeçemeyecekleri için 
vergiler verimli olacak, yani vergi hasılatı artacaktır. Ancak 
bu durum, A. Smith’in klasik vergileme ilkelerinden olan 
adalet ilkesine ters düşecektir. Çünkü adalet ilkesi gereği 
her birey ödeme gücüne göre vergilendirilmelidir.

Cevap D

31. Çarpan (çoğaltan) etkisi: Kamu harcamalarının ya da 
vergilerin bir birim artırılması durumunda milli gelir kaç 
kat değişeceğini gösteren katsayıdır. Kahn tarafından orta-
ya atılmış ve Keynes tarafından geliştirilerek makro iktisadi 
analizlerde kullanılmıştır.

Çarpanının özel durumları:
• Kamu harcaması çarpanı > Vergi çarpanı (Haavelmo 

teoremi)
• Reel harcama çarpanı > Transfer harcaması çarpanı
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•  Vergi çarpanı, transfer çarpanına eşit fakat ters yön-
lüdür.

• Marjinal tüketim eğilimi 1’e eşit olduğunda reel har-
camalarla transfer harcamaları çarpanı birbirine eşit 
olur.

• Vergi oranı yükseldikçe çarpan etkisi küçülür.
• Ekonomi dışa açıksa, çarpan değeri küçülür. Çünkü 

kamu harcamalarının çarpan etkisi ithalat kanalıyla 
ithalat yapılan ülkeye gider.

• Marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan etkisi büyür.

Cevap B

32. Monopolcünün daha fazla kar elde etmek için aynı 
malı farklı fiyatlarla satmasına fiyat farklılaştırılması adı 
verilir.

Fiyat farklılaştırılması iki şarta bağlıdır:
1. Piyasalar birbirinden ayrılabilmelidir. Eğer piyasalar 

herhangi bir şekilde birbirinden ayrılamıyorsa alıcı ucuz 
olan piyasaya yönelecek, dolayısıyla iki veya daha fazla 
farklı fiyat uygulamak imkansızlaşacaktır.

2. İkinci şart ise, her fiyat seviyesinde mala olan talebin 
esnekliğinin farklı olması gerekir.

Fiyat farklılaştırması üç farklı şekilde uygulanır:
1. Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması
Tam veya kişisel fiyat farklılaştırması olarak da ifade 

edilen birinci derece fiyat farklılaştırması, monopolcünün 
malını alıcıların ödemeyi kabul edecekleri en yüksek fiyat-
lardan satabilmesi ile gerçekleşir. 

Monopolcü birinci derece fiyat farklılaştırması ile tüketi-
ci rantının tamamını almayı diğer bir ifade ile, üretici rantı-
nı maksimum seviyeye çıkarmayı başarır.

Müzayedeler, açık arttırmalar bu tür fiyat farklılaştırmaya 
örnek olarak gösterilebilir.

2. İkinci Derecede Fiyat Farklılaştırması
İmkansız olması nedeniyle tüketici rantının tamamını 

alamayan ve büyük kısmını almayı hedefleyen monopolcü, 
ürünlerin kullanım miktarına(belirli ton, belirli k/W saatten 
sonra vs), kullanım zamanlarına(akşam 7’den önce/sonra), 
kullanım alanlarına göre(konut elektriği, sanayi elektriği) 
fiyat farklılaştırması uygular. 

İşte bu şekildeki fiyat farklılaştırmasına ikinci dereceden 
fiyat farklılaştırması denir. 

10 tondan sonra suyun metreküp fiyatının yüzde 50 
daha pahalı olması bu farklılaştırma türüne örnek olarak 
verilebilir.

3. Üçüncü Dereceden Fiyat Farklılaştırması
Monopolcünün arz ettiği malı satın almak isteyenlerin 

gelir durumları ve satılan mala olan taleplerinin fiyat es-
nekliği birbirinden farklı olabilir. Bu durumda monopolcü 
piyasaları birbirinden ayırma ve malını farklı talep esnekli-
ğine sahip pazarlarda farklı fiyatlardan satma yoluna gider. 

Esnekliği düşük olan piyasada yüksek fiyattan, esnekliği 

yüksek olan piyasada da düşük fiyattan malını satan mo-
nopolcü üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması yoluna 
gitmiş olur.

Bu şekildeki fiyat farklılaştırmasının günlük hayatta kar-
şımıza çıkan örneklerinden biri uçaklarda ekonomi sınıfı, 
business sınıfı ayrımının olmasıdır. Ayrıca aynı ürünün fark-
lı kentlerde veya bir kentin farklı semtlerinde farklı fiyattan 
satılması, futbol maçına kadın seyircilere ucuz erkek seyir-
cilere daha pahalı bilet satılması da bu tip fiyat farklılaştır-
masına örnektir.

Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırmasının başarılı olma-
sı için üç koşul vardır: 

• Fiyat farkının uygulanacağı piyasalar arasında kesin ve 
devamlı bir ayrımın olması,

• Fiyat farklılaştırmasını yaratan maliyetin önemli olma-
ması, 

• Ayrım yapılan piyasalarda talebin fiyat esnekliğinin 
farklı olması gerekir.

Cevap A

33. Yatırım ve tasarrufun dengede olduğu faiz ve gelir bi-
leşimlerinin geometrik yeri olan IS eğrisinin sağa kayması, 
aynı faiz düzeyinde daha yüksek geliri temsil eder.

 

Y 

i 

IS 
IS’ 

Y1 Y2 

İ1 

IS Eğrisini sağa kaydıran unsurlar şöyle sıralanabilir;
• Otonom harcamaların artması 
• Genişletici maliye politikası unsurlarının uygulanması
• Yatırımların artması
• Tasarrufların azalması
• İhracatın artması, ithalatın düşmesi yani net ihracatın 

artması
• Ülke parasının değer kaybetmesi
• Denk bütçe çarpanı
• Pigou (Servet) etkisi
• Olumlu beklentiler
• Harcamaları arttıran finansal yenilikler

Cevap D

34. Bütçe doğrusu, tüketicinin iki mallı piyasada satın ala-
bileceği mal bileşimlerini gösteren doğrudur.
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X Malı 

Y Malı 

M/Py 

M/Px 

A 

B 

C 

D 

E 

X1 

Y1 

• A Noktası: Tüketici sahip olduğu tüm bütçeyi Y ma-
lına harcaması haline Y malından alabileceği miktarı 
gösterir. (M/Py)

• B Noktası: Tüketici sahip olduğu tüm bütçeyi X ma-
lına harcaması haline X malından alabileceği miktarı 
gösterir. (M/Px)

• C Noktası: Tüketici sahip olduğu tüm bütçeyi X ve Y 
malı arasında kullanır. Yani, her iki maldan da satın alır. 
(X1 , Y1 )

• D Noktası: Tüketici sahip olduğu bütçenin bir kısmını 
kullanmamakta yani, tasarruf etmektedir.

• E Noktası: Tüketicinin sahip olduğu bütçe ile ulaşa-
mayacağı mal bileşimini gösterir. Bu noktaya ulaşabil-
mesi için sahip olduğu bütçenin arttırılması gerekir. 

Bütçe denklemi veri fiyatlar ve veri gelirde tüketimin sı-
nırlarını açıklamaktadır. Diğer bir ifade ile 2 mallı bir eko-
nomide tüketicinin mevcut geliri ile satın alabileceği mal 
miktarı bileşimlerini gösterir.

Malların fiyatları ile miktarlarının çarpılıp bulunan so-
nuçların toplanması ile elde edilir. Buna göre bütçe doğru-
su denklemi şudur:

M = Px . X + Py. Y
Cevap E

35. 
 

İşsiz oranı 

Açık iş  
oranı 

B 

A 

C 

Ekonomik 
canlanma 

Ekonomik 
daralma  

450 doğrusu 

Beveridge 
Eğrisi 

Bu eğriye göre;
• B noktasında açık iş oranı > işsiz oranı olduğundan iş 

arayanların çok büyük kısmı iş bulmuş hatta iş gücüne 

arz edilenden daha fazla talep olduğu yorumu yapıla-
bilir dolayısıyla bu kısımda ekonomi canlanmaktadır

• C noktasında açık iş oranı < işsiz oranı olduğundan iş-
sizlik artmış bununla da birlikte işçi arayan sayısı azal-
mıştır. Bu nedenle ekonomi daralmaya girmiştir.

• A noktasında işçi arayan açık iş ile iş arayan açık işçi 
oranları birbirine eşitlenmiş yani yapısal ve friksiyonel 
nedenlerle henüz iş bulamayan işçiler ve aynı oranda 
işçi bulamayan iş yerleri vardır. Bu durumda ortaya çı-
kan işsizlik ise doğal işsizlik olarak nitelendirilir ve A 
noktası bu durumu ifade eder ve ekonominin dura-
ğan hale geldiğini gösterir.

Cevap D
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1. “Çok yönlü bir dikkat yöneltiyorlar.” ifadesi farklı bakış 
açılarını; “kalburunun delikleri daha iri” ifadesiyse detayla-
ra fazlaca inilmediğini anlatmaktadır.

Cevap D

2. “Demek ki güneş ışığı aslında birçok rengi barındırıyor.” 
cümlesi aslında Güneş ışığının birçok rengi barındırdığı so-
nucuna varmamızı sağlıyor.

Cevap C

3. III. cümlede Bodrum’un dünyaya açılışı vardır fakat tu-
rizmin bölgeye zarar verdiğine dair bir anlam çıkarılamaz. 

Cevap C

4. B seçeneğindeki “Nesnel gerçekliği öznel gerçekliğe dö-
nüştürmesi” sözü, “ İmgeyi nesnel gerçeğin öznellik merce-
ğinden geçirilmesi biçiminde tanımlar.” ifadesinde

C seçeneğindeki “Sözcüklerin imgeyi yansıtmadaki gü-
cüne göre önem kazandığı” sözü, “ Sözcüğün önemi, im-
genin somutlaşmasında oynayacağı role göre değişir.” ifa-
desinde

D seçeneğindeki “Şiirin dış özelliklerini ve özünü aynı 
oranda önemsediği” sözü, “Şair, bir yandan şiirin düşünsel 
temelini kurarken bir yandan da biçimsel yapısını oluştu-
rur.” ifadesinde

E seçeneğindeki “İmge sisteminin özgün olması gerekti-
ği” sözü, “Her şairin kendine özgü bir imge sistemi olması 
gerektiğine inanır.” ifadesinde değinildiğini görüyoruz.

Parçada, “Her şiirinde bir öncekinden farklı bir yapı oluş-
turduğuna” değinilmemiştir.

Cevap A

5. Öncülde verilen “Bir ulus hem cahil hem özgür olamaz.” 
cümlesiyle özgürlüğün koşulu için cehaletin ortadan kal-
dırılması vurgulanmıştır fakat E seçeneğinde bu ikisi ara-
sındaki ilişkiye değinilmemiş, olay farklı bir açıdan ele alın-
mıştır.

Cevap E

6. Birleşik sözcüğün yazımında bir hata yoktur. I. cümlede 
“içiçe” ikilemesi ayrı yazılmalıydı. II. cümlede “duydumki” 
sözcüğünde “ki” bağlacı ayrı yazılmalıydı. III. cümlede “ge-
lip te” sözcüğünde “de” bağlacı yanlış yazılmıştır çünkü ayrı 
yazılan “de” asla “te” şeklinde yazılmaz. IV. cümlede “düşü-
nüyormusun” sözcüğünde “-musun” soru eki ayrı yazılma-
lıydı.

Cevap A

7.

2 – 2 = 1 ⇒ 2 = 1
3 –

1 3 –
1

2 + 1 2 + 1
x – 1 x – 1

⇒ 3 – 1 = 2 ⇒ 1 = 1
2 + 1 2 + 1

x – 1 x – 1

⇒ 2 + 1 = 1 ⇒ 1 = –1 ⇒ x – 1 = –1 ⇒ x = 0
x – 1 x – 1

Cevap A

8. AxB = {(a, 1), (a, b), (a, c), (x, 1), (x, b), (x, c)} olduğuna göre 
doğru cevap A’dır.

Cevap A

9.
7x: Şişe tamamen dolu iken şişe içindeki bozanın ağırlığı
y: Boş şişenin ağırlığı
    7x + y = 600
-/ 3x + y = 520        

    4x = 80 ⇒ x = 20

    7.20 + y = 600
    140 + y = 600 ⇒ y = 460

Cevap E

10.

( 1
+

1) .16 = 1 ⇒ 1+8  .16 = 1
4x x 4x

2
                                           ⇒ x = 36

Emine tek başına 
36
2

 = 18 günde yapar.
Cevap D

11.

(24)a = b2

2a + 4 = b2 a > 4 olmak üzere,

a = 5 için 2.5 + 4 = 14 = b2 ⇒ b∉Z+

a = 6 için 2.6 + 4 = 16 = 42 = b2

b = 4 ve  a = 6 için

6 + 4 = 10
Cevap B

GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜM 3
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ÇÖZÜM 3

12.

[DK] ꓕ [BC]’yi

çizersek

│AD│ = │DC│
olduğundan [DK],

AHC’de
∆

 orta taban-
dır.

A

D

CB H K E 2

10
8

16

16 8 6

│DK│=
│AH│

 = 8 cm
2

DKE
∆

 , 6 – 8 – 10 üçgeni olur.

│AD│ = │DC│ ⇒ │HK│ = │KC│ = 8 cm
[AH], hem yükseklik, hem de açıortay olduğundan

│BH│ = │HC│ = 16 cm ⇒ │BC│ = 32 cm

│BH│ = │BC│ – │EC│
= 32 – 2
= 30 cm

Cevap A

13. Mimari ve duvar resmi yerleşin hayatın bir kanıtıdır. 
Madencilik ise göçebe ve yerleşiklerde ikisinde de vardır. 
Ayırt edici bir özellik değildir. 

Cevap D

14. Kayseri Çifte Kümbet, Erzurum Haduniye Medresesi, 
Sivas Ulu Cami, Konya Karatay Medresesi Anadolu Selçuklu 
Devleti döneminde yapılmıştır.

Yağıbasan Medresesi ise Danişmentliler döneminde ya-
pılmıştır.

Cevap D

15. Orta Asya Türkleri arasında İslamiyet’in yayılmasını 
sağlayan Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevi’dir. 

Cevap C

16. Sanayi Nefise Mektebi ile Müze-i Hümayun: Osman 
Hamdi Bey

Darülfünun (Üniversite): Padişah Abdülaziz dönemi’n-
de açılmıştır. Osman Hamdi Bey’in bir çalışması değildir.

Cevap D

17. Kapıkulu Süvarileri ile Kapıkulu Piyadeleri ulufe 
alırdı.

Tımarlı Sipahi ~Maaşını tımardan (toprak) alırdı. 
Cevap D

18. 17. yüzyılda Yeniçerilerin maaşlarını eksik ve ayarı dü-
şük paralarla alması Merkez İsyanlarına (İstanbul İsyanları) 
neden olmuştur. 

Cevap C

19. Balkan Savaşları sonucunda Ege Adaları Yunanistan’a 
verildiği için Mondros Ateşkesi’nde yer almamıştır. 

Cevap C

20. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’ni yayınladıktan 
sonra İstanbul Hükümeti tarafından görevden alınmıştır. 

Cevap E

21. Albayrak, Hakimiyet-i Milliye, İkdam, Sebilürreşat 
Milli Mücadele’yi desteklemiştir. Ümit ise Milli Mücade-
le’ye karşıdır. 

Cevap C

22. Türk ordusu Büyük Taarruz’u kazandıktan sonra İstan-
bul ve Boğazları almak için Çanakkale Olayı’nı planlamıştır. 
Anlaşma Devletleri’nin TBMM ile barış şartlarını görüşmek 
istemesi üzerine Çanakkale Harekâtı’ndan vazgeçilmiş ve 
Mudanya Görüşmeleri yapılmıştır. 

Cevap D

23. Takrir-i Sükun Kanunu Şeyh Sait Ayaklanmasını bastır-
mak için 1925’te çıkarılmıştır. 1925 -1929 tarihleri arasında 
geçerli olmuştur. Bu dönemde sadece Cumhuriyet Halk 
Fırkası devam etmiş, ayaklanmanın çıktığı yörede bölgesel 
seferberlik ilan edilmiştir. Devletçilik 1930 - 1938 yılları ara-
sında uygulanmıştır. 

Cevap C

24. Devletçilik ilkesi Türk halkının refahının sağlanması 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden Milliyetçilik ve 
Halkçılık ilkesi ile ilgilidir. 

Cevap D

25. Vatandaşların haklarının Anayasa ve kanunlar tarafın-
dan güvence altına alındığı ve devletin eylem ve işlem-
lerinin hukuka uygunluğunun yargı denetimi altında 
olduğu devlet düzenine hukuk devleti denir.
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Hukuk devletinin genel özellikleri (olmazsa olmazları) şu 
şekilde sıralanabilir:

• Devlet iktidarının sınırlanması
• Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
• Kuvvetler ayrılığının benimsenmiş olması
• Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
• Yürütme ve idarenin işlemlerinin yargısal deneti-

me tabi olması 
• Yargı bağımsızlığı
• Kanuni hakim güvencesi
• Demokrasi 
• Hukukun genel ilkelerinin geçerliliği
• Kanun önünde eşitlik ilkesinin benimsenmesi
• Ceza hukukun evrensel ilkelerine bağlılık
• Adil yargılanma hakkı, herkesin hak arama özgürlü-

ğüne sahip olması Anayasanın üstünlüğü ve bağla-
yıcılığı 

•  Kanuni idare (yasal yönetim) 
• İdari faaliyetlerin belirliliği (idarenin faaliyetlerinin 

önceden bilinebilir olması)
• İdarenin mali sorumluluğunun varlığı

Cevap D

26. 

Siyasi Hak ve Ödevler
(Aktif Statü Hakları)

• Türk vatandaşlığı
• Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
• Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
• Siyasi partilerin uyacakları esaslar
• Kamu hizmetine girme 
• Mal bildirimi
• Vatan hizmeti
• Vergi ödevi
• Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkı

Düzeltme ve cevap hakkı, kişinin hak ve ödevleri arasın-
da yer alır.

 Cevap A

27. 
Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecekler şunlardır:

• Siyasi parti grupları,
• En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam ge-

çerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini 
(%5) almış olan siyasi partiler,

• En az yüzbin seçmen  (Yazılı teklifle.) (Her seçmen sa-
dece 1 kişi için teklifte bulunabilir.) (Başvurular kayıtlı 
olunan ilçe seçim kuruluna yapılır.)

DİKKAT! Milletvekillerinin biraraya  gelerek Cumhurbaşka-
nı adayı gösterme usulüne 2017 yılı Anayasa değişikliği ile 
son verilmiştir.

Cevap C

28. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimi 
ANAYASA MAHKEMESİ tarafından yapılır. Anayasa Mahke-
mesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan 
yardım sağlar. 

Cevap A

29. 1982 Anayasası’na göre, Kamu Başdenetçisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir. 

Kamu Başdenetçisi seçimi en fazla dört turlu bir seçim-
dir. Buna göre;

 → İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400) ço-
ğunluğu aranır. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağla-
namazsa üçüncü oylamaya geçilir.

 → Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 
aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamaz-
sa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü 
oylama yapılır.

 → Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş 
olur.  (Anayasa m. 74/5)

Cevap A

30.  Danıştay Üyelerinin SEÇİMİ: 
 ª 3/4’ü Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından (bi-

rinci sınıf idari yargı hâkim ve savcıları ile bu mes-
lekten sayılanlar arasından),

 ª 1/4’ü Cumhurbaşkanı tarafından (nitelikleri ka-
nunda belirtilen görevliler arasından) seçilir.

Cevap A
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ORTAK ALAN BİLGİSİ ÇÖZÜMLERİ

1. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre, siyasi parti-
lerle ilgili Anayasada yazılı nedenlerle, Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından bir siyasî partinin kapatılması 
davasının açılması;

a)  Re’sen,
b)  Cumhurbaşkanı kararı üzerine Adalet Bakanının iste-

miyle,
c)  Bir siyasî partinin istemi üzerine,
Olur.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanının veya partinin 

yazılı isteminde yeterli delil bulunduğu kanısına varırsa 
davayı açar. Yeterli delil bulunmadığı kanısına varırsa dava 
açmayacağını istemde bulunan Adalet Bakanına veya siya-
si parti genel başkanlığına yazı ile bildirir.

Adalet Bakanının veya siyasi partinin, Cumhuriyet Baş-
savcılığının bildirimi üzerine, bu bildirimin tebliği tarihin-
den başlayarak 30 gün içinde SİYASİ PARTİLERLE İLGİLİ 
YASAKLARI İNCELEME KURULUNA yazı ile itirazda bu-
lunma hakkı vardır.

Kurul, itirazı ivedilikle en geç 30 gün içinde inceler; itirazı 
haklı görmezse dava açılmaz; haklı görürse, Cumhuriyet 
Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine dava açmakla yüküm-
lüdür.

Cevap D

2. Ara seçim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde bo-
şalma olması halinde yapılan seçimdir.

Anayasa’ya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelikle-
rinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. (Anayasa 
m. 78/3)

Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve ge-
nel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. 
(Anayasa m. 78/3)

Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz. (Ana-
yasa m. 78/4) 

Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüz-
de beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde 
yapılmasına karar verilir. (Anayasa m. 78/3) Bu durumda da 
son bir yıl ara seçime gidilemez. (Bu durumda ilk 30 ay şartı 
aranmamaktadır.)

Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden 
DOKSAN GÜNDEN SONRAKİ İLK PAZAR günü ara seçim 
yapılır. (Anayasa m. 78/5)

TABLO: Ara Seçimin Zorunlu Olduğu Haller

ARA SEÇİMİN ZORUNLU OLDUĞU HALLER

Boşalan üyeliklerin 
sayısı üye tamsayısının 

yüzde beşini (30) buldu-
ğu hallerde

Bir ilin veya seçim çevre-
sinin, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinde üyesinin 

kalmaması halinde

 → Ara seçimlerinin 3 ay 
içinde yapılmasına ka-
rar verilir.

 → Son 1 yıl kala ara seçi-
me gidilemez.

 → Boşalmayı takip eden 
doksan günden son-
raki ilk Pazar günü ara 
seçim yapılır.

 → Herhangi bir süre kısıtı 
yoktur.

 → 2002 yılı Anayasa deği-
şikliği ile eklenmiştir

DİKKAT! Ara seçimler sadece boşalma olan yerlerde, bo-
şalan üyelik sayısı kadar milletvekilinin seçimi için yapılır.

Yukarıdaki tabloda verilen haller dışında ara seçimin zo-
runlu olmadığına dikkat etmek gerekir. Bu haller dışında 
ara seçim yapılıp yapılmaması TBMM’nin kararına bağlıdır

Cevap E

3. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı makamının 
herhangi bir nedenle boşalması halinde, 45 gün içinde 
Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

Cevap B

4. Hakimler ve Savcılar Kurulunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, 
Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis-
yona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı belirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belir-
lenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla 
seçim yapar. 

Meclis tarafından yapılacak seçimde;
 → Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 

(400); bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması 
halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğu (360) aranır. 

 → İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok 
oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye se-
çimi tamamlanır. 

Cevap C

5. 1982 Anayasası’na göre;

 → Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme 
yapma hakkına sahiptirler. 
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 → Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkma-
sı halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna 
başvurabilir. 

 → Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve 
toplu sözleşme hükmündedir.

 → Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu 
sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin ya-
pılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hü-
kümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile 
diğer hususlar kanunla düzenlenir.

Toplu sözleşme ile ilgili hükümler 2010 yılı Anayasa deği-
şikliği ile eklenmiştir.

Cevap C

6. Bakanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip 
olanlar arasından atanabileceği hükmü ilk kez 1961 Ana-
yasası ile getirilmiştir. 1921 ve 1924 Anayasası döneminde 
bakanlar Meclis içinden (yani milletvekilleri arasından) 
atanabilirken, 1961 Anayasası ile bakanların milletvekili 
seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından atanabilmesi 
kabul edilmiştir. Dolayısıyla 1961 Anayasası ile bakan ata-
nabilmek için milletvekili olma zorunluluğu kaldırılmış, 
Meclis dışından bakan atanabilmesi mümkün hale gelmiş-
tir.3

DİKKAT! Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için milletvekili 
olma zorunluluğunun kaldırılması ise 1982 Anayasası ile 
gerçekleşmiştir.

Cevap D

7. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişiklik teklifinin ka-
bulü MECLİSİN ÜYE TAMSAYISININ BEŞTE ÜÇ ÇOĞUN-
LUĞUNUN (360) gizli oyuyla mümkündür.

Cevap D

8. Kamu iktisadi teşebbüslerinin ortak özellikleri şunlardır:

* Kural olarak özel hukuk hükümlerine tabidirler.
*Belli ölçüde kamu hukuku kurallarına tabidirler.
*Özerk bütçeli kuruluşlardır. Bu nedenle, bu kuruluşların 

bütçeleri ve bütçe uygulamaları 5018 sayılı kanun hüküm-
lerine tabi değildir.

*Devlet İhale Kanunu’na tabi değildirler. Ancak Kamu 
İhale Kanunu hükümlerine tabidirler.

* Sayıştay denetimine tabidirler.
* TBMM denetimine tabidirler.
*Devlet Denetleme Kurulu denetimine tabidirler.
*Sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır.
*Hasılatlarının belli bir kısmını genel bütçeye aktarırlar.
*Cumhurbaşkanlığı Kararı/Kararnamesi ile kurulurlar.

Cevap E

3  Anayasaların getirdiği yeniliklerin sınavda sorulma ihtimali yüksektir. Bununla ilgili detaylı bilgileri Müessir ve Özgün Soru Bankası 
eserlerinde bulabilirsiniz. 

9. Köy kurulabilmesi gerekli olan asgari nüfus 150’dir. Ma-
halle kurulması için getirilen kişi sayısı 500’dür. Diğer şıklar-
daki ifadeler doğrudur.

Cevap E

10. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde il özel idaresi ol-
madığı için bu yerlerdeki seçmenler il özel idaresinin karar 
organı olan il genel meclisi için oy kullanmaz. Büyükşehir 
belediye meclisi üyelerinin tamamı seçimle iş başına gelse 
de bu üyeler doğrudan seçmenler tarafından seçilmez. Bü-
yükşehir belediye meclisinin başkanı seçmenler tarafından 
seçilen büyükşehir belediye başkanıdır. Üyeler de ilçe be-
lediye başkanları ile ilçe belediye meclislerinin 1/5’inden 
oluşur. Büyükşehir sınırları içinde yaşayan seçmenler ilçe 
belediye meclisi için oy kullanır.

Cevap D

11. İdari işlemler yapılan ayrımın içeriğine bağlı olarak tür-
lere ayrılır. Bu konudaki soruları çözebilmek için her türü 
zıddı ile birlikte değerlendirmek gerekir.

Belediye encümeni tarafından Bay A’ya ait bina hakkın-
da verilen yıkım kararı şu şekilde analiz edilmelidir:
* bireysel işlem-düzenleyici işlem ayrımında bireysel iş-

lem
* şart işlem-sübjektif işlem ayrımında şart işlem
* yapıcı (inşai) işlem-belirleyici işlem ayrımında yapıcı (in-

şai) işlem
* yararlandırıcı-yükümlendirici işlem ayrımında yüküm-

lendirici işlem
* basit-kolektif-karma işlem ayrımında kolektif işlem
* sarih-zımni işlem ayrımında sarih işlemdir.

Cevap E

12. İdarenin taraf olduğu her sözleşme idari sözleşme de-
ğildir; idareler hem idari sözleşmelere hem de özel hukuk 
sözleşmelerine taraf olabilirler.

Hukukumuzda iki özel hukuk kişisi arasında idari sözleş-
me tesis edilemeyeceği kabul edilmektedir. Yani bir sözleş-
menin idari sözleşme olabilmesi için sözleşmenin tarafla-
rından en az birinin idare olması gerekir.

Kamu hizmetine ilişkin her sözleşme idari sözleşme ol-
mak zorunda değildir (zira kamu hizmetinin yürütülme-
sine ilişkin özel hukuk sözleşmeleri de olabilir) ancak bir 
sözleşmenin idari sözleşme olabilmesi için sözleşmenin 
konusunun kamu hizmetine ilişkin (bu ilişki kamu hizme-
tinin yürütülmesi veya kamu hizmetine katılma şeklinde 
olabilir) olması gerekir.

Cevap E
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13. Mazeret izni 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
104’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; çoğul 
gebelik olup olmadığına bakılmaksızın eşi doğum yapan 
memura isteği üzerine 10 gün mazeret izni verilir. Çoğul 
gebelik babalık değil analık izninin süresi bakımından 
önemlidir. Buna göre; “Kadın memura; doğumdan önce se-
kiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı 
hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, 
doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta ekle-
nir.” C şıkkında ifade edilen iki haftalık babalık izni hatalıdır. 
Diğer şıklardaki ifadeler doğrudur.

Cevap C

14. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2010  yılı Anayasa değişikli-
ği ile Anayasaya eklenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı bir ku-
rumdur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bütçeli, kamu tüzel kişi-
liğini haiz kurumdur.

Başdenetçinin seçimi: Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için seçilir.

Kamu denetçilerinin seçimi: Kamu denetçilerini İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu veTBMM Dilekçe Komisyo-
nundan oluşan karma komisyon seçer.

Kamu Denetçiliği Kurumu sadece kamu tüzel kişilerini 
değil kamu hizmeti yürüten özel hukuk kişilerinin de her 
türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına ilişkin 
şikâyetleri inceler, araştırır ve önerilerde bulunur.

Aşağıdaki faaliyetler Kurumun denetim alanı dışında kalır:
– Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
– Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
– Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,

Çeldirici şık, Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 
verilen ihraç kararı ile ilgili olandır. Verilen bu karar yargısal 
değil idari bir karar olduğu için kanunda yer alan istisnala-
ra dahil değildir. 

Cevap D

15. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakacağı 
davalar şunlardır:

*Cumhurbaşkanlığı kararlarına karşı açılan davalar
*Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu ni-

teliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında 
uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılan davalar

*Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan kararnameler dışındaki 
bütün düzenleyici işlemlere karşı açılan davalar

*Danıştay tarafından verilen idari kararlara karşı açılan 
davalar (Danıştay idari dairelerince verilen kararlar üzerine 
uygulanan işlem ve eylemler, Danıştay Yüksek Disiplin Ku-
rulu kararlarına karşı açılacak davalar)

*Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına 
giren davalar

*Tahkim yolu öngörülmeyen imtiyaz şartlaşma ve söz-
leşmeleri

*Belediye ve il özel idarelerinin seçimle gelen organları-
nın organlık sıfatını kaybetlerine ilişkin davalar

*Özelleştirme idaresinin özelleştirmeye ilişkin kararları-
na karşı açılan davalar

*Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun meslekten ihraç karar-
larına karşı açılan davalar

*Türk Petrol Kanunu kapsamında verilen ruhsatlara iliş-
kin Bakanlık tarafından alınan kararlara karşı açılan davalar 

Buna göre Ankara Üniversitesi tarafından çıkarılan yö-
netmeliğe karşı açılacak dava, yönetmelik ülke çapında 
uygulanmayacağı için Danıştay’da değil Ankara İdare Mah-
kemesi’nde açılmalıdır.

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamelerinin yargısal denetimi idari yargı yerlerince 
değil Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Cevap B

16. 17. 2577 sayılı Kanunda dava açma süresinin yazılı bil-
dirimin yapıldığı tarihten itibaren değil yazılı bildirimin 
yapıldığı günü izleyen günden itibaren başlayacağı 
düzenlenmiştir. Yani bugün tebliğ edilen bir idari işleme 
karşı açılacak davada dava açma süresinin birinci günü 
yarındır. 

Cevap E

17. Farklı bölge idare mahkemelerinin yargı çevresinde 
yer alan idare veya vergi mahkemeleri arasında çıkan gö-
rev veya yetki uyuşmazlıkları bölge idare mahkemeleri 
tarafından değil Danıştay tarafından karara bağlanır. Diğer 
öncüldeki ifadeler doğrudur. 

Cevap D

18. Sorudaki incelik, “doğrudan” kelimesindedir. A ve B 
şıkları için temyiz yolu açık olsa da öncelikle istinaf yolu-
nun tüketilmesi gereklidir. C şıkkı doğrudan Anayasa Mah-
kemesinde açılan bir dava olacağı için temyiz söz konusu 
değildir. E şıkkı zaten temyiz yolu kapalı bir dava söz konu-
sudur. D şıkkında, ivedi yargılamaya tabi bir dava söz ko-
nusu olduğu için, ilk derece mahkemesinin kararına karşı 
doğrudan temyiz yoluna başvurulması gereklidir.

Cevap D

19. 2577 Sayılı Kanun’un 53’üncü maddesine göre, vekil 
veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp 
karara bağlanmış olması durumunda öğrenme tarihinden 
itibaren 60 gün içinde esas hakkında karar veren mahke-
meden yargılamanın yenilenmesi talep edilebilir. 

Cevap E
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20. Dilekçeler üzerinde ilk incelemede hangi hususların 
inceleneceği 2577 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde 
düzenlenmiştir. 15’inci maddede de ilk inceleme neticesin-
de verilecek kararlar düzenlenmiştir. Buna göre, adli yargı-
nın görevli olduğu konulara ilişkin bir davanın idari yargı 
yerlerinde açıldığının tespit edilmesi durumunda davanın 
reddine, idari yargının görevli olduğu konularda olmakla 
birlikte görevli veya yetkili mahkemede açılmadığı tespit 
edilen davalarda davanın görev veya yetki yönünden red-
dedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye 
gönderilmesine karar verilmesi gerekir. İdare ve vergi mah-
kemeleri arasında çıkan görev veya yetki uyuşmazlıklarının 
bölge idare mahkemesi önüne gelebilmesi için bu öncelik-
li olarak bu mahkemelerin aynı bölge idare mahkemesinin 
yargı çevresinde olması ve görevli veya yetkili olduğu tes-
pit edilip dava dosyası gönderilen mahkemenin de kendi-
sini görevsiz veya yetkisiz kabul etmesi gerekir. Yani B şık-
kındaki ifade yanlıştır, diğer şıklardaki ifadeler doğrudur.

Cevap B

21. Temyiz incelemesinde;

*Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması
*Hukuka aykırı karar verilmesi
*Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebile-

cek nitelikte hata ve eksikliklerin bulunması
Durumlarından birinin tespit edilmesi halinde incelenen 

kararın bozulmasına karar verilir. Temyiz incelemesinde 
Danıştay, inceleme konusu davada bir hukuka aykırılık tes-
pit ederse sadece bozma kararı verir. Kural olarak, davanın 
esası hakkında karar vermez.

Bölge idare mahkemeleri Danıştay tarafından verilen 
bozma kararlarına uyabilecekleri gibi kendi kararlarında 
ısrar da edebilirler. Bölge idare mahkemelerinin hem uyma 
hem de ısrar kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulması 
mümkündür. 

Cevap D

22. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre ilk 
itirazlar (dava engelleri) şunlardır:

1. Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı.
2. Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği 
itirazı.

 � İlk itirazların hepsi CEVAP DİLEKÇESİNDE ileri sürülmek 
zorundadır. 

 � İlk itiraz için öngörülen bu süre hak düşürücü bir sü-
redir. Cevap dilekçesinde ileri sürülmeyen ilk itirazlar, 
davacı muvafakat etse bile dinlenemez. 

 � İlk itirazlar, açıkça anlaşılıyor olsa bile süresinde ileri 
sürülmedikçe hâkim tarafından RESEN DİKKATE ALIN-
MAZ. (Dava şartları hâkim tarafından resen dikkate 
alınıyordu.)

 � İlk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir.
 � İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır.

Kanun’da her ne kadar ilk itirazlar arasında inceleme ön-

celiği belirtilmemişse de mahkemece önce tahkim itirazı-
nın incelenmesi gerektiği açıktır. Çünkü tahkim itirazının 
kabul görülmesi ihtimalinde davada hangi mahkemenin 
yetkili olacağının bir önemi kalmaz. Tahkim itirazı reddedi-
lirse, yetki itirazı incelenir. Yetki itirazı da reddedilirse tahki-
kat aşamasına geçilir.

Cevap D

23. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre 
hâkimin reddi talebi, aşağıdaki hâllerde kabul edilmeyerek 
geri çevrilir:

1. Ret talebi süresinde yapılmamışsa.
2. Ret sebebi ve bu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya 

emare gösterilmemişse
3. Ret talebinin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça 

anlaşılıyorsa.
Cevap D

24. Eğer yetkili mahkeme kanunda özel olarak belirtilen 
mahkeme ise KESİN YETKİ söz konusudur. Kesin yetki halle-
rinde dava kanunda öngörülen mahkemelerden başka bir 
mahkemede açılamaz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda öngörülen kesin 
yetki kuralları şunlardır:

 � Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleş-
mesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali 
ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka ilişkin davalar 
ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kay-
naklanan davalar ölen kimsenin son yerleşim yeri 
mahkemesinde açılmalıdır.

 � Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı 
açılacak tüm davalar ölen kimsenin son yerleşim 
yeri mahkemesinde açılmalıdır.

 � Taşınmaz üzerindeki AYNİ HAKKA ilişkin veya AYNİ 
HAK sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar 
ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına iliş-
kin davalar, taşınmazın bulunduğu yer mahkeme-
sinde açılmalıdır. Yani, taşınmaz üzerinde ŞAHSİ 
HAKKA ilişkin davalarda kesin yetki kuralı geçerli 
değildir.
AYNİ HAKKA ilişkin, davalara örnek olarak, tescil dava-
ları, yolsuz tescilin düzeltilmesi ve silinmesi davaları, 
istihkak davaları, irtifak hakkına ilişkin davalar, ortaklı-
ğın giderilmesi davaları, paylaştırma (taksim) davaları, 
önalım (şufa) davaları verilebilir.

 � İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı 
kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde 
açılmalıdır. 
Taşınmazın bulunduğu yerde açılması gereken da-
valarda, birden fazla taşınmaz varsa, taşınmazlardan 
birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da dava 
açılabilir. 

 � Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişki-
leriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine 
karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerle-
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rine karşı açacakları davalar, ilgili tüzel kişinin mer-
kezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

 � Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya 
lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalar ise onların 
yerleşim yeri mahkemesinde açılmalıdır.

 � İflas davasında, dava, işlem merkezinin (genel merke-
zin) bulunduğu yerdeki yer mahkemesinde açılmalı-
dır. (İİK md.154)

Cevap D

25. Yeminin konusu, davanın çözümü bakımından 
önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden 
kaynaklanan vakıalardır. Bir kimsenin bir hususu bilmesi 
onun kendisinden kaynaklanan vakıa sayılır. Yemin, kesin 
delil olarak kabul edilir.

Aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz:
 � Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği 
vakıalar.

 � Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade 
açıklamalarının yeterli görülmediği hâller.

 � Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileye-
cek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması 
ile karşı karşıya bırakacak vakıalar. 

Cevap D

26. İlk kararı veren alt derece mahkemesinin kararı Yar-
gıtay ilgili dairesince tamamen veya kısmen bozulması 
üzerine alt derece mahkemesi vermiş olduğu ilk kararının 
hukuka uygun olduğunu düşünerek kararında direnebilir 
(ısrar edebilir). Direnme (ısrar) kararı veren mahkeme, ver-
miş olduğu ilk kararın sonucunu değiştiremez ama farklı 
gerekçeler yazabilir veya ekleyebilir.

İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi 
kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi duru-
munda inceleme, kararına direnilen dairece yapılır. Di-
renme kararı öncelikle incelenir. Daire, direnme kararını ye-
rinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay 
Hukuk Genel Kuruluna gönderir. Hukuk Genel Kurulunun 
verdiği karara uymak zorunludur.

Cevap E

27. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu “ihtiyatî tedbir 
talebinin reddine” dair kararına karşı yetkili Bölge Adliye 
Mahkemesine istinaf yoluna başvurulur.

Cevap C

28. Hükmün tamamlanması:
MADDE 305/A: Taraflardan her biri, nihai kararın teb-

liğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürül-
mesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli 
olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen ka-

rar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteye-
bilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.

Cevap C

29. Ölüm, gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır. 
Ölüm ile kişilik sona erer, o kişinin şahsiyet hakları ve şahsa 
bağlı hakları ortadan kalkar. Mal varlığı hakları ise bir kül 
hâlinde mirasçılara geçer.

Ölümün meydana geldiği andan itibaren 10 gün içinde 
nüfus memuruna bildirilmesi gerekir. Nüfus memuru ölü-
mün kendisine bildirilmesi üzerine bu durumu nüfus sici-
line taşır. Bu sicil adi karine niteliği taşır. Ölüm olayı kişisel 
durum sicilindeki kayıtlarla veya kanuni karinelerle ispat 
edilebilir. Bir kişinin ölmüş olduğunun ispatı, bundan ken-
di lehine bir hak sağlayacak kimseye düşer. Ölüm konu-
sunda ispat kolaylığı bakımından kanunda iki karine kabul 
edilmiştir. Bunlar ölüm karinesi ve birlikte ölüm karinesidir. 
Birlikte ölüm karinesi gereğince birden fazla kişiden hangi-
sinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı 
anda ölmüş sayılır. Dolayısıyla ölüme ilişkin nüfus memu-
runun nüfus siciline yaptığı işlem kesin karine değil, aksi 
ispat edilebilir nitelikte bir adi karine niteliğindedir.

Bu durum TMK’de de nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya 
bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa gerçek duru-
mun her türlü kanıtla ispat edilebileceği şeklinde ifade 
edilmiştir.

Cevap C

30. Hukuka aykırı olarak kişilik hakları saldırıya uğrayan 
kimse hâkimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını 
isteyebilir. Kişiliği dışa karşı koruyan davalar özel davalar, 
tazminat davaları ve vekâletsiz iş görme davası olmak üze-
re üçe ayrılır. Özel davalar; men davası, önleme davası ve 
tespit davası şeklindeyken tazminat davaları da maddi ve 
manevi tazminat davası şeklindedir.

Bu davalar içerisinde saldırıda bulunanın mal varlığında 
saldırı yoluyla meydana gelmiş zenginleşmenin saldırıya 
uğramış kişiye ödenmesini sağlayan dava vekâletsiz iş gör-
me davası olarak adlandırılmaktadır.

Cevap E

31. Özel boşanma sebepleri arasında yer alan akıl hastalığı 
ve suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme halinde boşan-
ma davası her zaman açılabilir yani süre sınırı yoktur. Genel 
boşanma sebeplerinden ise evlilik birliğinin sarsılmasında 
süre sınırı yoktur. Bu sebepler aynı zamanda nispi boşan-
ma sebepleridir; yani boşanma kararı vermede hakimin 
inisiyatifi olduğu durumlardır.

Cevap E
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32. Nişanlanma, birbirleriyle evlenmeleri konusunda ka-
rarlı, farklı iki cinsten iki kişinin bu amaçla fikir birliği et-
meleri hâlidir. Nişanlanmanın, karşılıklı evlenme vaadinin 
bulunması ve nişanlanacak kişilerin ayrı cinsten olması ge-
rektiği şeklinde iki kurucu unsuru vardır. 

Evlenme yükümlülüğü, nişanlıların evlenme işlemleri 
için gerekli başvurunun yapılmasını ve son aşamada da 
evlenme iradesinin evlendirme memuruna açıklanmasını 
gerektirir. Nişanlanmanın evlenme yükümlülüğünün yanı 
sıra sadakat ile yardımlaşma ve dayanışma yükümlülüğü 
de vardır.

Nişanlılık kendiliğinden sona erebileceği gibi taraflarca 
da sona erdirilebilir. Evlenme, ölüm veya gaiplik, imkânsız-
lık, bozucu şartın gerçekleşmesi nişanlılığı kendiliğinden 
sona erdiren hâllerdir. Ayırt etme gücü nişanlılığın geçer-
lilik şartlarından biri olduğundan, nişanlılardan birinin sü-
rekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi nişanlılığı sona 
erdirir.

Nişanlılık ilişkisinin sona ermesinin hukuki sonuçları 
mevcuttur: maddi tazminat, maddi zarara uğrayan nişanlı 
tarafından açılabileceği gibi nişanlının anne ve babası, ni-
şanlının anne ve babası gibi hareket eden diğer kişiler (Bu 
kapsama nişanlının dedesi, amcası, halası, teyzesi ve onu 
büyüten aile ile yetimler yurdu, bakımevi gibi kişi ve kuru-
luşlar girer.) de açabilir.

Nişanlılık, evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse ni-
şanlıların birbirlerine veya anne ve babanın veya onlar gibi 
davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın 
dışındaki hediyeler o kişiler tarafından istenebilir. Üçüncü 
kişilerin ise nişanın bozulması hâlinde nişanlılara verdikleri 
hediyeleri geri isteme hakları yoktur.

Cevap E

33. Bir eşyayı fiilî hâkimiyet altında bulundurma anlamına 
gelen zilyetliğin, gasp edilmesi hâlinde zilyetliğin zilyete 
geri verilmesini sağlamak için dava açılabilir. Başkasının 
zilyetinde bulunan bir şeyi gasp eden kimse o şey üzerin-
de üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri 
vermekle yükümlüdür. Davalı, o şeyi davacıdan geri alma-
sını gerektirerek üstün bir hakka sahip olduğunu derhâl 
ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir. Bu davada 
davacı da dava konusu eşyanın önceki zilyeti olduğunu 
ve zilyetliğine rızası dışında son verildiğini ispat etmelidir. 
Davacının bunun dışında herhangi bir ispat yükümlülüğü 
yoktur.

Zilyetliğin iadesi davası ile dolaylı ve dolaysız zilyetler 
eşyanın geri verilmesini isteyebilirken bir eşya üzerindeki 
fiilî hakimiyeti başkasının adına ve yararına kullanan kimse 
yani zilyet yardımcısı zilyetliğin korunması yollarından biri 
olan zilyetlik davasını açamaz.

Zilyetliğe karşı girişilen haksız saldırıların durdurulması 
ve tekrarının önlenmesini sağlamak için saldırının meni 
davası açılabilir. Dava, saldırının sona erdirilmesine, sebe-
binin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur.

Gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyetin fiilî ve fai-
lini öğrenmesinden başlayarak 2 ay ve her hâlde fiilin üze-

rinden 1 yıl geçmekle düşer. Dava sulh hukuk mahkeme-
sinde açılır.

Cevap C

34. Tapu sicilindeki şerhler üçe ayrılır: şahsi hakların şerhi, 
malikin tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler ve geçici tescil 
şerhi. Malikin tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler şunlardır:

 � Aile konutu şerhi
 � Aile yurdu şerhi
 � Çekişmeli hakların şerhi 
 � İflas, haciz ve konkordato mühleti şerhi
 � Art mirasçı şerhi

Geçici tescil şerhi ise aynı taşınmaz üzerinde birden fazla 
ayni hak iddiası olduğunda düşülür; yani bu durumda ma-
likin kim olduğu hususu tereddütlüdür. Bu nedenle maliki 
kısıtlayan şerh demek mümkün değildir.

Cevap E

35. Miras hukukunda, kan hısımlarından kimlerin hangi 
sıraya göre mirasçı olacaklarını tespitte zümre sistemi uy-
gulanmaktadır. Medeni Kanun, kan hısımlığına dayanan 
kanuni mirasçılıkta zümreleri sınırlandırmıştır. Birinci züm-
re, miras bırakanın birinci derecede mirasçıları alt soyudur. 
Bunlar miras bırakanın çocukları, torunları, torun çocukları 
ve devamıdır. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. İkinci züm-
re, alt soyu bulunmayan miras bırakanın, mirasçıları ana ve 
babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçılarıdır. Üçüncü zümre 
ise alt soyu, ana ve babası ve onların alt soyu bulunmayan 
miras bırakanın mirasçıları büyükana ve büyükbabadır.

Zümre sistemine hâkim olan birtakım esaslar vardır. 
Bunlar:

 � Önde gelen zümrede mirasçı varsa ondan sonra gelen 
zümredeki kan hısımları mirasçı olamaz.

 � Her zümrede ortak asıllar (zümre başları) alt soydan 
önce mirasçı olurlar.

 � Alt soy, zümre veya kök başının yerini alır (halefiyet 
prensibi).

 � Bir tarafa dâhil zümrede mirasçı yoksa mirasın tamamı 
diğer taraftaki zümrede bulunan mirasçılara ait olur.

 � Yarım kan hısımlar sadece miras bırakan ve ortak asıl-
dan miras payı alırlar.

 � Miras bırakanla birden fazla hısımlık bağı olanlar, her 
hısımlık bağı için ayrı ayrı miras payı alırlar.

Sıhri hısımların halefiyet yoluyla mirasçı olabilmeleri 
mümkün değildir.

Cevap C
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İDARİ YARGI ÇÖZÜMLERİ

1. Eksik borçlarda mevcut bir borç vardır.Ancak borçlu 
borca aykırı davranırsa alacaklı dava açamaz ve icra takibi 
yapamaz.yani borçluyu ifaya zorlama yollarının hiçbirine 
başvurmanın mümkün olmadığı, borçlunun borcunu öde-
meyebileceği borçlara eksik borçlar denir. Buna rağmen 
borçlu tarafından yerine getirilen bir ifa varsa bu ifa geçerli 
olup, sonradan ifanın iadesi talep edilemeyecektir.

6098 sayılı TBK daki eksik borçlar;
• Kumar ve Bahis Borçları
• Evlenme Tellallığından Doğan Borçlar
• Ahlaki Görevlerden Doğan Borçlar
• Zamanaşımına Uğramış Borçlardır.
Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar eksik borç-

lar arasında yer almamaktadır.
Cevap E

2. Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir:

1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya 
kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil 
göstermişse.

2. Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya ha-
keme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa ya da iflas 
masasına başvurmuşsa.

Diğer şıklardaki durumlar zamanaşımının durmasına se-
bebiyet verir.

Cevap B

3. Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla te-
merrüde düşer. Borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlen-
miş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak 
taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak 
suretiyle belirlemişse, bu günün geçmesiyle; haksız fiilde 
fiilin işlendiği,sebepsiz zenginleşmede ise enginleşmenin 
gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde döşmüş olur. Ancak 
sebepsiz zenginleşenin iyi niyetli olduğu hâllerde temerrüt 
için bildirim şarttır.

Cevap A

4. Haksız fiil, Türk Borçlar Kanunu’nda sayılmış borç kay-
naklarından ikincisidir. Haksız fiilin beş tane unsuru bu-
lunmaktadır. Bunlar fiil, hukuka aykırılık, zarar, illiyet bağı 
ve kusurdur. Bu beş unsurun bir arada olması durumunda 
haksız fiil gerçekleşir ve fail ortaya çıkan zararları tazmin 
yükümlülüğü altına girer. ZenginIeşme ise haksız fiilin bir 
unsuru değildir.

Cevap: E

5. Ay Olarak: Süre ay olarak belirlenmişse, sözleşmenin 
yapıldığı gün ayın “kaçıncı gün”ü ise sözleşme son ayın, 
bunun karşılığı gününde muaccel olur.Dikkat: Son ayda 
sözleşmenin yapıldığı günün karşılığı bulunmuyorsa, borç 
o ayın sonuncu gününde muaccel olur.Vadesi üç ay olan 
ve 28 Şubat  2021 tarihinde kurulan sözleşmede, borcun 
ifa edilmesi gereken gün, 28 Mayıs 2021’dur.

Cevap B

6. Borçlunun alacaklıya karşı yükümlü olduğu verme, yap-
ma veya yapmama biçiminde ortaya çıkan davranışa edim 
denir.

Edimin türleri;
Müspet edim; vermeye ve yapmaya ilişkin edime denir. 

Menfi edim; yapmamaya ilişkin edimdir.
Şahsi edim; bizzat borçlunun bedeni ve fikri gücüyle 

yerine getirilen edimdir. 
Maddi edim; borçlunun malvarlığıyla yerine getirilebi-

len edimdir
Ani edim; borçlanılan edimin bir defada yerine getiril-

mesidir. 
Dönemli edim; borçlanılan edimin düzenli, belli aralık-

larla tekrarlanmasıdır. Sürekli edim; kesintisiz bir fiil yada 
davranışla yerine getirilen edimdir.

Bölünebilen edim; borçlanılan edimin parçalara ayrıla-
bilmesidir. Bölünemeyen edim; bölündüğü zaman niteli-
ğinde değişme, değerinde azalma meydana gelen edimdir.

Buna göre ressamın portre yapmayı üstlenmesi şah-
si edimdir.

Cevap B

7. Alacaklının talep edebileceği, borçlunun yerine getire-
bileceği asıl ifa yerine ikame ifa, seçimlik yetki olarak nite-
lendirilir.

Cevap A

8. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç 
sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. (Derhal uygulama olarak 
adlandırılır.) İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna 
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalan-
dırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. 
Ayrıca böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri  hataen hükmo-
lunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.

Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile 
sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, 
failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur. (GERİYE 
YÜRÜME)

Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları 
süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına 
devam edilir. (İLERİ YÜRÜME)
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Önemli: Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıveril-
me ve tekerrürle ilgili olanlar hariç ; infaz rejimine iliş-
kin hükümler, derhal uygulanır. 

Cevap D

9. Ceza hukukumuzda hata (yanılma) hali; ceza sorum-
luluğunu ortadan kaldıran veya azaltan nedenler arasında 
kabul edilmektedir.

5237 sayılı TCK, hata (yanılma) hallerini şu şekilde düzen-
lemiştir (TCK m.30):

1. Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi 
unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. 
Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır.

2. Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren ni-
telikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, 
bu hatasından yararlanır.

3. Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere 
ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hata-
ya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.

4. İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınıl-
maz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.

Kanun metni tamamıyla incelediğinde de D şıkkındaki 
ifadenin hatalı olduğu anlaşılacaktır. Fiilin icrası sırasında 
suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir 
kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla tak-
sirli sorumluluk hali saklıdır.

Cevap D

10. 5237 sayılı Türk Ceza kanunumuz Ceza sorumluluğu-
nu kaldıran ve azaltan başlığı altında   ;Meşru savunma ve 
zorunluluk hali, kanunun hükmünü ve amirin emrini ye-
rine getirme, haksız tahrik, akıl hastalığı ve zayıflığı, sağır 
ve dilsizlik, geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde 
etkisinde olma halini sayar. 

Madde 24’te  kanunun hükmü ve amirin emrini yerine 
getirme başlığı içerisinde ; 

 – Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza veril-
mez. 

 – Yetkili bir merciden verilip, yerine getirilmesi görev ge-
reği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz.

 – Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine ge-
tirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren 
sorumlu olur.

 – Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun 
tarafından engellendiği hallerde, yerine getirilmesin-
den emri veren sorumlu olur.

Maddelerine yer verir. Tüm bu bilgiler ışığında IV numa-
ralı öncüldeki bilgi hatalıdır. Konusu suç teşkil eden emir 
hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde hem yerine 
getiren hem de emri verenin cezai sorumluluklarına gidilir. 

Cevap A

11. Ceza hukukumuzda mahsup terimi, hüküm kesin-
leşmeden önce kişi özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu 

doğuran tüm haller nedeniyle geçirilen sürelerin mahkum 
olunan cezadan indirilmesini ifade etmektedir. 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunumuz madde 16 ; “Nerede işlenmiş olursa 
olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem 
altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı 
suçtan dolayı Türkiye’de verilecek cezadan mahsup edilir.“  
şeklinde  ifadeyle mahsuplaşma için kıstasları belirlemiştir. 
Denetimli serbestlikte geçen süre cezadan mahsup edil-
meyecektir. 

Cevap C

12. TCK madde 60 kanun hükmü kapsamındaki güvenlik 
tedbirleri yalnızca özel hukuk tüzel kişilerine ilişkindir. 
Kamu tüzel kişilerini kapsamaz. Tüzel kişiler hakkındaki 
güvenlik tedbirleri, kanunun ayrıca belirttiği hallerde uy-
gulanır. Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak 
faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya 
temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kö-
tüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen ka-
sıtlı suçlardan mahkumiyet halinde, iznin iptaline karar 
verilir. Maddede öngörülen ilk güvenlik tedbiri, faaliyet 
izninin iptalidir. Bunun için ilk koşul özel hukuk tüzel kişi-
sine, belirli bir faaliyette bulunabilmesine ilişkin bir kamu 
kurumunca verilen bir iznin varlığıdır. İkinci koşul ise, bu 
iznin sağladığı yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel 
kişi yararına kasıtlı bir suç işlenilmesidir. Taksirle işlenen 
suçlar halinde ilgili kanun maddesi işlerlik kazanma-
yacaktır. 

(1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyet-
te bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcileri-
nin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması 
suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkû-
miyet halinde, iznin iptaline karar verilir.

(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hu-
kuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır.

(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işle-
nen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği 
durumlarda, hakim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.

(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde 
uygulanır.

Cevap C

13. Mülkilik ilkesi, devletin, ülkesi içinde işlenen bir su-
çun kim tarafından ve kime karşı işlenmiş olursa olsun fa-
ilini cezalandırabilme yetkisini ifade eder. Dolayısıyla Türk 
ceza hukukunda kanunların yer yönünden uygulanması 
bakımından belirlenen temel ilke, mülkilik ilkesidir. Yer ba-
kımından uygulamada ; Türkiye’de işlenen suçlar hakkında 
Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Tür-
kiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi 
halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.

Suç; Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, 
açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk 
deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, Türk deniz ve 
hava savaş araçlarında veya bu araçlarla ve Türkiye’nin kıt’a 
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sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis 
edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlendiğinde 
Türkiye’de işlenmiş sayılır. Türk deniz ve hava SAVAŞ araç-
larında veya bu araçlarla işlenen suçlar nerede işlenirse 
işlensin Türkiye’de işlenmiş sayılır. D şıkkında ticaret Türk 
deniz ve hava araçları olarak verildiği için ifade yanlıştır. 

Cevap D

14. Suça iştirak, bir suç işleme kararının icrası kapsamın-
da birden fazla kişi tarafından fikir ve fiil birliği içinde birlik-
te suç işlenmesini ifade eder. Birbirlerinden habersiz bir şe-
kilde suç işleyenler arasında herhangi bir iştirak bağlantısı 
mevcut değildir. Yani suça iştirak, bir kişi tarafından işlene-
bilecek bir suçun aralarında anlaşmak ve işbirliği yapmak 
suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesidir. 
Ancak kasten işlenen suçlar iştirak halinde işlenebilir, 
taksirle işlenen suçlara iştirak mümkün değildir. Taksirli 
suçlarda herkes kendi kusuru oranında sorumludur.

Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleş-
tiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun iş-
lenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail 
olarak sorumlu tutulur. Kusur yeteneği olmayanları suçun 
işlenmesinde araç olarak kullanan kişi fail olarak cezalan-
dırılır ve cezası, üçte birden yarısına kadar artırılır.Suça işti-
rakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili fiilin en azın-
dan suça teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir. 

İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazge-
çen suç ortağı, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yararla-
nır. Suçun, gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında 
başka bir sebeple işlenmemiş olması, gönüllü vazgeçenin 
bütün gayretine rağmen işlenmiş olması  hallerinde de gö-
nüllü vazgeçme hükümleri uygulanır. 

Cevap C

15. Vergilerin tarh ve tahakkuku, tebliği, süreler, zama-
naşımı, defter ve belge düzeni, mükellefin ödevleri, vergi 
denetimi, vergi sorunları gibi usule yönelik hususlar ver-
gilendirme hukuku alanına girmekte olup, vergilendirme 
tekniği olarak da ifade edilir. vergi suç/kabahat ve cezaları 
ise vergi ceza hukuku kapsamında yer alır.

Cevap E

16. Küçüklerin ve kısıtlıların mükellef olmaları halinde 
bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından 
yerine getirilir. GERÇEK KİŞİLERİN kanuni temsilcilerinin, 
vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı kesilecek 
cezanın muhatabı, gerçek kişilerin kanuni temsilcisi yani 
veli, vasi veya kayyumdur.

Cevap B

17. Bilanço esasında vergilendirilen mükelleflerin (yani bi-
rinci sınıf tüccarların) tutması gereken defterler:

1. Yevmiye defteri
2. Defterikebir
3. Envanter defteri (Mevcudat ve muazene defteri)
İşletme esasında vergilendirilen mükelleflerin (yani ikin-

ci sınıf tüccarların) tutması gereken defter ise sadece işlet-
me hesabı defteridir.

Serbest meslek erbabının tutması gereken defter ise 
“serbest meslek kazancı defteri” dir.

Cevap D

18. Nüfus ve tapu memurları ile mahalle ve köy muhtarları 
bilgi sahibi oldukları ölüm vakalarını ertesi ayın 15. günü 
akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecbur-
durlar.

Cevap E

19. Yoklama: Yoklama, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 
maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit 
etmek demektir.

Yoklama yapmaya yetkili kimselerin görev ve yetkileri 
şunlardır:

• Mükelleflerin faturasız mal bulundurup bulundurma-
dıklarını, vergi levhası bulundurup bulundurmadık-
larını, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiye-
tinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını 
veya günlük hâsılatlarını tespit etmek.

• Mükelleflerin fiş-fatura kesip kesmediklerini veya ke-
silen fiş-faturanın gerçek tutarı yansıtıp yansıtmadığı-
nı araştırmaya yönelik yoklamalar yapmak.

• Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş 
yerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını, tas-
dikli olup olmadığını usulüne göre kayıt yapılıp yapıl-
madığını, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap 
eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlen-
mediği ile kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek ve 
kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kay-
bının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve 
delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak.

• Nakil vasıtalarını, durdurmak ve taşıtta bulundurul-
ması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya 
sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin 
muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve ma-
hiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit 
etmek.

• Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi veya faturanın taşıtta 
bulunmaması hâlinde bu belgelerin ibrazına kadar 
nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak.

• Ancak, fatura veya fiş kesmeyen mükellefe ceza kes-
mek yoklama memurunun değil ilgili vergi dairesinin 
görevidir. Yoklama memuru sadece o anki durumu 
tespit eder.

Cevap D
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20. Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili 
iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. (VUK 258.md.) De-
ğerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağı-
daki ölçülerden biri ile yapılır: (VUK 261.md.)

Maliyet Bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi ve-
yahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödeme-
lerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade 
eder.

Borsa Rayici: Gerek menkul kıymetler ve kambiyo bor-
sasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıy-
metlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde 
borsadaki muamelelerinin ortalama değerlerini ifade eder.

Tasarruf Değeri: Bir iktisadi kıymetin değerleme gü-
nünde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.

Mukayyet Değer: Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıt-
larında gösterilen hesap değeridir.

İtibari Değer: Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin 
üzerinde yazılı olan değerlerdir.

Rayiç Bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki 
normal alım satım değeridir.

Vergi Değeri: Bina ve arazinin Emlâk Vergisi Kanununun 
29’uncu maddesine göre tespit edilen değeridir.

Emsal Bedel: Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen 
veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değer-
leme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz 
olacağı değerdir.

Cevap D

21. Vergi kabahatleri vergi ziyaı ve usulsüzlük olmak olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır.

Usulsüzlük de özel usulsüzlük ve genel usulsüzlük diye 
ikiye ayrılmaktadır. Vergi kabahatlerinin yaptırımı idari 
para cezasıdır ve vergi dairesi tarafından uygulanır.

Cevap C 

22. Ödeme, zamanaşımı, tahakkuktan vazgeçme ile mah-
keme kararı hem vergi borcunu hem de vergi cezalarını 
azaltan veya ortadan kaldıran sebeplerden birisidir.

Pişmanlık ve ıslah müessesesine göre beyana daya-
nan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykı-
rı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile 
haber veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilemez. Bu 
nedenle pişmanlık ve ıslah müessesesi vergi borcunu 
azaltan veya ortadan kaldıran bir sebep değildir, sa-
dece vergi ziyaı cezasının kesilmesine engel olan bir 
uygulamadır.

Cevap E 

23. Ortada gerçekleşmiş bir tarh işlemi söz konusu oldu-
ğundan tarhiyat öncesi uzlaşma yapılması mümkün değil-
dir. Sahte fatura düzenlemek kaçakçılık fiilidir. Kaçakçılık 
fiillerinden kaynaklı vergi ve cezalar için uzlaşma yoluna gi-
dilemez. Ayrıca kaçakçılık fiillerini icra edenler izaha davet 
edilemezler. Kaçakçılık fillerini işleyenler pişmanlık hüküm-
lerinden yararlanabilir ancak kanundaki diğer şartların da 

gerçekleşmesi gerekir. Örneğin söz konusu fiilin idarenin 
bilgisi dahilinde olmaması gerekirdi. Soruda tesis edilmiş 
bir tarh işleminin olması idarenin artık bilgisinin olduğunu 
gösterir ki bu durumda artık pişmanlık hükümlerinden ya-
rarlanamaz.  Ancak kaçakçılık fiili nedeniyle cezalı tarhiyata 
muhatap olan mükellef cezada indirim talebinde buluna-
bilir veya dava açma yoluna gidebilir.

Cevap D

24. İhtiyati haciz, ileride tahakkuk edecek olan amme ala-
cağının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan, ted-
bir niteliğinde bir uygulamadır. Bu durumda, ihtiyati haciz 
henüz tahakkuk etmemiş amme alacağına, tahakkuk etmiş 
ancak vadesi gelmemiş olan amme alacağına, vadesi geç-
tiği hâlde ödeme emri tebliğ edilmemiş amme alacağına 
uygulanabilir.

Cevap B

25. İhtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan kamu 
alacağının daha önceden korunmasını sağlayan bir uygu-
lamadır.

Aşağıdaki hâllerin mevcudiyeti hâlinde ilgili makamlar-
ca derhâl ihtiyati tahakkuk tatbik edilir: (AATUHK 17.md.)

1. Teminat istenmesini gerektiren hâllerin mevcut olması
2. Borçlunun belli ikametgâhının olmaması
3. Borçlunun kaçmış olması veya kaçması, mallarını kaçır-

ması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin olması
4. Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde 

mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirim-
de bulunması

5. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına 
aidiyeti hakkında deliller elde edilmesi

6. Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamele-
lerine başlanan borçlunun kısmen veya tamamen tah-
sile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadıyla 
mallarından bir kısmını veya tamamını mülkünden çı-
karması, değerinin düşük göstermeye yönelik faaliyet-
lerde bulunması nedeniyle hakkında takibata girişilmiş 
olması

Buna göre, borçlunun hileli yollara sapması ihtimalleri-
nin olması kanunda ihtiyati tahakkuk sebebi olarak belir-
tilmiştir. 

Cevap E

26. İhtiraz Türk Dil Kurumuna göre ‘’çekince’’ anlamına 
gelmektedir.

İhtirazi kayıtla verilen beyannamede de mükellef kendi 
verdiği beyannameye sonrasında dava açma kaydı düş-
mektedir. Çünkü herhangi bir konuda ilerisini düşünerek 
çekinmeyi gerektiren bir sebep veya durum içerisinde bu-
lunmaktadır. Örneğin; mükellefin gayri safi kazancın-
dan gider olarak indirmek istediği bir tutarı vergi dai-
resinin kanunlara aykırı bulması halinde aralarında bir 
tereddüt ortaya çıkmıştır. Bu tereddütlü konuda nihai 
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kararın vergi mahkemesince verilmesi düşünüldüğün-
den mükellef beyannamesine ihtirazi kayıt düşer.

Cevap A 

27. Vergi mükellefiyeti ve sorumluluğu için kanuni ehliyet 
şart değildir. Bu nedenle vergi mükellefiyeti için fiil ehliye-
tine sahip olmaya gerek yoktur. Vakıf ve derneklerin tüzel 
kişilik olarak gelir vergisi mükellefiyetleri yoktur. Ancak 
vakıf ve derneklere ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi 
mükellefidir.

Cevap D

28. İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullanan 
serbest meslek erbapları, ikametgâh için ödedikleri kira-
nın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin 
yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olan serbest mes-
lek erbapları ise kira yerine amortismanı, ikametgâhı ken-
di mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar 
amortismanın yarısını gider yazabilirler.

Cevap A

29. Reel Harcamalar:
• Cari Harcamalar: Bir bütçe dönemi içerisinde faydası 

sağlanan ve aynı dönemde tüketilen, genellikle her 
yıl tekrarlanan giderlerdir. Yani faydaları bütçe yılı ile 
sınırlıdır. Personel ücretleri, kırtasiye giderleri, bakım 
ve küçük onarımlar, malzeme alımları bu kapsamda 
değerlendirilir.

• Yatırım harcamaları: Üretim kapasitelerini arttıran, 
kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayan ve mil-
li geliri arttıran faydası ise sonraki yıllara yayılan har-
camalardır. Baraj-termik santral yapılması, bina-taşıt 
alınması vs.

• Yatırım (kalkınma) carisi: Karakteri itibariyle cari 
harcama olmalarına karşılık faydaları gelecekte ortaya 
çıkan eğitim ve sağlıkla ilgili harcamalardır.

Ekonominin beşeri sermaye stokunu artırma amaçlıdır. 
Eğitim carileri (öğretmen, öğretim üyesi maaşları) ve Sağlık 
carileri (doktor, hemşire maaşları) olmak üzere ikiye ayrılır.

Sermaye Teşkili Transfer Harcaması: Devletin özel 
kesime ait taşınır sermaye mallarını, daha önceki dönem-
lerde üretilmiş taşınmazları, bir yaşından büyük binaları ya 
da arsaları satın almak için yaptığı harcamalara sermaye 
teşkili transfer harcamaları denir. Kamulaştırma giderleri 
bu kapsamda değerlendirilir. Transfer harcamalarının en 
önemli özelliklerinden biri de karşılıksız olmasıdır. Ancak 
sadece sermaye teşkili transfer harcamaları karşılıklı trans-
ferdir. Çünkü devlet transfer karşılığında bina ve arazi gibi 
fiziki sermaye elde etmektedir. Diğer bütün transferler kar-
şılıksız transfer kabul edilmektedir. Kurumlara katılma pay-
ları, ikincil piyasalardan tahvil alımları da sermaye teşkili 
transfer harcamalarıdır.

Cevap D

30. Vergi yükü; belirli bir dönem içerisinde devlete ödenen 
vergilerin o dönem içerisinde kişinin elde etmiş olduğu ge-
lire oranlanmasıyla bulunur. 6 çeşit vergi yükü bulunmak-
tadır.

Bunlar;
• Toplam vergi yükü = Ülkede ödenen toplam vergi / 

GSMH
• Bireysel vergi yükü = Bireyin ödediği toplam vergiler 

/ Bireyin toplam geliri
• Net vergi yükü = Ödenen vergiler - Kamu hizmetle-

rinden sağlanan fayda / Toplam gelir
• Gerçek vergi yükü = (Ödenen vergiler + bireye yansı-

yan vergiler) - (Kamu hizmetlerinden sağlanan fayda + 
bireyin yansıttığı vergiler) / Toplam gelir

• Sektörel vergi yükü = Sektörün ödediği toplam vergi 
/ sektörün toplam geliri

• Bölgesel vergi yükü = Bölgenin ödediği vergi / böl-
genin toplam geliri

• Objektif vergi yükü; vergi mükellefinin ödediği ver-
ginin kişinin gelirine oranıdır.

• Subjektif vergi yükü; verginin kişilerin üzerinde ya-
ratmış olduğu baskıdır.

Kişi ödediği vergi nedeniyle harcanabilir gelirinde mey-
dana gelen azalma dolayısıyla üzerinde psikolojik bir baskı 
ve vergiye karşı negatif bir tepki hissetmektedir.

Rakamsal olarak değeri bulunamaz. Bireyi daha çok ça-
lışmaya (verginin gelir etkisi) ya da daha az çalışmaya (v 
erginin ikame etkisi) iter.

Cevap E 

31. Devlet borçlanmasına ilişkin görüşleri klasik görüşler 
ve modern görüşler olmak üzere iki şekilde ele alıp ince-
leyecek olursak;

Klasik mali yaklaşım:
• Kamu kesimi özel kesime göre daha verimsizdir. Bu 

nedenle devletin borçlanma yoluyla ekonomiden 
çektiği fonlar üretici alanlardan üretici olmayan alan-
lara kayar, ekonomide kaynak israfına yol açılır.

• Borçlanma olağanüstü bir kamu geliridir. Devlet sa-
dece savaş, doğal afet, verimli harcamaların (yatırım-
ların) finansmanı gibi bugünkü nesiller kadar gelecek 
nesilleri de etkileyen olağan üstü durumlarda borç-
lanmaya gidebilir.

• Borçlanma gelecek nesiller üzerinde yük yaratır.
• Borçlanma vergilerin öne alınmış yani iskonto ettiril-

miş halidir.
• Devlet cari giderlerini finanse etmek amacıyla borç-

lanmaya gidemez, cari harcamalar ancak vergi, resim, 
harç gibi olağan kamu gelirleriyle finanse edilebilir.
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• Borçlanmanın sadece fiskal (gelir sağlama) amacı ola-
bilir, ekstra fiskal (ekonomik ve sosyal alana müdaha-
le) amacı olamaz.

• Borçlanma gönüllülük esasına dayanmalı yani sade-
ce borç vermek isteyenlerden borç alınmalı, zorunlu 
borçlanmaya gidilmemelidir.

Modern (fonksiyonel) mali yaklaşım
• 1929 ekonomik buhranından sonra başta Abba L 

erner ve Keynes olmak üzere modern (fonksiyonel) 
maliyeciler tarafından borçlanma normal ka mu geliri 
olarak görülmeye başlanmıştır

• Borçlanmanın hem fiskal (gelir sağlama), hem de eks-
tra fiskal (ekonomik ve sosyal alana müdahale) amacı 
vardır

• Gelecek nesiller üzerinde yük yaratmaz
• Şartlar oluşursa zorunlu borçlanmaya gidilebilir
• Devlet borçlanmayı maliye politikası aracı olarak kul-

lanabilir
• Devlet borçlanması gelecek nesiller üzerinde yük ya-

ratmaz
• Vergilerin öne alınmış yani iskonto ettirilmiş hali de-

ğildir
Cevap E

32. Verginin yansıması, kanuni mükellefi tarafından öde-
nen bir verginin fiyat mekanizması aracılığı ile, kısmen 
veya tamamen üçüncü şahıslara aktarılmasıdır. Burada be-
lirleyici unsur tarafların esneklikleridir ve esnekliği küçük 
olan taraf verginin büyük kısmını öder.

Talep Esnekliği < Arz 
Esnekliği

Vergi büyük ölçüde tüketici-
ye yansır

Talep Esnekliği > Arz 
Esnekliği

Vergi büyük ölçüde üreticiye 
yansır

Arz Esnekliği =  Sonsuz
Verginin tamamı tüketiciye 
yansır

Arz Esnekliği = Talep 
Esnekliği

Vergi iki taraf arasında eşit 
olarak bölüşülür

Talep Esnekliği = 
Sonsuz

Verginin tamamı üreticiye 
yansır

Talep Esnekliği = 0
Verginin tamamı tüketiciye 
yansır 

Arz Esnekliği = 0
Verginin tamamı üreticiye 
yansır

Verilen fonksiyonlar Q = a.Pb  formunda olduğundan 
P’nin üzerindeki “b” esnekliği ifade eder. Yani burada arz 
esnekliği  “4” talep esnekliği ise “-2“dir. Yani mutlak olarak 
arz esnekliği 2 kat daha büyüktür. Bu durumda 60 TL’nin 
büyük kısmını (40 TL’lik kısmını) tüketici,  küçük kısmını ( 20 
TL’lik kısmını) üretici ödeyecektir.

 Cevap B

33. Soruda verilen tasarruf fonksiyonunu tüketim fonksi-
yonu haline getirirsek;

C = 25 + 0,10 Yd iken C = 25 + 0,15 Yd halini alır.
C = Co + cYd formundaki tüketim fonksiyonu için oto-

nom tüketimin değişmesi fonksiyonun konumunu, mar-
jinal tüketim eğilimindeki değişim ise eğimini değiştirir. 
Dolayısıyla soruya göre değişecek olan eğimdir. Yaratılan 
değişimde marjinal tüketim eğilimi değeri arttığından 
eğim de artacaktır.

 

Yd 

C 

C = 25 + 0,10Yd 

C = 25 + 0,15 Yd 

Cevap B

34. Tekelci firma için marjinal hasılat değeri A. Robinson 
formülü ile elde edilebilir;

MR = P (1 –
1

) olarak ifade edilen formüle, soruda
IedI

verilenleri yerleştirirsek;

20 = 40 ( 1 –
1

) 
IedI

Buradan talep esnekliği değeri 2 olarak elde edilir.
Cevap B

35. Reel Ücret İşsizliği 
Yüksek reel ücretlerin sebep olduğu işsizliktir. Özellikle 

1930’lu yıllarda kendini göstermiştir.
1930’lu yıllarda oluşan işsizlik konusunda Klasik iktisat-

çılarla Keynesyen iktisatçılar arasında fikir ayrılığı vardır. 
Buna göre, 

Klasikler bahsedilen durumun reel ücret işsizliği olduğu-
nu savunurken, Keynesyen iktisatçılar bu durumun toplam 
talep yetersizliği nedeniyle oluşan konjonktürel işsizlik ol-
duğunu savunur.

Dönemsel (Konjonktürel) İşsizlik
Üretim ve tüketim etkilerinin yüz binlerce üretici ve tü-

ketici kararlarına göre yönlendiği piyasa ekonomilerinde 
yani kapitalist sistemde ekonomik etkinliklerde zaman 
içerisinde dalgalanmalar yaşanabilir. Bu dalgalanmaların 
sonucuyla bunalım ve duraklama dönemlerinde ortaya 
çıkan işsizlik dönemsel ya da konjonktürel işsizlik olarak 
adlandırılır.
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Yapısal (Strüktürel) İşsizlik
Ekonominin yapısal özelliklerinden ve talep yapısındaki 

değişmeler sebebiyle ortaya çıkan türe, yapısal veya strük-
türel işsizlik adı verilir. Bu işsizlik ekonomi içi veya ekonomi 
dışı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Az gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerde yapısal işsizlik türüne genellikle 
rastlanır.

Friksiyonel ( Geçici, Arızi) İşsizlik
İşgücüne yeni katılıp iş arayanları, daha iyi bir iş bulmak 

için işinden ayrılmış olanları ve bazı firmaların kötü yöne-
tim sonucu iflas edip piyasadan ayrılmaları sonucu geçici 
işsiz olarak kalıp iş arayanları kapsar. Tam istihdam duru-
munda dahi, iş değiştirenler, yeni mezun olanlar vb. sebep-
lerle görülebilen bir işsizlik türüdür.

Teknolojik İşsizlik
Bu işsizlik türü ülkelerdeki teknolojik ilerleme veya iş-

letmelerdeki yenilik ve üretimdeki teknolojik değişiklik-
lerle ortaya çıkar. Örnekle daha anlaşılabilir hale getirelim, 
mesela bir fabrikada çalışan işçilerin yaptığı işi, işletmenin 
yeni aldığı teknolojik bir makine yapabiliyorsa bu işçilere 
gerek kalmayacağından teknolojik işsizlik meydana gele-
cektir. Farklı bir değişle, yeni teknolojilerin insan gücü yeri-
ne kullanılması bu işsizlik türünün sebebidir.

Cevap D

 

 



ÇÖZÜM 3

M
Ü

ES
S

İR
 D

EN
EM

EL
ER

İ
M

Ü
ES

S
İR

 D
EN

EM
EL

ER
İ

TEMSİL 54

İDARİ HÂKİMLİK

1. Einstein, verdiği cevapla “herhangi bir kitaptan ulaşa-
bileceğim” derken zaten var olan bir bilgiyi ezberlemenin 
gereksizliğini vurgulamaktadır.

Cevap C

2. Bu tarz sorular, yazarın konuya bakış açısını, amacını 
bulduran sorulardır. Giriş cümlelerine, içerisinde yer alan 
anahtar sözcüklere dikkat edilmelidir. Konu kavranmadan, 
parçanın iletisine ulaşmadan bu tip sorulara doğru yanıt 
verilemez.

Giriş cümlesindeki “sanmıyorum” ifadesiyle yazar, soru-
lan sorudaki görüşe katılmadığını belirtmiştir.

Paragraf,” kişilerin yalnızca görmek istediklerini görebile-
cekleri” düşüncesi üzerine kurgulanmıştır.

Son cümlede ise sözü edilen düşünceler, sorulan soru-
daki görüşle ilişkilendirilmiştir.

(Okuyucu, eserde verilmek isteneni her yönüyle görebi-
lir mi?)

Cevap C

3. “Çıkarım” genellikle bir saptamadan hareket ederek öz-
nel bir sonuca varmaktır ve VI. cümlede böyle bir durum 
yoktur. 

Cevap E

4. Bir paragrafta genellikle aynı konuya yer verilir. Bu tür 
sorular için düzenlenen paragraflarda aynı konunun fark-
lı iki yönüne değiniliyor. Paragraf, konunun farklı yönüne 
değinildiği, farklı bakış açısına geçildiği bu noktadan ikiye 
ayrılabiliyor.

Bu parçada genel anlamda uyku yetersizliğinden söz 
ediliyor. Ancak bu konu iki ayrı nokta ile dile getirilmiş. İn-
sanların uyku uyuyamama problemleri ve bunun önemi (I,  
II,  ve III. cümle) Uyku yetersizliğinin tanımı ve istatistiği (IV, 
V ve VI. cümle) Bu değerlendirmeye göre IV. cümle, yeni bir 
paragrafın başlangıç cümlesi olur.

Cevap D

5. 1’de açıklama yapıldığı için iki nokta, 2 ve 3’te eş görevli 
sözcükleri ayırmak için virgül, 4’te cümle tamamlanmadığı 
için üç nokta, 5’te farklı bir konuya geçildiği için noktalı vir-
gül, 6’da cümle tamamlandığı için üç nokta kullanılır. 

Cevap D

6. Parçada: “…kuşlar, boyunlarını çekmiş sonsuz bir hüzün 
içinde düşünüp durmakta.” cümlesindeki kuşların hüzün 

içinde olmaları ve düşünmeleri,

“…hasta ve dargın akbabalar”, “akbabanın çirkin ve ke-
derli başı” ifadelerinde akbabaların dargın ve kederli oluş-
ları, bu hayvanlara insan özelliğinin verilerek kişileştirme 
yapıldığını gösteriyor.(A seçeneği)

“…Senegal kuşları, renkli tüyleriyle bir sonbahar bah-
çesinin keskin çiçeklerini andırıyor.” cümlesinde Senegal 
kuşlarının renkli tüyleri, sonbahar bahçesinin keskin çiçek-
lerine benzetiliyor. (B seçeneği)

Kuşların anlatımında ayrıntılara yer veriliyor ve görüntü-
ler, okurun gözü önünde canlandırılmaya çalışılarak betim-
leyici ögeler kullanılıyor. (D seçeneği)

“Az ileride öncekinden daha büyük bir kafeste” cümle-
sinde kafesler,  büyüklük yönünden birbirleriyle kıyaslana-
rak karşılaştırmadan yararlanılıyor. (E seçeneği)

Parçada tanımlamaya rastlamıyoruz.
Cevap C

7. Bölme işleminde kalan, bölenden küçük olmak zorun-
dadır.

b + 5 < 2b – 4
9 < b
a’nın en küçük olması için b en küçük olmalıdır.
bmin = 10 olur.
a + 3b = 5(2b – 4) + b + 5
a + 3.10 = 5.(2.10–4) + 10 + 5
a = 65 olur.

Cevap B

8.

(A – C)ı ∪ (B – A)ı

= (Ø)ı ∪ (B – A)ı

= E ∪ (B – A)ı

= E bulunur.

E

BC
A

Cevap E

9.
Ayşe’nin aldığı haftalık 75x olsun.

75x .
2

 = 10x   yol parası
15

75x .
3

 = 45x   yemek parası
5

ÇÖZÜM 4

GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ
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45x + 10x = 55x harcanan

75x – 55x = 20x kalan

20x .
3

 =
15x

 → pantalon
8 2

20x –
15x

 = 12 ⇒
25x  = 12

2 2

25x = 24

24.3 = 72 TL
Cevap C

10. Verilen sayıların toplamlarını ve farklarını 2 veya 4 ile 
böldüğümüzde her zaman çift sayı çıkmayabilir. Fakat C 
şıkkında;

a . b .c
 = ifadesi çifttir.

4
Cevap C

11.
3a+b–2 = 8
32a–b = 72 ⇒ 32a–b = 8.9

32a–b = 3a+b–2.32

32a–b = 3a+b–2+2

2a – b = a + b
          a = 2b
a sayısı b sayısının 2 katıdır.

Cevap E

12.

B’nin C’ye göre
simetriğini alırsak

│PBı│ = │PB│

│BC│ = │CBı│ = 5 cm

D P

S

S

C

B

BI

A 24

5

5

10

│AP│+ │PB│= │AP│+ │PBı│= │ABı│
A, P, Bı doğrusal olduğunda yol en kısa olur.

│ABı│= 102 + 242 = 26 cm

Cevap D

13. Hazar topraklarında Müslüman, Hristiyan, Şaman, Mu-
sevilerin bir arada yaşaması demokrasi ve hoşgörülü bir 
yönetim anlayışının kanıtıdır. Askeri örgütlenme ile ilgili 
bir bilgiye ulaşılamaz. 

Cevap D

14. Karahanlılar, Uygur alfabesini kullanmışlardır. Türkçe-
nin gelişmesi için çaba sarf etmişlerdir. 

Cevap C

15. Gulamhane: Selçuklularda Hristiyan çocukların 
Türk-İslam kültüründe yetiştirilmesidir. Vakıf: Geliri sosyal 
hizmetlere ayrılan topraktır. İkta: Geliri ile memur maaşı 
karşılanan ve ikta askerinin yetiştirildiği topraktır. 

Cevap E

16. Malikane: Osmanlı Devleti’nde geliri üstün başarı gös-
teren devlet adamlarına ölene kadar kullanmaları için veri-
len toprak Yurtluk: Geliri sınırı koruyanlara verilen toprak 
Ocaklık: Geliri kale muhafızı ve tersane giderine ayrılan 
toprak Mukataa: Geliri doğrudan hâzineye ayrılan toprak 
Paşmaklık: Geliri saray kadınlarına ayrılan toprak 

Cevap A

17. Ribat: Kervansaray Sıbyan Mektebi: Medrese öncesi 
okul Enderun: Sarayın içinde devlet adamı yetiştiren okul 
Mülkiye: 19.yy’ da bürokrat yetiştiren okul Darülfünun: 
Üniversite 

Cevap A

18. Tersane Konferansı: Balkanlardaki karışıklığın çözüm-
lenmesi amacıyla toplanan uluslararası konferans (1876) 

Düyun-u Umumiye İdaresi: Alacaklı devletlerin borçla-
rını tahsil için oluşturdukları idare 

31 Mart Olayı: II. Meşrutiyeti yıkmak isteyenlerin çıkar-
dığı ayaklanma 

Tanzimat Fermanı: Müslüman ve gayrimüslimlere hak-
lar tanınması 

Kapitülasyonlar: Yabancılara verilen gümrük, ekono-
mik ve hukuki ayrıcalık 31 Mart Olayı, azınlıklarla ilgili bir 
gelişme değildir. 

Cevap C

19. Takvim-i Vekayi: II. Mahmut

Tercüman-ı Ahval, Ceride - i Havadis, Tasvir-i Efkar: Tan-
zimat Dönemi

Cevap C
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20. Erzurum Kongresi’nde istila amacı olmadan yardım ka-
bul edilmesi bağımsızlık düşüncesi ile ilgilidir. 

Cevap A

21. Sevr Antlaşması’na göre; 
•  Savaş nedeniyle ayrılanların Osmanlı Devleti’ne geri 

dönmesi, 
•  Mebuslar Meclisi’nde temsil edilmelerinin sağlanması, 
•  Kilise ve okullarda Osmanlı Devleti’nin denetiminin kal-

dırılması azınlıklar için özgür bir ortam oluşturur. Bu da 
Osmanlı Devleti’nin parçalanması demektir. 

Cevap E

22. Türkler Lozan Antlaşması ile Gökçeada, Bozcaada, 
Tavşan Adası ve Karaağaç’ı almıştır. Batı Trakya, Balkan Sa-
vaşları sonunda Yunanistan’a bırakılmış bir daha da sorun 
olmamıştır. 

Cevap D

23. Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Türk Ticaret Bankası tica-
ret ile ilgili kurulan bankalardır.

Cevap E

24. Türk toplumunun modern ve uygar hale getirilmesi in-
kılapçılık ve laiklik ilkesi ile ilgilidir. 

Cevap D

25. Kanunların Anayasaya aykırı olmayacağını hükmüne 
yer vererek Anayasanın diğer kanunlar karşısında üstünlü-
ğü ilk kez 1924 Anayasası’nda benimsenmiştir.

Cevap C

26. 1982 Anayasası’na göre, 

 → Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümle-
rinde yer alan temel haklar, 

 → Kişi hakları ve ödevleri
 → Siyasi haklar ve ödevler 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. (Ana-
yasa m. 104/17)

Diğer bir deyişle olağan dönemde çıkarılan Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi ile sadece “sosyal ve ekonomik hak ve 
ödevler” düzenlenebilir.

Dilekçe hakkı siyasi hak ve ödevler arasında yer aldığı 
için olağan dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 
düzenlenemez.

Cevap B

27. 1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğinin Meclis ta-
rafından düşürülmesine ilişkin, Meclis Genel Kurulu kara-
rının alındığı tarihten başlayarak 7 GÜN İÇERİSİNDE ilgili 
milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, Anayasaya, 

kanuna veya TBMM İçtüzüğüne aykırılığı iddiasıyla iptali 
için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 

Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içerisinde ke-
sin karara bağlar.

Cevap B

28. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin 
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” hükmü 1982 Anayasası’nın 
‘kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10. maddesine 2010 yılında 
yapılan değişiklikle eklenmiştir.

Bununla birlikte kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip 
olduğunu, Devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağla-
makla yükümlüğü olduğu şeklindeki hüküm ise 10. mad-
deye 2004 yılında; kadın erkek eşitliğinin yaşama geçmesi 
amacıyla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı yorumla-
namayacağı hükmü ise 2010 yılı değişikliği ile eklenmiştir.

Cevap D

 
29. Anayasanın 2 nci maddesi “Cumhuriyetin nitelikleri” 
başlığını taşımaktadır. Buna göre

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma 
ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere da-
yanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” (Ana-
yasa m. 2)

Milli egemenlik ise, 1982 Anayasası’nın 6. maddesinde 
“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” şeklinde düzenlen-
miştir.

Cevap B

30. 1982 Anayasasına göre Anayasa Mahkemesinin Yüce 
Divan sıfatıyla yargılayabileceği kişiler şunlardır:

 – Cumhurbaşkanı
 – TBMM Başkanı (2010 yılı değişikliği ile)
 – Cumhurbaşkanı yardımcıları
 – Bakanlar
 – Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri
 – Yargıtay Başkan ve üyeleri
 – Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili
 – Danıştay Başkan ve üyeleri 
 – Danıştay Başsavcısı
 – Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan ve üyeleri
 – Sayıştay Başkan ve üyeleri
 – Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvet-

leri Komutanları (2010 yılı değişikliği ile)

Cevap E
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ORTAK ALAN BİLGİSİ ÇÖZÜMLERİ

1. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin 
gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarabilir. 

OHAL döneminde çıkarılan bu kararnameler kanun 
hükmündedir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin 
gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci 
fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi ol-
maksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Diğer 
bir deyişle, bu kararnameler ile bütün başlıklarda (kişinin 
hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, siyasi 
haklar ve ödevler) yer alan temel hak ve hürriyetler düzen-
lenebilir. (Çekirdek haklar hariç) 

DİKKAT! Olağan dönemlerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri ile yalnızca sosyal ve ekonomik hak ve ödev-
ler düzenlenebilir.

OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmî Gazetede 
yayımlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur. 

OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararna-
meleri, savaş ve mücbir sebeplerle TBMM’nin toplanama-
ması hali hariç olmak üzere, üç (3) ay içinde TBMM’de gö-
rüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden 
yürürlükten kalkar.

Olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cum-
hurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil ve esas bakımından 
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, ANAYASA MAHKEMESİNDE 
DAVA AÇILAMAZ. 

DİKKAT! Kararnameler, yayımdan sonraki bir tarih be-
lirtilmediyse, yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler.

Cevap B

2. Meclis Başkanı seçimi en fazla dört turlu bir seçimdir. 
Buna göre;

 → İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400) ço-
ğunluğu aranır. İlk iki oylamada bu çoğunluk sağla-
namazsa üçüncü oylamaya geçilir.

 → Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 
(301) aranır. 

 → Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu 
oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oy-
lama yapılır.

 → Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş 
olur. 

Cevap C

3. 1982 Anayasası’na göre, SAVAŞ sebebiyle yeni seçimle-
rin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, seçimlerin BİR YIL geriye bırakılmasına karar vere-
bilir. 

Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme ka-
rarındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

Cevap C

4.  Kesin hesapla ilgili hükümler Anayasa’da “Mali hüküm-
ler” başlığı altında “bütçe” ile aynı maddede düzenlenmiş-
tir. Buna göre;

 → Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili ol-
duğu malî yılın sonundan başlayarak en geç 6 ay son-
ra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulur. 

 → Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu ke-
sinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak 
en geç 75 gün içinde Meclise sunar.

 → Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiri-
minin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, 
ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim 
ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara 
bağlandığı anlamına gelmez.

 → Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu tek-
lifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır

Cevap E

5. 1982 Anayasası’na göre, bireysel  başvuruların kabul 
edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir ( m. 
149/1)

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargıla-
ma Usulleri Hakkında Kanun’a göre; Kabul edilebilirlik in-
celemesi komisyonlarca yapılır.

Kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy birliği ile ka-
rar verilen başvurular hakkında, kabul edilemezlik kararı 
verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar bölümlere havale 
edilir.

Cevap B

6. 1982 Anayasası’na göre; 
 → Yüksek Seçim Kurulu, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. 
 → Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulla-
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rınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt 
çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. 

 → Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve başkanvekili, Kurul 
üyeleri tarafından kendi içlerinden salt çoğunluk ve 
gizli oyla seçilir.

 → Yedek üyeler, ikisi Yargıtay ve ikisi Danıştaydan se-
çilmiş üyeler arasından olacak şekilde ad çekme ile 
belirlenir.

7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna göre, üyelerin görev süresi 6 yıldır. Süresi 
biten yeniden seçilebilir.

Cevap E

7. Dernek kurma hürriyeti, 1982 Anayasası’nda şu şekilde dü-
zenlenmiştir:

 → Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve 
bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine 
sahiptir.

 → Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye 
kalmaya zorlanamaz.

 → Dernek kurma hürriyeti ancak, millî güvenlik, kamu 
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve 
genel ahlâk ile başkalarının hürriyetlerinin korunma-
sı sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.

 → Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygula-
nacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.

 → Dernekler, kanunun öngördüğü hallerde HÂKİM 
KARARIYLA KAPATILABİLİR veya faaliyetten alıko-
nulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, 
suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin 
yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede 
sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten 
men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, 24 SAAT 
İÇİNDE görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, ka-
rarını 48 SAAT İÇİNDE açıklar; aksi halde, bu idarî ka-
rar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 → Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk 
kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdi-
ği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar 
getirilmesine engel değildir.

 → Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygu-
lanır.

Cevap  C

8. Anayasa değişikliği ile birlikte “idarenin kanuniliği ilkesi-
ne” önemli bir istisna getirilmiş ve Cumhurbaşkanı’na asli 
düzenleme yapabileceği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
çıkarma yetkisi tanınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararname-
si çıkarılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıka-
rılacak konunun önceden kanun ile düzenlenmesi gerek-
memektedir. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin bir 
konuyu, yasama organı tarafından çıkarılan bir kanunun 
varlığına ihtiyaç duymadan, doğrudan Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile düzenleyebilir. Bu durum, Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi çıkarma yetkisinin asli bir yetki olması şek-
linde ifade edilir.

Cevap C

9. Belediye başkanının seçildiği siyasi partiden istifa et-
mesi, Belediye Kanunu’nun belediye başkanının görevinin 
sona ermesi sebepleri arasında sayılmamıştır. Diğer şıklar-
daki ifadeler doğrudur. 

Cevap B

10. Fonksiyon gaspı, idari işlemin yetki unsurunda mey-
dana gelen bir hukuka aykırılık türüdür. Yasama, yürütme 
ve yargı organlarının kendi fonksiyonlarının dışında, diğer 
organların fonksiyonlarına ilişkin işlem tesis etmesi duru-
munda ortaya çıkan hukuka aykırılık türüdür. Konu bakı-
mından yetki unsurunda hukuka aykırılığa sebep olur ve 
yaptırımı yokluktur.

İçişleri Bakanı’nın mahalli idarelerin seçilmiş organlarını 
görevden uzaklaştırabileceği Anayasada düzenlenmiştir. 
Ancak soruda görevden uzaklaştırma değil de görevine 
son verme ifade edilseydi bu durum fonksiyon gaspı olur-
du. Zira mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık 
sıfatına son verilebilmesi ancak yargı kararı ile olabilir. 

Bir belediyenin bir başka belediye sınırları içinde kalan 
taşınmaz hakkında kamulaştırma kararı vermesi fonksiyon 
gaspı değil ağır ve bariz yetki tecavüzü sonucunu doğurur. 
Bu tür işlemler yetki unsurunda yer yönünden hukuka ay-
kırılığa sebep olur ve ağır ve bariz yetki tecavüzünün yap-
tırımı yokluktur. Yani II numaralı öncüldeki hukuka aykırılık 
da fonksiyon gaspı değildir.

Vasi tayini ancak yargı organı tarafından gerçekleştiri-
lebileceği için valinin yargı organının görev alanına giren 
bir konuda işlem tesis etmesi fonksiyon gaspı sonucunu 
doğurur.

Cevap B

11. İdari işlemler kural olarak icrai niteliktedir, yani gerçek-
leştirildikleri anda muhatapları üzerinde hukuki sonuçlar 
meydana getirirler. Ancak istisnaen bazı işlemler icrai nite-
likte değildir. İcrai olmayan işlemlere şunlar örnek verilebilir: 

 – Danışma işlemleri
 – Mükellefiyet tesis eden işlemler
 – Raporlar
 – Tutanaklar
 – Teklifler
 – Bildirici işlemler
 – İç düzen işlemler/Hizmet içi işlemler/İç yazışmalar.

Buna göre, Ö hakkında tesis edilen soruşturma raporu icrai 
nitelikte değildir.

Cevap C
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12. Kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel hukuk 
kişileriyle imzalanan sözleşmeler idari sözleşme şeklinde 
olabileceği gibi özel hukuk sözleşmesi şeklinde de olabilir.

Ruhsat usulü, her ne kadar kamu hizmetlerinin özel hu-
kuk kişileri tarafından yürütülmesine ilişkin bir usul olsa da 
sözleşmesel değil tek taraflı bir usuldür. 

Cevap D

13. İdare, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan 
müracaat üzerine, 15 iş günü içerisinde gerekli bilgi ve bel-
geleri vermekle yükümlüdür. Fakat bu bilgi ve belgeler bir-
den fazla kurumun koordinesi ile verilebilecekse bu süre 
otuz (30) iş gününe çıkar. (Bu durum ve gerekçesi ilk 15 iş 
günü içinde ilgilisine bildirilir.) İdare bilgi vermekten ka-
çındığı takdirde buna karşı dava açılabileceği gibi 15 gün 
içinde Cumhurbaşkanlığının bünyesinde örgütlenmiş olan 
Bilgi Edinme Kuruluna itiraz edilebilir. Bilgi Edinme Kurulu 
itiraza ilişkin konuda 30 iş günü içinde karar verir.

Bilgi Edinme başvurusu reddedilen veya istediği bilgi-
yi alamayan kişiler idari yargıda dava açmak yerine Bilgi 
Edinme Kuruluna başvurduğu takdirde yapılan itiraz dava 
açma süresini durdurur.

İdare, Kurulun istediği bilgi veya belgeyi on beş (15) iş 
günü içinde Bilgi Edinme Kuruluna vermek zorundadır. 
(Bununla birlikte, Bilgi Edinme Kurulunun kararlarının bağ-
layıcılığı konusunda farklı görüşler vardır.)

Bilgi Edinme Kanununda yer alan istisnalar arasında, 
kamu görevlilerinin özlük dosyaları ya da eski sicil bilgileri 
hakkında bilgi verilmeyeceğine dair hüküm yoktur. İdare 
kanunda yazılı olan istisnalar haricinde usule uygun bir şe-
kilde istenen bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

Cevap D 

14. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 132’nci mad-
desine göre; “Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hü-
küm ifade eder ve derhal uygulanır.”

Kanunun 131’inci maddesine göre; Aynı olaydan do-
layı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya 
başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. 
Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olma-
ması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel 
olamaz.” Buna göre ceza yargılamasından beraat eden bir 
memura aynı eylem dolayısı ile disiplin cezası verilebilir.

Kanun disiplin cezalarına karşı idari itiraz yolu da öngör-
müştür ancak bu itirazlar dava açılabilmesi için zorunlu de-
ğildir. Kanunun 135’inci maddesine göre; “Disiplin amirleri 
tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezala-
rına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurul-
ması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir 
(...) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

Cevap D

15. Yargı yolunu değiştiren görevsizlik kararlarına karşı ka-
nun yollarına başvurulması mümkündür. Yani yargı kolunu 
değiştiren görevsizlik kararının tebliğ edilmesi değil ke-
sinleşmiş olması gerekir. Bu kararın kesinleşmesini izleyen 
günden itibaren 30 gün içinde görevli olduğu belirtilen 
idari yargı kolunda dava açılması gerekmektedir. 

Cevap B

16. Danıştay tarafından verilen idari kararlara karşı açılan 
davalar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’ın görev 
alanına girmektedir. Yani Danıştay Yüksek Disiplin Kuru-
lu tarafından verilen karara karşı açılacak davanın Da-
nıştay’da açılması gerekir. 2575 Sayılı Kanunda Danıştay 
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara karşı 
açılacak davalar için özel dava açma süresi öngörülmüştür. 
Buna göre davanın 15 gün içinde Danıştay’da açılması ge-
rekmektedir.

Cevap E

17. 2577 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesine göre ilk ince-
lemede şu sıralamaya dikkat edilmesi gerekir.

*  Görev ve yetki
*  İdari merci tecavüzü
*  Ehliyet
* İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken 

bir işlem olup olmadığı
* Süre aşımı
* Husumet
* Dava dilekçesinin kanunun 3 ve 5’inci maddesine uygun 

olup olmadığı
Cevap E

18. Sorudaki köy ile diğer mahalli idare organlarının gö-
revden alınma usulünün aynı olmadığına dikkat edilme-
lidir. Köy muhtarı ve ihtiyar meclis üyeleri seçimle gelmiş 
olsa bile il ya da ilçe idare kurulları tarafından görevden 
alınmaktadır. Bu karara karşı da ilk derece mahkemesi ola-
rak idare mahkemelerinde dava açılır. Mahkemece verilen 
karara karşı, 30 gün içinde bölge idare mahkemesinde isti-
naf kanun yoluna başvurulmalıdır. 

Cevap D

19. İdari Yargılama Usulü Kanunu İYUK’ta hüküm bulun-
mayan konularda Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygu-
lanacağını kurala bağlamıştır. HMK’ya yapılan yollamalar 
aşağıdaki gibidir:

 – Hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, 
 – Delillerin tespiti, 
 – Ehliyet, 
 – Davanın ihbarı, 
 – Üçüncü şahısların davaya katılması,
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 – Tarafların vekilleri,
 – Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi
 – Feragat ve kabul,
 – Teminat,
 – Mukabil dava,
 – Bilirkişi,
 – Keşif,
 – Yargılama giderleri
 – Adli Yardım
 – Duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve 

inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemler
 – Elektronik işlemler
 – Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası

Cevap C

20. İvedi yargılama usulüne tabi davalarda verilen kararla-
ra karşı 15 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir, bu ka-
rarlara karşı istinaf yoluna başvurulması mümkün değildir. 
Yani D şıkkındaki ifade yanlıştır. Diğer şıklardaki ifadeler 
doğrudur.

Cevap D

21. Bölge idare mahkemeleri tarafından verilen kararlar-
dan hangilerine karşı temyiz yoluna başvurulabileceği 
2577 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesinde düzenlenmiştir. 
Buna göre, belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya 
30 gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlemlere 
karşı açılan davalara ilişkin bölge idare mahkemeleri tara-
fından verilen kararlar temyize tabidir. 30 günden daha az 
süreli yasaklara karşı temyiz yolu kapalı olduğundan E’ye ait 
lokantanın 4 hafta yani 28 gün süreyle kapatılması işlemine 
karşı açılan iptal davasında temyiz yolu kapalıdır. Diğer şık-
lardaki davalarda temyiz yoluna başvurulması mümkündür.

Cevap E

22. Görülmekte olan bir davada taraflardan birisinin, ken-
disine yardım etmek üzere davaya katılmasını veya ken-
disini davada temsil etmesini sağlamak amacıyla üçüncü 
kişiye davayı duyurmasına davanın ihbarı denir.

Davanın ihbarı için öncelikle açılmış ve görülmekte olan 
bir dava bulunmalıdır ve ihbar yapılacak kişi, davanın tarafı 
olmayan bir üçüncü kişi olmalıdır.

Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişi-
ye rücu hakkı olduğunu düşünüyorsa veya üçüncü kişinin 
kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçla-
nıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir.

Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda 
bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür.

Dava en geç TAHKİKAT SONUÇLANINCAYA KADAR üçün-
cü kişiye ihbar edilebilir. 

İhbar tek taraflı bir usûl işlemidir. Hâkimin veya karşı ta-
rafın iznine gerek yoktur. Davanın ihbarı yazılı olarak ya-
pılır. İhbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte açıklanması ve 
yargılamanın hangi aşamada bulunduğunun belirtilmesi 
gerekir. 

İhbar, davanın görüldüğü mahkeme aracılığıyla yapıla-
bileceği gibi, mahkeme dışında, örneğin taahhütlü mek-
tupla veya noter aracılığıyla da yapılabilir.

Davanın ihbarı sebebiyle yargılama bir başka güne bıra-
kılamaz ve dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şart-
larda bir başkasına ihbarda bulunması gibi zorunlu olan 
durumlar dışında süre verilemez. 

Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında 
hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir. 

İhbar edilen kişi davaya fer’î müdahil olarak katılabilir. Bu 
durumda, ilk davada kendisine ihbarda bulunan kişinin da-
vayı iyi yürütemediğini söyleyemez. Ancak, asıl tarafın ku-
surlu olduğunu, bu nedenle verilen hükmün etkili olmaya-
cağını ya da kendisine zamanında ihbarın yapılmadığını, bu 
sebeple yargılamanın hatalı yürütüldüğünü ileri sürebilir.

Cevap C

23. Hâkimin reddi sebebini bilen tarafın, ret talebini en 
geç ilk duruşmada ileri sürmesi gerekir. Taraf, ret sebebini 
davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en geç öğrenmeden 
sonraki ilk duruşmada, yeni bir işlem yapılmadan önce bu 
talebini hemen bildirmek zorundadır. Belirtilen sürede ya-
pılmayan ret talebi dinlenmez. Bu şartlar altında ret talebi 
en geç hüküm verilinceye kadar yapılabilir. 

Cevap A

24. Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekili-

nin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin dava-

larda, dava konusunun değeri.
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların 

sıra numarası altında açık özetleri.
f ) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edi-

leceği.
g) Dayanılan hukuki sebepler.
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin 

imzası.

Dava dilekçesinde yer alması gereken aşağıdaki hu-
susların eksik olması halinde, hâkim davacıya eksikliği 
tamamlaması için 1 haftalık KESİN SÜRE verir. Bu süre 
içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde DAVA AÇIL-
MAMIŞ sayılır.

 � Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
 � Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
 � Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekili-
nin adı, soyadı ve adresleri.

 � Açık bir şekilde talep sonucu.
 � Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin 
imzası.

Cevap A
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25. Aşağıdaki kimseler kişisel nedenlerle tanıklıktan 
çekinebilirler:

a) İki taraftan birinin nişanlısı.
b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan bi-

rinin eşi.
c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu.
ç) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar.
d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendi-

sini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın 
hısımları.

e) Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına 
alınan çocuk.

Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler 
hakkında tanıklığına başvurulacak kimseler, bu husus-
lar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. 

Ancak, Avukatlık Kanunu hükmü saklı kalmak üzere sır 
sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdir-
de, bu kimseler tanıklıktan çekinemezler. 

Aşağıdaki hâllerde menfaat ihlali tehlikesi nedeniy-
le tanıklıktan çekinilebilir:

a) Tanığın beyanı kendisine veya “tanıklıktan kişisel ne-
denlerle çekinme hakkı olan” kimselerden birine doğrudan 
doğruya maddi bir zarar verecekse.

b) Tanığın beyanı kendisinin veya “tanıklıktan kişisel 
nedenlerle çekinme hakkı olan” kimselerden birinin şeref 
veya itibarını ihlal edecek ya da ceza soruşturmasına veya 
kovuşturmasına sebep olacaksa.

c) Tanığın beyanı, meslek veya sanatına ait olan sırların 
ortaya çıkmasına sebebiyet verecekse.

Cevap B

26. Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından 
sonra tahkikat ve sözlü yargılama için duruşmaya davet 
edilir. Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve 
saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulun-
madıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edile-
ceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın 
sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü 
yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara 
ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hük-
mü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği 
bildirilir. (HMK 147.md) 

Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine talep eden 
tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledil-
mesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmaları-
na ve usul işlemleri yapabilmelerine karar verebilir. Mah-
keme resen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın, 
bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakle-
dilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar 
verebilir. Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda ses ve 

görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinle-
nilmesine resen karar verebilir. Mahkeme, fiilî engel veya 
güvenlik sebebiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir 
yerde yapılmasına, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge 
adliye mahkemesi adalet komisyonunun uygun görüşünü 
alarak karar verebilir. (HMK 149.md)

Temmuz 2020’de HMK’da yapılan değişikliği önce-
sinde kanun metninde yer aldığı haliyle hem taraf ve 
vekillerinin hem de tanığın, bilirkişinin, uzmanın ses ve 
görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden din-
lenilmesi için öngörülen “tarafların rızası olma kaydı” 
yürürlükten kaldırılmıştır.

Cevap C

27. Aşağıdaki kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 
2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir:

 � Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen 
temyizi kabil nihaî kararlar.

 � Hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlar. 
Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hak-
kında temyiz yoluna başvurulamaz:

 � Miktar veya değeri (2022 yılı için) 107.090-Türk Lira-
sını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar. 

 � 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4’üncü 
maddesinde gösterilen sulh hukuk mahkemesinin 
görevine giren davalarla ilgili kararlar. (Kira ilişkisin-
den doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz 
edilebilen alacak davaları ile kira ilişkisinden do-
ğan diğer davalardan üç aylık kira tutarı temyiz 
sınırının üzerinde olanlar HARİÇ.)

 � Özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine 
girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar. (634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın ay-
nına ilişkin olan davalar HARİÇ)

 � Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri-
nin görev ve yetkisi hakkında verilen kararlar ile yargı 
yeri belirlenmesine ilişkin kararlar. 

 � Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
 � Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili 
kararlar. (Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran dava-
lar HARİÇ)

 � Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkim-
lerinin davayı görmeye hukuki veya fiilî engellerinin 
çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka 
bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.

 � Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar.
 � İstinaf incelemesinde ön inceleme sonucunda duruş-
ma yapılmadan verilecek olan usûle yönelik kararları 
(HMK 353/1/a maddesi kapsamında verilen kararlar) 

Cevap E
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28. Tahkim, özel hukuka ilişkin tarafların aralarındaki mev-
cut veya muhtemel bir uyuşmazlığın hakemler tarafından 
çözülmesi için yaptıkları bir anlaşmadır ve bir yargı faali-
yetidir.

Tarafların, uyuşmazlığın çözümü için mahkemeye gitmek 
yerine tahkime gitmek istemeleri halinde “ihtiyarî tahkim” 
söz konusu olur. Ancak, uyuşmazlığın çözümü için hakeme 
başvurulması zorunlu ise “zorunlu tahkim” söz konusudur.

Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki 
tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.

Tahkim yargılamasında, mahkeme tarafından yapılaca-
ğı belirtilen işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna 
göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahke-
mesidir. Tahkim yeri belirlenmemiş ise görevli mahkeme, 
konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkeme-
si, yetkili mahkeme ise davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, 
oturduğu yer veya işyeri mahkemesidir.

Cevap E

29. Evlenme, farklı cinsten iki kişinin iradelerinin tam ve 
sürekli yaşam ortaklığı kurmak üzere hukukun aradığı ko-
şullara uygun olarak birleşmesidir. Bazı kimseler arasında 
evlenme yasak kabul edilmiştir. Buna göre

 y üst soy ile alt soy arasında; kardeşler arasında, amca, 
dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında

 y kayın hısımlığını meydana getirmiş olan evlilik sona 
ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soyu veya 
alt soyu arasında

 y evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğe-
rinin alt soyu ve eşi arasında gerçekleşecek evlenme 
yasak kabul edilmiştir.

Seçenekler değerlendirildiğinde A’nın boşanmış olduğu 
eşi B’nin kız kardeşi ile A ve B bakımından da üst soy veya 
alt soy ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla A ile B’nin bo-
şanması durumunda A’nın B’nin kız kardeşi ile evlenmesi 
engel teşkil etmemektedir.

Cevap C

30. Gaiplik, kişiliği sona erdiren hâllerden biridir. Kişinin 
ölmüş olduğuna ilişkin bir karine oluşturur. Bir kimsenin 
gaipliğine, ölümüne olası gözle bakılabilecek bir tehlike 
içinde kaybolma ve uzun zamandan beri haber alınamama 
durumlarında karar verilebilir. Gaiplik durumunda gaibin 
mirası teminat karşılığında mirasçılara teslim edilir. Söz ko-
nusu teminat;

 y Ölümüne olası gözle bakılacak hâlde kaybolma için 
tereke mallarının tesliminden itibaren 5 yıl,

 y Uzun süreden beri haber alınamama hâli için son ha-
berden itibaren 15 yıl,

Her hâlde en geç gaibin 100 yaşına varmasına kadar 
teslim edilir. Bu süreler geçtikten sonra miras kesin olarak 
kazanılmış olur.

Cevap E

31. Velayet kural olarak küçüklerin, istisnai olarak da kı-
sıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için onların 
kişilikleri ve malları üzerinde ana babanın sahip oldukla-
rı görev, yetki ve hakların tümüdür. Ana babanın velayet 
hakkı, kural olarak çocuk ergin olana kadar devam eder. 
Bununla birlikte çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin 
yetersiz olacağı anlaşılırsa hâkimin velayetin kaldırılmasına 
karar verir. Bu hâller şunlardır:

 y Ana babanın deneyimsizliği
 y Ana babanın hastalığı
 y Ana babanın başka bir yerde bulunması veya benzeri 

sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine 
getirememesi

 y Ana babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi
 y Ana babanın çocuğa karşı yükümlülüklerini ağır bi-

çimde savsaklaması
Ana babanın engelli olması ise velayeti kaldırma sebebi 

değildir.
Cevap D

32. Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği 
ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hu-
kuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kişidir. Kural 
olarak vesayet altına alınan kimsenin yerleşim yerinde 
oturanlardan vasiliğe atananlar bu görevi kabul etmek-
le yükümlüdürler. Ancak bazı kişilerin vasilikten kaçınma 
hakları vardır:

 y 60 yaşını doldurmuş olanlar
 y Bedensel özürleri veya sürekli hastalıkları sebebiyle 

bu görevi güçlükle yapabilecek olanlar
 y Dörtten çok çocuğun velisi olanlar
 y Üzerinde vasilik görevi olanlar
 y Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Bakanlar 
 y Hâkimlik ve savcılık mesleği mensupları
Dolayısıyla öncüllerde yer alan kişilerin tümü vasilikten 

kaçınma hakkına sahiptir.
Cevap E

33. Rehin, bir borcun öngörülen şartlara uygun olarak 
ödenmemesi veya alacağın tehlikeye girmesi hâlinde bu 
alacağın tahsilini sağlamak amacıyla alacaklıya taşınır veya 
taşınmaz bir malın karşılık gösterilmesidir.

Rehin hakkının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 y Rehin hakkı, eşyaya bağlı bir borç doğurur.
 y Rehin hakları, bir alacağın varlığını gerektirdikleri için 

feri niteliktedirler.
 y Yalnızca kanunun öngördüğü tiplerde rehin kurmak 

mümkündür.
 y Rehin hakkı hem alacak hem de rehin konusu eşya 

açısından bölünemeyen bir haktır.
 y Rehin hakkı kural olarak sözleşmeden doğar. Kanuni 
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rehin hakkı, istisnai olarak düzenlenmiştir.
 y Alacaklı açısından teminat teşkil eden rehin, borçlu 

bakımından kolay kredi bulabilmesi olanağı sağlar ve 
bu yönüyle de çift yönlü etki meydana getirir.

 y Alacaklıya verilen rehin hakkı alacağın tamamını temi-
nat altına alır ve bunun sonucu olarak da eşya üzerin-
de hâkimiyet yetkisi verir.

Sadece kanunun öngördüğü tiplerde rehin hakkı kuru-
labilmesi ayni haklarda geçerli olan sınırlı sayı ve tipe bağ-
lılık ilkesine işaret eder. Dolayısıyla B seçeneğinde verilen 
rehin kurma hakkı sınırlı sayı ilkesine tabi değildir ifadesi 
yanlıştır.

Cevap B

34. Medeni Kanun’da evlat edinenle evlatlık arasındaki 
münasebetler, bazı sınırlar içinde de olsa aynen kan hısım-
lığı gibi düzenlenmiştir. Evlatlıkla evlat edinen kimsenin 
hısımları arasında bir hısımlık meydana gelmez yani evlat-
lıkla evlat edinen arasındaki hısımlık bağı birinci derece-
den üst soy ve alt soy hısımlığıdır. Evlatlığın mirasçılığının 
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 y Bir kimsenin evlatlık olması ile onun asıl ailesi ile olan 
mirasçılığına halel gelmez. Evlatlık ve alt soyu, evlat 
edinene kan hısmı gibi kanuni mirasçı olur.

 y Evlatlık ikinci zümrede bulunan kan hısımlarının mi-
rasçılığını önler.

 y Evlatlığın mirasçılığı tek taraflıdır, evlat edinen ile hı-
sımları evlatlığa mirasçı olamaz. 

 y Evlatlığın mirasçılığı sınırlıdır, evlatlık ve alt soyu yalnız 
evlat edinenin mirasçısı olur. 

Cevap C

35. Resmi vasiyetname, iki tanık ve yetkili resmi memur 
önünde yapılır. Şu kişiler vasiyetnamenin yapılmasına me-
mur ya da tanık olarak katılamazlar:

 y Fiil ehliyeti bulunmayanlar
 y Kamu hizmetinden yasaklılar
 y Okuma yazma bilmeyenler
 y Murisin eşi, üst soyu, alt soyu, kardeşleri ve bu kişilerin 

eşleri
Vasiyetnamenin yapılmasına memur veya tanık olarak 

katılanlara bu vasiyetname ile kazandırma yapılamaz. Ta-
nıklar yalnızca murisin ehliyetli olduğunu ve baskı altında 
kalmadan vasiyetname yaptığına tanıklık ederler. Tanıklara 
vasiyetnamenin içeriğinin okunması gerekmez. Okur yazar 
olmayanlar vasiyete tanık veya memur olarak katılamaz 
ancak resmi vasiyet yapan muris olabilirler.

Cevap B

İDARİ YARGI ÇÖZÜMLERİ
1. Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı işlemeye başlamaz, 
başlamışsa durur:

1. Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından 
olan alacakları için.

2. Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasi-
den veya vesayet işlemleri sebebiyle devletten olan ala-
cakları için.

3. Evlilik devam ettiği sürece, eşlerin diğerinden olan 
alacakları için.

4. Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin onları çalış-
tıranlardan olan alacakları için.

5. Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip olduğu 
sürece.

6. Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânının 
bulunmadığı sürece.

7. Alacaklı ve borçlu sıfatının aynı kişide birleşmesinde, 
birleşmenin ileride geçmişe etkili olarak ortadan kalkması 
durumunda, bu durumun ortaya çıkmasına kadar geçecek 
sürece.

E seçeneği dışındakiler zamanaşımını kesen durum-
lardır.

Cevap E

2. Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve 
anlaşılır değilse veya birden çok anlama eliyorsa, düzen-
leyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır. 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu bu durumu açıkça düzenleme 
altına alarak, yorum konusunda çıkabilecek olumsuzlukla-
rın önüne geçmek istemiştir.

Cevap D

3. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 54’e göre, be-
densel zararlar özellikle şunlardır:

1) Tedavi giderleri.
2) Kazanç kaybı.
3) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden 

doğan kayıplar.
4) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Cevap A

4. 6098 sayılı TBK 52 . maddeye göre, zarar gören, zararı 
doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da 
artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün 
durumunu ağırlaştırmış ise hakim, somut olaya göre taz-
minatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Ayrıca zarara 
hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı 
ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de ge-
rektirirse hakim, tazminatı indirebilir. A, B, C ve D şıkkında 
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verilen haller, kanun uyarınca, tazminattan indirim sebep-
leridir. Ancak zarar görenin zararı doğuran fiili öngöreme-
miş olması bir indirim sebebi değildir.

Bilakis zarar gören çoğu zaman zararı doğuran fiili 
öngöremez. Zarar görenden, zararı doğuran fiili ön-
görmesi beklenmez.

Cevap E

5. Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların ya-
pımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden 
doğan zararı gidermekle yükümlüdür. İntifa ve oturma hak-
kı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan 
zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan 
diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. (Kiracı ve müteahhit gibi) 
Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar gör-
me tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için 
gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir.

Cevap E

6. Parça Borcu; Borcun konusunun taraflarca ferden so-
mut olarak belirtildiği borçlardır. Örneğin; Şimşek adlı yarış 
atı. Yani, edimin konusu bireysel özellikleriyle sözleşmede 
belirlenir. Çeşit Borcu; Borcun konusu belirli bir borca iliş-
kin, belirli bir çeşide ilişkin belirtilerek bir takım ayırt edici 
özelliklerle (sayı,tartı gibi) tayin edilebilir. 10 kilo elma gibi. 
Yani genel nitelikleriyle belirlenmiş olan edimin konusu 
çeşit borcu olur.

Cevap E

7. İfa yerine edim; borçlunun edimden başka bir şeyi ifa 
yerine önermesi ve alacaklının bunu kabulüyle ortaya çı-
kar. Bu durumda eski borç sona erer. İfa yerine edimin asıl 
borçtan farkı, arada oluşan değer farkını isteme hakkı ver-
memesidir.

Cevap D

8. Şikayet, bir suçun savcılık tarafından soruşturulması 
veya mahkeme tarafından kovuşturulması için suçtan za-
rar gören veya mağdura tanınan kişiye sıkı surette bağlı bir 
haktır. Şikayeti gerçekleştiren gerçek kişi olabileceği gibi 
şirket, vakıf, dernek vb. gibi bir tüzel kişi de olabilir. 

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan 
suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulun-
madığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. 
Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet 
hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya 
öğrendiği günden başlar. Şikayet hakkı olan birkaç kişiden 
birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin 
hakları düşmez.

İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki 
şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. Kanunda aksi 
yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etki-
lemez. Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin 
şikayetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve vazgeçti-

ği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış 
ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda ka-
nunda aksi yazılı olmadıkça suçtan zarar gören kişinin 
vazgeçmesi davayı düşürür ve hükmün kesinleşmesinden 
sonraki vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. Hüküm 
kesinleştikten sonra vazgeçmenin hiçbir önemi kalma-
maktadır, cezanın infazı tatbik edilir. 

Cevap B

9. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz madde 6’da ceza hu-
kukunda yerleşik birçok tanıma yer vermiştir:

Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı 
olan kişi,

Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış 
kişi,

Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürü-
tülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir 
surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,

Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler 
ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hâkimleri ile 
Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,

Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat 
sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar de-
vam eden zaman süresi,

Silâh deyiminden;
1. Ateşli silâhlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her 

türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fii-

len saldırı ve savunmada kullanılmaya
elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli 

hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif,
kimyasal, biyolojik maddeler,
Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, 

görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan 
yayınlar,

İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şekli-
ni ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli 
şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla iş-
leyen kişi

Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa 
geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,

Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü 
kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriy-
le birlikte veya tek başına suç işleyen kişi anlaşılır.

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde sa-
vunmasını yapan avukatı tanımlar ve 5271 sayılı Ceza Mu-
hakemeleri Kanunu madde 2’de yer alan tanımlarda yer 
almaktadır. 

Cevap B
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10. Kanunların zaman bakımından uygulanmasına ilişkin 
düzenleme 5237 sayılı TCK’nin 7. Maddesinde yer almakta-
dır. Genel kabul gören kaide “lehe olan kanunun” uygulan-
ması odaklıdır. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna 
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verile-
mez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Zira failin eylemi 
gerçekleştirdiği sırada icraa edilen fiil suç olarak tanımlan-
mamıştır. İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre 
suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. Failin işlediği sırada kanun-
da suç olmayan fiilden dolayı da ceza verilemeyecektir. 
Herhalde bir cezai yaptırım söz konusu olmuşsa ; cezanın 
infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. Suçun iş-
lendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yü-
rürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine 
olan kanun uygulanır ve infaz olunur. İkiden fazla kanun 
değişime uğraması durumunda bunlardan hangisi daha 
lehte ise onun uygulanacağını belirlenmesi ve lehe olan 
kanunun uygulanması amir hükümdür. Lehe olan hüküm, 
önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya 
uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaş-
tırılması suretiyle belirlenir. Hapis cezasının ertelenmesi, 
koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz re-
jimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır. Geçici veya süreli 
kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş 
olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir. Süreli 
ve geçici kanunların bu madde kapsamı içinde olmaması-
nın, adalet, sosyal yarar ve kanunun etkinliği gereği bulun-
duğu kabul edildiğinden, son fıkraya metinde yer verilmiş 
ve böylece süreli ve geçici kanunların etkinliğinin ve ada-
letin sağlanması istenilmiştir. 

Cevap E

11. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz 4. Bölümünde “Dava 
ve Cezanın Düşürülmesi” başlığına yer vermiştir.  Açılmış 
olan ceza davası bakımından 5237 sayılı TCK’da yer alan 
düşme sebepleri şunlardır:

 – Genel Af 
 – Dava Zamanaşımı
 – Sanığın Ölümü
 – Şikayetten Vazgeçme
 – Önödeme 
 – Uzlaşmadır
Sanığın akıl hastası olması kamu davasının düşünmesi-

ne sebebiyet vermez. Akıl hastalığının olup, olmadığı ceza 
muhakemesinin bir koşuludur. Suç teşkil eden bir fiil işle-
yen kişinin “algılama” ve “irade” yeteneklerinden birinin bu-
lunmaması veya bu yeteneklerde azalma olması halinde, 
bu kişinin cezai ehliyetinin tam olmadığı kabul edilir. Akıl 
hastalığı veya zayıflığı, kusur yeteneğini ortadan kaldıran 
veya zayıflatan sebeplerdendir. 

Cevap D

12. Türk Ceza Kanunu’muz madde 51’de Ceza erteleme 
kurumuna yer vermiştir. İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya 
daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin ce-
zası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada 
onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş 
olan kişiler bakımından üç yıldır.Ancak cezanın ertelene-
bilmesi için bazı şartların bir arada gerçekleşmesi gerekir:

 – Hükmedilen ceza miktarının erteleme kurumu için uy-
gun olması şarttır.

 – Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla ha-
pis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

 – Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği 
pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusun-
da mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir. 

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıl-
dan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu 
sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az 
olamaz.

D şıkkındaki ifade yanlıştır . Daha önce kasıtlı bir 
suçtan dolayı 1 ay değil 3 aydan fazla hapis cezasına 
mahkum olmaması şartı bulunur. 

Cevap D

13. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’muz madde 71’de Ceza 
zamanaşımı süresi kesilme durumlarını düzenlemiştir. 
Buna göre belli koşulların bulunması halinde kesilir, kesil-
me tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar. Buna göre 
ceza zamanaşımı süresi şu hallerde kesilir:

 – Mahkumiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafın-
dan hükümlüye kanuna göre tebligat yapılması ceza 
zamanaşımı süresini  keser.

 – Hükümlünün cezanın infazı için yakalanması: Yaka-
lama müzekkeresi düzenlenmesi ceza zamanaşımı 
süresinin kesilmesine yol açmaz, hükümlünün fiilen 
yakalanması gerekir.

 – Hükümlünün önceki suçtan dolayı mahkum olduktan 
sonra, üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 
kasıtlı bir suç işlemesi.

Cevap B

14. Türk Ceza Kanunumuz madde 54’te Eşya (mal) mü-
saderesi kuruma yer vermiştir. Müsadere türleri arasında 
uygulama da en çok uygulanan müsadere türdür. İşlenen 
bir suçla ilgisi olan belirli bir eşyanın müsadere edilmesidir. 
Müsadere, ister eşya müsaderesi isterse kazanç müsadere-
si olsun, hukuki niteliği itibariyle bir “güvenlik tedbiri” ola-
rak kabul edilir.

İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı 
bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine 
tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsa-
deresine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak 
üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya 
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genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda mü-
sadere edilir.

Eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüke-
tilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kı-
lınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının 
müsaderesine karar verilir.

Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen 
suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle 
hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine 
hükmedilmeyebilir.

Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve 
satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.

Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğin-
de, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı 
ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir.

Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, 
sadece suça iştirak eden kişinin payının müsaderesine 
hükmolunur.

Müsadere Konusu Eşya İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait 
Olmamalıdır: Kural olarak suç ile ilgisi olan eşya kime ait 
olursa olsun müsadere edilir. Ancak, iyiniyetli üçüncü ki-
şiye ait eşya suçta kullanılsa bile müsadere edilemez. 
Ceza kanunundaki bu iyiniyet kavramı, Medeni Kanun’da-
ki iyiniyet kavramından farklıdır. Üçüncü kişi kendisine ait 
eşya suçta kullanıldığını bilmiyorsa iyiniyetli kabul edilir. 
Üçüncü kişi, kendisine ait eşyanın suçta kullanıldığını bil-
mesine rağmen görmezden geliyor veya menfaat elde et-
meye çalışıyorsa iyiniyetli olmadığı için müsadere hüküm-
leri uygulanır.

Cevap C

15. Vergi incelemesi, mütalaa bildiren işlemler, yoklama, 
arama gibi işlemler doğrudan mükellefin menfaatini he-
nüz ihlal eder mahiyette işlemler olmadığından icrai nite-
likte değildir. Ancak verginin tarhı, mükellefi borçlandıran 
icrai nitelikte bireysel bir işlemdir.

Cevap C

16. Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanununa 
aykırı hareketlerden doğan vergi cezaları tüzel kişiler adı-
na kesilir.

Cevap A

17. Defterlerin tasdik zamanına ilişkin hususlar şunlardır: 
(VUK 221.md.)

• Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kul-
lanılacağı yıldan önce gelen son ayda

• Hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafın-
dan tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap dö-
neminden önce gelen son ayda

• Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir 
mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme 
ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce

• Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihin-
den başlayarak 10 gün içinde

• Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair 
sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur 
olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce defter-
lerini tasdik ettirmeye mecburdurlar. 

Cevap A

18. İşe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler 
ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın 
vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tara-
fından vergi dairesine yapılır.

Cevap D

19. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden di-
leyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan 
bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. 
Bu usulün tatbikinde, her yıl üzerinden amortisman he-
saplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar 
toplamının indirilmesi suretiyle tespit olunur. Bu usulde 
uygulanacak amortisman oranı % 50’yi geçmemek 
üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bu usul-
de amortisman süresi normal amortisman nispetlerine 
göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakiye de-
ğer o yıl tamamen yok edilir. 

Örneğin normal amortisman %25 ise azalan bakiyeler 
yönteminde amortisman oranı %50 olacaktır. Maliyet be-
deli 50.000-TL olan ve ömrü 4 yıl olan bir taşıtta; 

1.yıl : 50.000 x %50 = 25.000
2.yıl: (50.000-25.000) x %50 = 12.500
3.yıl: (50.000-25.000-12.500) x %50 = 6.250
4.yıl: 50.000-25.000-12.500-6.250 = 6.250

Cevap C

20. Defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza 
ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler 
vergi incelemelerine tabidirler.

Vergi incelemeleri, esas itibarıyla incelemeye tabi ola-
nın işyerinde yapılırdı, 2021 yılında yapılan değişiklik ile 
1.7.2022 sonrasında artık esas itibarıyla inceleme dai-
rede yapılır. İnceleme dairede yapılacağı için, incelemeye 
tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi 
kendisinden yazılı olarak istenilir. İstenilen defter veya ve-
sikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirme-
yenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret 
gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmesi için 
münasip bir mühlet verilir.

Ancak, incelemenin dairede yapılması, incelemeye tabi 
olanın iş yerinde tespit yapılmasına ve çalışmalarda bulu-
nulmasına mani değildir. Mükellef ve vergi sorumlusunun 
talep etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme 
iş yerinde de yapılabilirİncelemeye başlanıldığı tarihten 
itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla 1 yıl, sı-
nırlı inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay, katma değer 
vergisi iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay içinde ince-
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lemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin 
bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Tam ve sınırlı 
incelemelerde 6 ayı, katma değer vergisi iade incelemele-
rinde ise 2 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

Cevap B

21. Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya usulsüzlükten 
dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadarki, 352. maddede yazılı 
(genel) usulsüzlüklerden, aynı takvim yılı içinde aynı ne-
viden birden fazla yapıldığı taktirde birden fazlasının 
her biri için, birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir.

Cevap C

22. 
 y Mükellef Tarafından Yapılan İzahın Vergi İdaresince 

Yeterli Bulunması Halinde; Mükelleflerce yapılan izah 
sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece 
anlaşılması halinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili 
olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir ko-
misyonuna sevk edilmez.

 y Mükellef Tarafından Yapılan İzahın Vergi İdaresince Ye-
terli Bulunmaması Halinde; Mükelleflerce izahta bulu-
nulan tarihten itibaren 30 gün içerisinde; hiç verilme-
miş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya 
yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya dü-
zeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, 
ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Ka-
nunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygula-
nacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) 
aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa 
uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Do-
layısıyla izaha davet müessesesinden yararlanan mü-
kelleflere uygulanması gereken vergi ziyaı cezalarında 
indirim uygulanmış olmaktadır.

Cevap B

23. Yanılma ve Görüş Değişikliği ile Mücbir Sebep halle-
rinde ceza kesilmez. Pişmanlık ve Islah halinde vergi ziyaı 
cezası kesilmez. Ceza Kesmede Zamanaşımından sonraki 
bir tarihte ceza kesilemez. Ölen kişi adına ölüm tarihinden 
sonra yeni bir ceza kesilemez. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada 
“vergi ziyaı cezası”nın tamamının silinmesi şeklinde bir uz-
laşma sağlandığı takdirde mükellefe “vergi ziyaı cezası” ke-
silmez.  İzahı yeterli görülen mükellef adına ceza kesilmez. 
Ancak, izahı yeterli görülmeyen mükellef adına Kanun’da 
yazan diğer şartların varlığı halinde ceza kısmen azalır.

Cevap B

24. Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilen-
dirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya 
eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.

Vergilendirme hataları ise şunlardır: (VUK 118.md.)
• Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu 

yerine başka bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır.
• Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olma-

yan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi 
istenmesi veya alınmasıdır.

• Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girme-
yen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, 
madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi is-
tenmesi veya alınmasıdır.

• Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: 
Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme dö-
neminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik 
veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

Cevap A

25. Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün 
içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulun-
maları için “ödeme emri” gönderilir.

Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve 
miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödenmediği 
veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun ceb-
ren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya 
kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, 
gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile ce-
zalandırılacağı belirtilir.

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, ya 15 günlük 
sürede borcu öder ve takibi sona erdirir ya da tebliğ tari-
hinden itibaren 15 gün içinde ödeme emrine karşı vergi 
mahkemesinde dava açabilir. Ancak, açılacak davada hu-
kuka aykırılık iddiaları Kanun’da sınırlandırılmıştır.

Bu iddialar;
• Böyle bir borcunun olmadığı
• Borcunu kısmen veya tamamen ödediği
• Borcun zamanaşımına uğradığıdır.

Cevap C

26. Vergi Mahkemelerinde heyet halinde görülmesi gerekli 
davalar ile konusu para olmayan davalarda taraflardan biri 
duruşma isterse duruşma yapılır. Ancak, tek hâkimle bakı-
lan davalarda duruşma, duruşma talebinin hâkim tarafın-
dan kabul edilmesi üzerine yapılır, yani tek hakimle bakıla-
cak davalarda duruşma yapmak mecburi değildir. Ayrıca, 
hakimin gerekli görmesi halinde de talep olmaksızın 
duruşma yapılabilir. Duruşmada, iddia ve savunmanın 
gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi davasına konu olan 
tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme 
elemanları ile mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu 
mali müşaviri veya muhasebecisini de dinler. 

Cevap C



İDARİ HÂKİMLİK ÇÖZÜM 4

M
Ü

ES
S

İR
 D

EN
EM

EL
ER

İ
M

Ü
ES

S
İR

 D
EN

EM
EL

ER
İ

TEMSİL 68

27. Gelir vergisi mükelleflerinin vergilendirilme dönemle-
ri 01.01.2019 – 31.12.2019 arası bir takvim yılıdır. Takvim 
yılı içerisinde vergilendirilebilir gelir elde etmeye baş-
layan Devlet memuru (D)’nin vergilendirme dönemi ise 
09.09.2019- 31.12.2019 tarihleri arasındadır. Gayrimenkul 
sermaye iradında tahsil ilkesi geçerlidir. Mükellef kira geliri 
tahsil edemediğinden yıllık gelir vergisi beyannamesinde 
beyan edilecek geliri bulunmamaktadır.

Cevap C

28. Gelir Vergisi Kanunu; Türkiye’de yerleşmiş olanlar veya 
yerleşmiş sayılanlar tam mükellef, Türkiye’de yerleşik olma-
yanlar ise dar mükellef olarak vergilendirmektedir.

Tam Mükellef; Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye için-
de ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üze-
rinden vergilendirilirler:

1. İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar,
2. Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı ay-

dan fazla oturanlar,
3. Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de 

bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen 
daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayı-
sıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları.

Dar mükellef; Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişi-
ler sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerin-
den vergilendirilirler.

Cevap E

29. Peacock ve Wiseman’ın sıçrama tezine (basamaklı artış 
teorisi) göre;

• Kamu harcamaları normal dönemlerde istikrarlı bir 
seyir izlemekte, savaşlar, doğal afetler gibi olağanüstü 
dönemlerde ise sıçrama göstererek artmaktadır.

• Kamu harcamalarıyla kamu gelirleri arasında organik 
bir bağ vardır. Devlet topladığı gelire orantılı bir şekil-
de harcama yapmaktadır.

• Devlet vergileri artırarak olağanüstü harcamalarını fi-
nanse eder. Ancak olağanüstü dönem sona erdiğinde 
devlet artırdığı vergileri azaltmaz, çünkü harcamaların 
sadece yönünü değiştirerek bayındırlık, eğitim, sana-
yileşme gibi hizmetlere yöneltir.

Kamu harcamalarına olan talebin gelir esnekliğinden 
söz eden iktisatçı Adolph WAGNER’dir.

Wagner’e göre toplumların gelirleri arttıkça kamu mal-
larına olan talepleri, gelir artış oranından daha fazla olacak 
yani esnekliği 1’den büyük olacaktır.

Cevap D

30. Kamu gelirlerinin egemenlik gücüne göre ayrımı ilk 
kez G.Jeze ve Pelin tarafından yapılmıştır. Artan oranlı ver-
gileme ile bir yandan gelir grupları arasındaki aşırı farklı-
lıklar azalırken, öte yandan yüksek gelirli yükümlülerden 
daha çok vergi alıp bunu kamu harcamalarına dönüştü-
rerek, düşük gelirli gelir gruplarının refah düzeyi yükseltil-
meye çalışılır. Artan oranlılığın en önemli uygulama alanı 

Gelir Vergisi ile Veraset ve İntikal Vergisi olmakla beraber, 
servet ve hatta bazı tüketim vergilerinde bile artan oranlı 
oranlara rastlamak mümkündür. Artan oranlı vergi tarifesi, 
ödeme gücünü yansıtan gelir dilimleri biçiminde hazır-
lanır. Buna göre her bir gelir dilimi, farklı ödeme gücüne 
uygun olmalıdır. Yani, bir üst gelir dilimine geçildiğinde, 
yükümlünün refah düzeyinde belli bir artış sağlanmalıdır.

Artan oranlı vergilerin gelir ve servet dağılımını düzelt-
mek amacıyla devlet tarafından sistematik olarak kullan-
ması gerektiğini savunan ilk iktisatçı Adolph Wagner’dir. 
Wagner’in bu yaklaşımına Seligman karşı çıkar. Çünkü Se-
ligman’a göre ekonomide meydana gelen gelir ve servet 
farklılıklarını çözmek devletin görevi değildir. Devlet gelir 
ve servet farklılıklarına sebepte olmamalıdır. Kaynak ku-
ramını geliştiren kişi Von Herman’dır. Bu ilkeye göre gelir 
vergisinin ilk 6 kalemi (ticari kazanç, zirai kazanç, serbest 
meslek kazancı, ücret, GMSİ ve MSİ) bu yolla belirlenir.

Cevap B

31. Hazırlanan ve uygulanan bütçe, dönem sonunda he-
sapların kapatılmasıyla sona erer.

Fakat bütçe kapatılırken tahakkuk edildiği halde tahsil 
edilemeyen gelirler ya da giderler olabileceği göz ardı edil-
memelidir. Bütçe kapatılırken 2 farklı usul kullanılabilir.

Bunlar:
Egzersiz (Hesap Dönemi) Usulü: Bu usule göre hesap 

dönemi gelir ve giderlerin yapıldığı yıl kayıtlarına göre ka-
patılır. Yani tahakkuk edilmiş fakat tahsil edilmemiş ilgili 
gelir ya da giderler o yılın bütçesi içinde gösterilir.

Egzersiz usulünün özellikleri;
• Belirli bir yılın kayıtları olduğu için o yıl hakkında ger-

çeği yansıtır.
• Yıllar itibariyle kıyaslama yapmak kolaylaşır. (birden 

fazla yıla yaygın hale gelen harcamalar ait oldukları 
yıla yazıldığı için)

• Ödenekten fazla harcama yapma imkânı neredeyse 
yoktur.

• Verilen bütçe ödeneğinin hepsinin harcanmasına im-
kân doğduğu için israfı artırıcı etkisi olabilir.

• Alacaklılara yapılacak ödemelerin sarkmasına yol aça-
bilir.

• Bütçenin yıllık olma ilkesine zarar vermektedir çünkü 
bütçe dönemi bir yılı geçmiş olmaktadır.

• Hesaplar birbirine karışır, hesapların takibi zorlaşır bu 
nedenle denetimleri oldukça zor ve karışıktır.

Jestiyon (Yönetim Dönemi) Usulü: Ülkemizde uygula-
nan bütçe kapama sistemidir. Bu sisteme göre, tahakkuk 
ettirildiği halde ödenmemiş gelirler ve giderler ödeme 
veya tahsil işleminin yapıldığı yılın bütçesine kaydedilir.

Ülkemizde jestiyon yönteminin katı bir şekilde uygulan-
ması yoluna gidilmemiş, bazı istisnalar getirilmiştir. Mah-
sup işlemleri, bütçe emaneti ve düyuna kalma jestiyon 
yönteminin kabul ettiği istisnalardandır.

Jestiyon usulünün özellikleri:
• Mali yıl hakkında bilgi sahibi olmak kolaydır çünkü he-

saplar kısa dönemde kapanır
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• Tasarruf yapılabilir
• Denetim daha güçlü ve etkin yapılabilir
• Esnek değildir (yıllar itibariyle ortaya çıkan değişiklik-

lere duyarsızdır)
• Mali yılsonuna doğru harcamaların yoğunlaşmasına 

ve bu nedenle kamu kaynakların etkinsiz kullanımına 
neden olabilir.

• Bütçenin bütünlüğü kaybolur (yıl içerisinde yapılmış 
olan gelir ve giderlerin gösterildiği bir sistem olduğu 
için dönemsel etkileri göz ardı eder)

• Mali yıllar arasında kıyaslama yapılamaz (birden fazla 
yıla yaygın hale gelen harcamalar ait olduğu yıl değil 
harcandığı yıl bütçesinde gözüktüğü için)

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere egzersiz yönte-
minde hesaplar içinde bulunulan yıla göre değil, gelir ya 
da giderin yapıldığı yıla göre kapatılır.

Cevap E

32. İki mallı bir ekonomide mallardan biri nötr ise farksızlık 
eğrisi yatay veya dikey çizilebilir.

 Y malı 

X malı 

I 

Yatay eksene paralel çizilen farksızlık eğrisinde 
nötr mal yatay eksendeki X malı iken, Y malı tüm 
faydayı tek başına karşılayan mal konumundadır.

 Y malı 

X malı 

I 

Dikey eksene paralel çizilen farksızlık eğri-
sinde nötr mal dikey eksendeki Y malı iken, 
X malı tüm faydayı tek başına karşılayan mal 

konumundadır.
İki durum için de aynı örnek verilebilir. Söz konusu ih-

tiyacı tek başına karşılayan mal whatsapp mesajı ise nötr 
mala SMS’tir. 

Cevap E

33. Kısa dönem maliyet analizi kapsamında çözülebilecek 
bu soruda grafik kullanımı şarttır;

 

Q 

MC 
AC 

AVC 

 

 

 

MC, AC, AVC, P 

Verilen grafikte marjinal maliyet (MC), ortalama toplam 
maliyet (AC) ve ortalama değişken maliyet (AVC) göste-
rilmektedir. 3 eğrinin de şeklinin sebebi  azalan verimler 
kanunudur ve marjinal maliyet eğrisi ortalama toplam 
maliyet ve ortalama değişken maliyet eğrilerini minimum 
oldukları noktada keser.

Soruda verilen kısıt ise çerçeveye alınmış kısımdır. Bu-
radan hareketle ortalama maliyetin (AC) azaldığı kısımda, 
ortalama değişken maliyet (AVC) eğrisi de marjinal maliyet 
(MC) eğrisi de önce azalır sonra artar.

Cevap C

34. Süper Çarpan,

1
 formülü ile elde edilir 

1– c – e
e: marjinal yatırım eğilimi
c: marjinal tüketim eğilimi
Veriler yerine koyulursa süper çarpanın değeri; 

1
 = 2,5

1 – 0,3  – 0,3  
Cevap A

35. Fedakarlık Oranı, Enflasyonu %1 düşürebilmek için, o 
dönemin hasılasının % kaçını feda etmek gerektiğini ifade 
eden oran. Formüle edersek;

∆Y
=

Y2 –  Y1 =
4

= 2
∆ π π2 – π1 8 – 6

Cevap B
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 1.  I. ve IV. cümlelerin ortak tarafı her iki cümlede de mut-
luluğu başkalarının mutluluğu ile ilişkilendirmesidir. Bu 
tarz sorularda anlamların birebir aynı olması şart değildir. 

Cevap B

2. Öncülde verilen cümleyle aslında yazısı olan toplumlar-
la ilgili daha sağlam, daha güvenilir bilgilere ulaşabilece-
ğimiz vurgusu yapılmıştır. “ip üstünde yürümek” güvenli 
değildir ve yazısı olmayan toplumlarla ilgili yapılacak araş-
tırmaların da bir güvenilirliği olmayacaktır. 

Cevap C

3. Düşünce akışını bozan cümle sorularında, paragraftaki 
dilsel ve anlamsal bağ, paragrafın konusu ve yazarın konu-
ya bakış açısının önemi büyüktür. Konu belirlendikten son-
ra, konu dışına çıkan cümle bulunur. Konu ve bakış açısının 
dışında kalan cümle düşünce akışını bozar.

Paragrafta ölüm temasının Türk şairleri tarafından çok 
kullanıldığı söylendikten sonra, bu temayı işleyen Türk şa-
irleri açıklanıyor.

Paragrafın III. cümlesinde, bu temanın dünya edebiya-
tında da kullanıldığından söz edilerek konu dışına çıkılıyor. 
Dolayısıyla bu cümle parçadaki düşünce akışını bozmuş 
oluyor.

Cevap C

4. A seçeneğindeki “güvenlik nedeniyle yerlerinin değişti-
rildiği” bilgisi, “ yavruların insan baskısının daha az olduğu 
Yenice Ormanlarına götürülmesi” sözünde

C seçeneğindeki “bakımlarının bir veteriner hekim tara-
fından yapıldığı” bilgisi,”üç aya yakın bir süre kurtların ba-
kımını yapan veteriner” sözünde

D seçeneğindeki “insanlar tarafından zarar gördükleri” 
bilgisi, “anneleri avcılar tarafından vurulduğu için” sözünde

E seçeneğindeki “iyileşme süreçlerinin nerede geçtiği” 
bilgisi, “İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine hazi-
ran ayında getirilen” sözünde değinilmiştir.

Parçada  “insanlar üzerinde baskı oluşturduklarına”  deği-
nilmemiştir.

Cevap B

5. “Herkesleşmek” ifadesi herkes gibi olmak, diğerlerine 
benzemek anlamında kullanılmıştır. Parçada bu ifade yeni 
çıkan eserlerle ilişkilendirilerek “popüler kültüre” gönder-
me yapılmıştır.

Cevap E

6.  Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan bir leşik kelime ve te-
rimler ayrı yazılır: ahlak dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, 
olağan dışı, yasa dışı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı sıra, ardı 
sıra, peşi sıra, yanı sıra vb.

Cevap E

7.

x + 2
=

y – 4
=

z + 1
= k

3 5 4

x + 2
= k ⇒ x = 3k – 2

3

y – 4
= k ⇒ y = 5k + 4

5

z + 1
= k ⇒ z = 4k – 1

4

x + y + z = 37 eşitliğinde bulunan
x, y ve z değerleri yazılırsa;
3k – 2 + 5k + 4 + 4k – 1 = 37
12k + 1 = 37
12k = 36
k = 3
y = 5.3 +4
y = 19

Cevap B

8.

f(x) =

f(7) =

fonksiyonunda f(7) yi bulmak

için x = 7 yazılırsa;

3 x + 1– x + 1
2

3 7 + 1– 7 + 1
2

f(7) = 2 – 4
f(7) = -2

Cevap B

ÇÖZÜM 5

GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ
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9.
Umut’un gideceği yol: a km
gitmesi gereken süre: b saat

a

a
3

Yolun
1

 ünde,
a

 = V .
b

3 3 3

Kalan yol: 2a
3

Kalan Zaman 2b tür.
3

1 saat bekleyince kalan süre 2b – 1 olur.
3

2a
 
= V1 . ( 2b  – 1)3 3

2a
 
= V1 . ( 2b – 3)3 3

2a  = V1  olur.
2b – 3

Cevap B

10.
2*1 = 21 + 2.1 = 4
2∆1 = 22*1 + 2 + 1 eşitliğinde; 2*1 yerine 4 yazarsak;
2∆1 = 24 + 2 + 1
2∆1 = 19

Cevap B

11.
mn

–
m

99 9(11) =
10m + n –11m . 99

n
–

mn 99 11n – 10m – n
9 99

(11)

=
n – m

=
1

10(n – m) 10
Cevap D

12.

BFD üçgeni  
eşkenar üçgendir.

D

A B

CF

E

38

38

38

8

8

8
30o

30o

120o

8

A(BFD) =
4

(        )
2.38 3

3= 48

Cevap B

Not: Bir kenarı a br olan eşkenar üçgenin alanı a2 3
4

formülüyle hesaplanır.

13. On iki Hayvanlı Türk Takvimi (Orta Asya), Celali Takvim 
(Büyük Selçuklu Devleti), Rumi Takvim (Osmanlı Devleti) 
Türkler tarafından yapılmıştır, Türklere özgüdür.  

 Cevap E

14. Selçuklu eserlerinin sergilendiği müze Etnografya Mü-
zesi’dir.

Cevap A

15. Tuğrai: Hükümdarın fermanlarını hazırlayan, yazışma-
larını yapan kişi 

Müşrif: Mali ve idari işlerin teftişini yapan kişi. 
Cevap C

16. Cizyedar: Cizye vergisini toplayan görevli Muhtesip: 
Tüccarı denetleyen görevli Mültezim: İltizam alan kişi 

Cevap B

17. Osmanlı Devleti’nde hâzineye peşin para sağlamak 
için halka verilen tımar topraklarının vergi için geliri kiraya 
verilmiştir. Bu sisteme İltizam denilmiştir.

Cevap C

18. Yirmisekiz Çelebi Mehmet; Lale Devrinde Fransa’ya 
giden resmi olmayan elçimizdir.

Ahmet Rasim Efendi; 19 ve 20. yüzyıllarda gazetecilik 
yapmıştır. 
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Mehmet Sait Galip Paşa; II Mahmut Dönemi’nde sad-
razamlık yapmıştır. 

Yusuf Agah Efendi; III. Selim Dönemi, ilk resmi elçimiz-
di. Londra’da elçilik yapmıştır. 

Cevap E

19. Sivas Kongresi’nde, Anadolu’daki bütün cemiyetler 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek 
cemiyet olarak birleştirilmiştir. 

Cevap C

20. Sivas Kongresi: Temsil Heyeti’nin Ali Fuat Cebesoy’u 
Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı’na ataması 

Amasya Genelgesi: Temsil Heyeti oluşturulmadan önce 
gerçekleşmiştir. 

Cevap D

21. 
•  Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlık tehlikededir. 
•  İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yerine getiremiyor. 

Bu cümleler Milli Mücadele’nin gerekçesidir. 
Cevap A

22. Musul Misak-ı Milli sınırlarımız içinde olmasına rağmen 
1926 Ankara Antlaşması ile İngiliz mandası altında olan 
Irak’a bırakılmıştır. 

Cevap C

23. Bozkurt Lotus Davası: Ağustos 1926 

Patrikhanenin evrensel olmaktan çıkarılması: Lozan 
Antlaşması 
Türklerle azınlıkların eşit haklara sahip olması: Lozan 
Antlaşması 
Medeni Kanun: 17 Şubat 1926 
 

Cevap A

24. Etibank: Devletçilik 
Türk Tarih Kurumu: Milliyetçilik 
Miladi Takvim: İnkılapçılık 

Cevap D

25. Başlangıç metnine ilk kez yer veren Anayasa 1961 Ana-
yasasıdır.

Cevap D

26. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak BİR AY 
İÇERİSİNDE TOPLAM BEŞ BİRLEŞİM GÜNÜ katılmayan 
milletvekilinin milletvekilliği Meclis Genel Kurulunun kara-

rıyla düşürülebilir.

1982 Anayasası’na göre, Meclis çalışmalarına özürsüz 
veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim 
günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşme-
sine Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, 
Genel Kurulca ÜYE TAMSAYISININ SALT ÇOĞUNLUĞU-
NUN OYUYLA karar verilebilir. Yani devamsızlık nedeniy-
le bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülebilmesi için 
en 301 oy gereklidir.

DİKKAT! Bu oylamada gizli oylama şartı BULUNMAMAK-
TADIR.

Cevap C

27. "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde 
uygulanmaz." hükmü 2001 yılı Anayasa değişikliği ile ek-
lenmiştir. 

 DİKKAT! 6 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayım-
lanan Kanun değişikliği ile seçim barajı % 10'dan % 7'ye 
düşürülmüştür.

 DİKKAT! Seçim barajı doğrudan Anayasa'da DÜZENLEN-
MEMİŞTİR.

Cevap C

28.

Siyasi Hak ve Ödevler
(Aktif Statü Hakları)

• Türk vatandaşlığı
• Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunması hakkı
• Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma
• Siyasi partilerin uyacakları esaslar
• Kamu hizmetine girme 
• Mal bildirimi
• Vatan hizmeti
• Vergi ödevi
• Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkı

Bu haklardan çoğu sadece Türk vatandaşlarına tanınmış 
haklardır. Ancak bunlar arasında vergi ödevi ile dilekçe, 
bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı sadece 
Türk vatandaşlarına tanınmış haklar arasında yer almaz.

 → Vergi, herkes için bir ödevdir. 
 → 1982 Anayasası, “vatandaşlar ve karşılıklılık esası 

gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yaban-
cılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayet-
leri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.” 
diyerek dilekçe hakkını sadece vatandaşlara değil, 
yabancılar içinde bir hak olarak tanımıştır. Ancak 
burada yabancıların dilekçe hakkından yararlana-
bilmesi için karşılılık ve Türkiye’de ikamet şartla-
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rının arandığına dikkat edilmesi gerekir.
 → Yine Anayasa, “herkes, bilgi edinme ve kamu de-

netçisine başvurma hakkına sahiptir.” hükmünü 
benimseyerek, bilgi edinme ve kamu denetçisine 
başvurma hakkını sadece vatandaşlara değil herke-
se tanımıştır.

Cevap A

29. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, Cumhur-
başkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
BEŞTE BİRİ (120 milletvekili) tarafından istenebilir.

Cevap A

30. Osmanlı Türk Anayasa tarihinde 1876 ve 1961 Anaya-
salarında çift meclis sistemi benimsenmiştir. 

1876 Kanun-i Esasi ile kurulan Meclis-i Umumi, Heyet-i 
Ayan ve Heyet-i Mebusan olmak üzere iki yapılıdır. Benzer 
bir şekilde 1961 Anayasası da Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi olmak üzere iki yapılı bir parlamento oluştur-
muştur. 

Cevap B

4 2010 yılı Anayasa değişikliği ile yurtdışına çıkma hürriyetinin, idare tarafından sınırlandırılma durumuna son verilmiştir. Bununla birlikte, 
“Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kavuşturması sebebiyle sınırlanabilir”, hükmü 
de 2010 yılı Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır.

ORTAK ALAN BİLGİSİ ÇÖZÜMLERİ

1. 1982 Anayasası’na göre;

Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve 

ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleş-
meyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebe-
biyle ve suç işlenmesini önlemek;

Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruş-

turması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı 
olarak sınırlanabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından 
yoksun bırakılamaz.

HAK SINIRLAMA SEBEPLERİ

Yerleşme  
hürriyeti

 →  Suç işlenmesini önlemek, 
 →  Sosyal ve ekonomik gelişmeyi 

sağlamak, 
 →  Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 

gerçekleştirmek 
 →  Kamu mallarını korumak

Amaçlarıyla KANUNLA sınırlanabilir.

Seyahat  
hürriyeti

 → Suç soruşturma ve kovuşturması 
sebebiyle

 → Suç işlenmesini önlemek;
Amaçlarıyla KANUNLA sınırlanabilir.

Yurt dışına  
çıkma hürriyeti

 →  Ancak suç soruşturması veya ko-
vuşturması sebebiyle hâkim kara-
rına bağlı olarak sınırlanabilir.4 

DİKKAT! Yerleşme ve seyahat hürriyeti yukarıda verilen 
sebeplere dayanarak KANUNLA sınırlanabilir. Bu hakların 
olağan dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya 
genelge vb. idari işlemle sınırlanması mümkün değildir!

Cevap E

2. 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hal, Cumhurbaşka-
nının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından her 
defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. 

DİKKAT! Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Yani 
savaş halinde 4 ay fazla bir süre için uzatılabilir.

Cevap C
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3. “Mahkemelerin bağımsızlığı” Anayasanın 138. Maddesi 
ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 → Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine 
göre hüküm verirler. 

 → Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve 
talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve 
telkinde bulunamaz.

 → Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisin-
de yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorula-
maz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz. 

 → Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 

Cevap C

4. A seçeneği yanlıştır: Devamsızlık nedeniyle milletveki-
linin milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamada 
gizli oylama şartı aranmaz.

B seçeneği yanlıştır: Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir 
görevi sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekil-
liğinin düşürülebilmesi için Anayasa’da özel bir çoğunluk 
öngörülmemiştir. (Bu oylamada gizli oylama şartı olduğu-
na dikkat edilmelidir.)

C seçeneği yanlıştır: İstifa eden milletvekilinin millet-
vekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

D seçeneği yanlıştır: Milletvekilliğinin kesin hüküm giy-
me veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin 
mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. 

Cevap E

5. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki karar yeter sayılarını 
bilmek önemlidir. Şıklara tek tek bakılacak olursa TBMM; 

 →  Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen kanunla-
rın aynen kabulü üye tam sayısının salt çoğunluğu-
nun oyuyla (301)

 →  Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçiminin ikin-
ci oylaması üye tam sayısının beşte üçünün oyuyla 
(360)

 →  Genel veya özel af ilanına üye tam sayısının beşte 
üçünün oyuyla (360) 

 →  Bakan hakkında soruşturma açılması üye tam sayısı-
nın beşte üçünün oyuyla (360)

karar verebilir.
Kamu Başdenetçisi Seçiminin ikinci oylamasında üye 

tam sayısının üçte ikisinin (400) oyu gereklidir. 

TABLO: TBMM’DE KARAR YETER SAYILARI

Anayasanın değiştirilmesi
Üye tam sayısının en az 3/5’i 
(360)

Genel veya özel af ilanı
Üye tam sayısının en az 3/5’i 
(360)

Meclis Başkanının seçilmesi

İlk iki turda üye tam sayısının 
2/3’ü (400); üçüncü turda üye 
tam sayısının salt çoğunluğu 
(301); 

dördüncü oylamada ise nite-
likli bir çoğunluk aranmaz

TBMM’nin seçimlerin yeni-
lenmesi kararı alması

Meclis üye tam sayısının beşte 
üçü (360)

Cumhurbaşkanın cezai  
sorumluluğunun araştırma-
sı için önerge verilmesi

Meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğu (301)

Cumhurbaşkanı hakkında 
soruşturma açılması

Meclis üye tam sayısının beşte 
üçü (360)

Cumhurbaşkanının Yüce  
Divana sevki

Meclis üye tam sayısının içte 
ikisi (400)

Cumhurbaşkanı yardımcısı 
ve bakan hakkında Meclis 
soruşturması açılması için 
önerge verilmesi

Meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğu (301)

Cumhurbaşkanı yardımcısı 
veya bakan hakkında Meclis 
soruşturması açılması

Meclis üye tam sayısının beşte 
üçü (360)

Cumhurbaşkanı yardımcısı 
veya bakanın Yüce  
Divana sevki

Meclis üye tam sayısının üçte 
ikisi (400)

Devamsızlık nedeniyle 
milletvekilinin milletvekilli-
ğinin düşürülmesi

Üye tam sayısının salt çoğun-
luğu (301)

Cumhurbaşkanı tarafından 
geri gönderilen kanunun 
aynen kabulü

Meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğu (301)

Kamu Başdenetçisinin 

seçimi

İlk iki turda üye tam sayısının 
2/3’ü (400); 

Üçüncü turda üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğu (301); 

Dördüncü oylamada ise nite-
likli bir çoğunluk aranmaz

Anayasa Mahkemesine  
üye seçimi

Her boş üyelik için;

İlk turda üye tam sayısının 
2/3’ü; ikinci turda üye tam sa-
yısının salt çoğunluğu;

Üçüncü tur oylamada nitelikli 
çoğunluk aranmaz. En çok oyu 
alan aday üye olarak seçilmiş 
olur.
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Hakimler ve Savcılar  
Kuruluna üye seçimi

Karma komisyon tarafından 
belirlenen adaylar arasından;
İlk turda üye tam sayısının 
2/3’ü;
İkinci turda üye tam sayısının 
3/5
çoğunluğu;
İkinci oylamada da çoğunluk 
sağlanamazsa en çok oy alan 
iki aday arasında ad çekme 
usulüne göre aday seçilir. 
(2017 Anayasa değişikliği)

Cumhurbaşkanlığının 
yayımlanmasına uygun 
bulmayarak bir daha  
görüşülmek üzere Meclis’e 
geri gönderdiği kanun 
aynen kabul

Üye tam sayısının salt çoğun-
luğu (301)

Savaş ilanına karar verme
Basit çoğunluk (151’den az 
olmamak şartıyla toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu)

Yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması

Basit çoğunluk (151’den az 
olmamak şartıyla toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu)

İstifa eden milletvekilinin 
milletvekilliğinin  
düşmesine karar verilmesi

Basit çoğunluk (151’den az 
olmamak şartıyla toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu)

Milletvekili ile  
bağdaşmayan bir görev 
veya hizmeti sürdürmekte 
ısrar eden milletvekilinin 
milletvekilliğinin  
düşmesine karar verilmesi

Basit çoğunluk (151’den az 
olmamak şartıyla toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu)

Milletlerarası antlaşmaların 
onaylanmasını uygun  
bulma

Basit çoğunluk (151’den az 
olmamak şartıyla toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu)

Para basılmasına karar  
verme

Basit çoğunluk (151’den az 
olmamak şartıyla toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu)

Cevap E

6. 1982 Anayasası’na göre; 
 → Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak 

ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafın-
dan, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurabilir. (m. 148/3)

 → Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yolları-
nın tüketilmiş olması şarttır. (m. 148/3)

 → Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gere-
ken hususlarda inceleme yapılamaz. (m. 148/4)

 → Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla dü-
zenlenir.(m. 148/5)

 → Bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır. 
(m. 149/2)

 → Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi 
için komisyonlar oluşturulabilir. (m. 149/1)

 → Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı da-
valar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. An-
cak, bireysel başvurularda duruşma yapılmasına ka-
rar verilebilir. (m. 149/6)

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna göre, bireysel 
başvuru hakkına sahip olanlar:

 → Güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler bi-
reysel başvuruda bulunabilir.

 →  Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. 
 →  Özel hukuk tüzel kişileri ise sadece tüzel kişiliğe 

ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel 
başvuruda bulunabilir.

 →  Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili 
olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz.

DİKKAT! Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler 
aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamaz. Bununla 
birlikte Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı 
denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun 
konusu olamaz.

DİKKAT! KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ KOMİSYON-
LARCA YAPILIR.

Cevap E

7. 1982 Anayasası’na göre; 

 → Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir 
kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hü-
kümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu 
kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda 
vereceği karara kadar davayı geri bırakır.

 → Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden baş-
lamak üzere BEŞ AY İÇİNDE kararını verir ve açıklar. 
Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı 
yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. 
Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkında-
ki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna 
uymak zorundadır.

 → Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği 
red kararının Resmi Gazetede yayımlanmasından 
sonra 10 YIL geçmedikçe aynı kanun hükmünün Ana-
yasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunu-
lamaz..

Cevap D
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8. Anayasanın 108’inci maddesine göre; “İdarenin hukuka 
uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi-
nin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhur-
başkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 
Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum 
ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu 
niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve 
işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle 
vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma 
ve denetlemeleri yapar./ Yargı organları, Devlet Denetleme 
Kurulunun görev alanı dışındadır./ Devlet Denetleme Kuru-
lunun Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanır./ Devlet 
Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer 
özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” 
Anayasa ile Devlet Denetleme Kurulu’na tanınan yetkiler 
hukukilik denetimini aşar niteliktedir.

Cevap D

9. Kesinleşen belediye meclisi kararlarının yürürlüğe gir-
mesi için mahallin en büyük mülki idare amirine gönderil-
mesi gerekir. Mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü 
belediye meclisi kararlarını belediye meclisine iade etme 
veya bu kararların yürütmesini durdurma yetkisi yoktur.

Cevap E

10. Belediye encümeni; belediye başkanının başkanlığın-
da, 

* İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki be-
lediyelerde: Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri ara-
sından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler 
birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasın-
dan bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere toplam 7 ki-
şiden oluşur.

* Diğer belediyelerde: Belediye meclisinin her yıl kendi 
üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali 
hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri 
arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere 5 kişiden 
oluşur. 

Bu oluşum biçimine göre 7 üyeli belediye encümenlerin-
de 4 üye seçimle üçü atama ile; 5 üyeli belediye encümen-
lerinde 3 üye seçimle 2 üye atama ile göreve gelmektedir 
ancak hiçbir üye doğrudan seçmenler tarafından belediye 
encümeni üyeliği için seçilmez. 

Encümenin başkanı belediye başkanıdır.
Cevap C

11. İdare adına irade açıklama yetkisi olan bir makamın 
kanunlarla kendisine tanınan konular dışında işlem tesis 
etmesi “konu” unsurunda değil “yetki” unsurunda hukuka 
aykırılığa yol açar. Belediye başkanının, belediye meclisi-
nin görev alanına giren bir konuda işlem tesis etmesi konu 

bakımından yetki unsurunda hukuka aykırılığa yol açar. Bu 
tür hukuka aykırılıklar yetki tecavüzü olarak adlandırılır. Di-
ğer şıklardaki ifadeler doğrudur.

Cevap B

12. Kamu hukukunda yetkisizlik kural, yetki ise istisnadır. 
Yani kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir 
konu ile alakalı idari işlem yapma noktasında açıkça yet-
kilendirilmeyen bir makamın takdir yetkisini kullanarak o 
konuda işlem yapmaya yetkili olduğundan bahsedilemez.

Takdir yetkisi idareye birden çok seçenek arasından bi-
rini belirleme imkânı verse de idare bu konuda tamamen 
bağımsız değildir. Sınırlı bir şekilde de olsa idarenin takdir 
yetkisinin kullanıldığı işlemler üzerinde yargısal denetim 
gerçekleştirilmektedir. İdari faaliyetlerin nihai amacı kamu 
yararı olduğuna göre takdir yetkisinin kullanılmasının da 
nihai amacının kamu yararı olması gerekir.

İdare, tesis etmiş olduğu işlemlerde işlemin gerekçesini 
belirtmek zorunda değildir ancak bu durum her idari işle-
min hukuka uygun bir gerekçesinin olmak zorunda olduğu 
gerçeğini değiştirmemektedir. Aynı şekilde takdir yetkisi-
nin kullanılması durumunda da idarenin takdir yetkisini 
neden o yönde kullandığına dair hukuka uygun bir gerek-
çesi olmak zorundadır. 

Cevap D

13. Anayasada sadece devlet ve kamu tüzel kişilerinin 
kamulaştırma yapabileceği hüküm altına alınmıştır. İlgili 
kanunlarda öngörülmüş olması şartıyla kamu hizmeti yü-
rüten özel hukuk kişileri lehine kamulaştırılma yapılabilse 
de özel hukuk kişileri doğrudan kamulaştırma yapamaz. 
Kamu yararına çalışan dernekler her ne kadar kamu yara-
rına çalışsalar da bunlar birer özel hukuk tüzel kişisidir, do-
layısı ile kamulaştırma yapmaları mümkün değildir. Diğer 
şıklardaki ifadeler doğrudur.

Cevap C

14. Hizmet kusuru, idare tarafından yürütülmesi gereken 
kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülememesidir. Kamu-
laştırma sonucunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 
ödenmesi zorunluluğu, fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi 
kapsamında bir kusursuz sorumluluk türüdür. Diğer şıklar-
daki zararlarda idarenin hizmet kusuru söz konusudur.

Cevap C

15. Görev uyuşmazlıkları aynı yargı kolunda yer alan mah-
kemeler arasında çıkabileceği gibi farklı yargı kolunda yer 
alan mahkemeler arasında da çıkabilir. Aynı yargı kolunda 
yer alan mahkemeler arasında çıkan görev uyuşmazlıkları 
o yargı kolunda, farklı yargı kolunda yer alan mahkemeler 
(adli ve idari yargı kolunda yer alan mahkemeler) arasında 
çıkan görev uyuşmazlıkları Uyuşmazlık Mahkemesi tarafın-
dan çözülür. Soruda, aralarında görev uyuşmazlığı çıktığı 
belirtilen mahkemelerin ikisi de idari yargı kolunda yer al-
maktadır.
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İdari yargı kolunda yer alan mahkemeler arasında çıkan 
görev uyuşmazlıklarının çözümünde şuna dikkat edilmesi 
gerekmektedir: Aralarında uyuşmazlık çıkan mahkemeler 
aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde yer alı-
yorsa uyuşmazlık o bölge idare mahkemesi, farklı bölge 
idare mahkemelerinin yargı çevrelerinde yer alıyorsa Da-
nıştay tarafından karara bağlanır. Danıştay’da görev uyuş-
mazlıklarını karara bağlamakla görevli organ ise Danıştay 
Başkanlar Kuruludur.

Cevap A

16. İdari yargıda iptal ve tam yargı olmak üzere iki dava 
türü vardır. İptal davaları sadece idari işlemlere karşı açı-
labilirken tam yargı davaları idari işlem, idari eylem veya 
idari sözleşmelere karşı açılabilir.

İptal davası açılabilmesi için menfaat ihlali yeterli iken 
tam yargı davası açılabilmesi için hak ihlali gerekmektedir.

Hak ihlalinin bir idari işlemden kaynaklanması duru-
munda iptal ve tam yargı davaları birlikte açılabileceği gibi 
önce iptal sonra tam yargı davası açılması mümkündür. İp-
tal davasının kaybedilmiş olması tam yargı davasının açıl-
masına engel değildir.

Cevap E

17. Temyiz ve istinaf aşamasında duruşma talep edilebilir 
ancak duruşma yapılması bu aşamada mahkemenin tak-
dirindedir. Mahkemeler resen duruşma yapılmasına karar 
verebilirler. Duruşma talebinin, dava dilekçesinde belirti-
lebileceği gibi savunma ve cevap dilekçelerinde de belir-
tilebilir. Tek hakimle bakılsa dahi bütün iptal davalarında, 
talep olursa duruşma yapılması zorunludur; tam yargı ve 
vergi davaları tek hakimle bakılıyorsa duruşma yapılması 
zorunlu değildir.

Cevap C

18. 2577 Sayılı Kanun’a göre idari yargılama hukukun-
da kanun yolları olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Kanunda düzenlenen olağan kanun yolları 
*istinaf ve *temyiz olmak üzere iki tanedir. *Kanun yara-
rına temyiz ve *yargılamanın yenilenmesi ise olağanüstü 
kanun yollarıdır. *Karar düzeltme kanun yolu kanundan 
çıkarılmıştır. İdari yargıda itiraz adı altında bir kanun yolu 
ise yoktur.

Cevap D

19. Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulüne 
tabi davalarda savunma süresi 3 gündür. Diğer şıklardaki 
ifadeler doğrudur.

Cevap C

20. Soruda ilk inceleme konuları bakımından birden çok 
hukuka aykırılık olsa da öğrencilerin ilk inceleme konula-
rının incelenme sırasına dikkat etmesi gerekir. İlk incele-
mede dikkat edilecek ilk husus davanın görevli ve yetkili 
mahkemede açılıp açılmadığıdır. Görev ve yetki ile alakalı 
incelemede de öncelikli olarak mahkemenin görevli olup 
olmadığını tespit etmesi gerekir. Zira görevli olmayan bir 
mahkemenin o davaya bakmakta yetkili olması da müm-
kün değildir. Yani ilk incelemenin sırasıyla görev > yetki > 
idari merci tecavüzü > ehliyet... şeklinde yapılması gerekir. 
Davada görev, ehliyet ve dava açma süreleri bakımından 
hukuka aykırılık olsa da ilk dikkate alınması gereken konu 
görevdir.  

Cevap D

21. İdareye yapılan başvuruya 30 gün içinde cevap veril-
mezse istek reddedilmiş sayılır. Ancak idare bu 30 günlük 
süre içinde kesin olmayan bir cevap verirse, başvurudan 
itibaren dört ay beklenebilir. Bu süre içinde bir cevap veril-
mezse istek reddedilmiş sayılır ve ardından 60 günlük dava 
açma süresi başlar. 

Cevap D

22. 

HAKİMİN YASAKLILIĞI (ÇEKİNMESİ-İSTİNKAFI)

Hâkimin davaya bakarken tarafsız kalamayacağının “ke-
sin” olduğu kabul edilmiştir.

Yargılama bitinceye kadar her aşamada ileri sürülebilir.

Vekilin, hâkimin çekinmesini talep etmesi için özel yet-
kiye gerek yoktur.

Davadan çekinmesi gereken hâkimin karar vermesi ya 
da karara katılması hem bozma hem yargılamanın yeni-
lenmesi sebebidir.

HAKİMİN REDDİ (ÇEKİLMESİ)

Hâkimin davaya bakarken tarafsız kalamayacağı 
konusunda “kuşku (şüphe)” vardır. (mutlak ispata 
gerek yoktur.)

Taraflarca hâkimin reddedilmesi belirli sürelere tabidir. 
Hâkimin kendini reddetmesi süreye tabi değildir.

Vekilin, hâkimin çekilmesini talep etmesi için özel yetki-
ye gerekir.

Ret talebi ilgili merci tarafından reddedilen hâkimin ka-
rar vermesi ya da karara katılması hem bozma hem yar-
gılamanın yenilenmesi sebebidir.

Cevap B

23. Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve 
ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse 
tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları 
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çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek 
tek tespit eder. 

Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, taraf-
ları sulh veya arabuluculuğun esasları, süresi ve hukuki 
sonuçları hakkında aydınlatarak teşvik eder; bu konuda 
sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus ol-
mak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.

Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh veya 
arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, so-
nuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların ne-
lerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın 
altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahki-
kat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.

Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan 
hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma 
günü tayin edilir.

Ön inceleme duruşma davetiyesinde yapılan ihtara 
rağmen davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık 
kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri belge-
leri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli 
açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmak-
tan vazgeçmiş sayılmasına karar verilir. (HMK 140.md)

Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, hâkim 
tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile za-
manaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri inceleyerek karara 
bağlar. (HMK 142.md)

Cevap B

24. Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse ta-
rafından birlikte kullanılması veya birden fazla kimseye 
karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hü-
küm verilmesi gereken hâllerde, mecburî dava arkadaşlığı 
vardır. 

KURAL: Mecburî dava arkadaşları, ancak birlikte dava 
açabilir veya aleyhlerine de birlikte dava açılabilir. Mecburî 
dava arkadaşlığında, dava arkadaşları birlikte hareket et-
mek zorundadır. 

İSTİSNA: Ancak, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaş-
larının yapmış oldukları usûl işlemleri, usûlüne uygun ola-
rak davet edildiği hâlde duruşmaya gelmemiş olan dava 
arkadaşları bakımından da hüküm ifade eder. 

İSTİSNANIN İSTİSNASI (istisna hükmünün geçerli 
olmadığı durum): Yukarıda “istisna” olarak belirtilen hü-
küm, sulh, feragat ve kabul gibi maddî hukuk içerikli usûl 
işlemleri açısından geçerli değildir. Nitekim, bu türlü 
maddi hukuk içerikli tasarruf işlemlerinde dava arkadaşla-
rı, ancak birlikte hareket etmek zorundadırlar.

Mecburî dava arkadaşlığı maddi mecburî dava arkadaş-
lığı ve şekli (usûli) mecburî dava arkadaşlığı olarak karşımı-
za çıkabilir.

a. Maddi mecburî dava arkadaşlığı: Davanın birlikte 
açılması, birlikte yürütülmesi gerektiği, hükmün de maddi 
hukuk gereği birlikte verilmesi, yani tüm dava arkadaşları 
için tek bir karar verilmesi gerektiği durumlarda söz konu-

sudur. Dolayısıyla dava arkadaşları da hükme karşı birlikte 
kanun yoluna gidebilirler.

b. Şekli (usûli) mecburî dava arkadaşlığı: Maddi hu-
kuk açısından davaların birlikte açılması gerekmiyorsa da 
usûl hukuku sebebiyle davanın birlikte açılması ve birlikte 
yürütülmesi gerektiği durumlarda söz konusudur. Dava 
arkadaşları birlikte hareket etmek zorunda değildir. Dava 
içinde ihtiyarî dava arkadaşlığına benzer bir durum söz ko-
nusudur.

Cevap C

25. Davacı, cevaba cevap dilekçesi ile serbestçe iddialarını 
genişletebilir yahut değiştirebilir. Diğer bir ifadeyle, Ka-
nun’da belirtilen istisnalar dışında davacı, CEVABA CE-
VAP dilekçesini verdikten sonra davasını genişletemez 
veya değiştiremez.

Davalı da ikinci cevap dilekçesi ile serbestçe savunma-
larını genişletebilir yahut değiştirebilir. Diğer bir ifadeyle, 
Kanun’da belirtilen istisnalar dışında davalı, İKİNCİ CE-
VAP dilekçesini verdikten sonra davasını genişletemez 
veya değiştiremez.

Temmuz 2020 değişikliği ile;

Ön inceleme duruşmasına taraflardan birinin ma-
zeretsiz olarak gelmemesi halinde, gelen tarafın, gel-
meyen tarafın muvafakati olmaksızın iddia veya sa-
vunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği 
hususu 6100 sayılı Kanun’dan çıkarılmıştır.

İddianın (davanın) ve savunmanın değiştirilmesi veya 
genişletilmesi yasağı kapsamında olan işler şunlardır:

1. Talep sonucunu değiştirmek veya genişletmek
2. Dava sebeplerini (vakıaları) değiştirmek veya geniş-

letmek

İddianın (davanın) ve savunmanın değiştirilmesi veya 
genişletilmesi yasağı kapsamında olmayan işlerden/
hallerden bazıları şunlardır:

1. Talep sonucunun/savunmanın daraltılması
2. Hukuki sebeplerin değiştirilmesi
3. Asıl vakıaya zımnen dahil olan vakıaların ileri sürülmesi
4. Dava dilekçesinde bildirilen vakıaların delili niteliğin-

deki hususların ileri sürülmesi
5. Talep edilenden başka bir şeye hüküm verilebilen du-

rumlar
6. Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı durumlar
7. Dava açılmasından sonra doğan olaylar
8. Açık yazı ve hesap hatalarının düzeltilmesi

İddianın (davanın) ve savunmanın değiştirilmesi veya 
genişletilmesi yasağının istisnaları şunlardır:

1. Karşı tarafın açık rızası
2. Islah
3. Dava konusunun devri
4. Tarafta iradi değişiklik

Cevap D
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26.

FERAGAT KABUL SULH

Feragat, davacının, 
talep sonucundan 
kısmen veya tama-
men vazgeçmesi-
dir.

Kabul, davacının 
talep sonucuna, 
davalının kısmen 
veya tamamen mu-
vafakat etmesidir.

Sulh, görülmekte 
olan bir davada, 
tarafların araların-
daki uyuşmazlığı 
kısmen veya tama-
men sona erdirme-
sidir.

Dilekçeyle veya 
yargılama sırasında 
sözlü olarak yapılır

Dilekçeyle veya 
yargılama sırasında 
sözlü olarak yapılır

Mahkeme huzu-
runda bir sözleşme 
ile yapılır.

Hüküm ifade et-
mesi, karşı tarafın 
ve mahkemenin 
muvafakatine bağlı 
değildir.

Hüküm ifade et-
mesi, karşı tarafın 
ve mahkemenin 
muvafakatine bağlı 
değildir.

Mahkeme, taraflar 
sulhe göre karar 
verilmesini isterler-
se, sulh sözleşmesi-
ne göre; sulhe göre 
karar verilmesini 
istemezlerse, ka-
rar verilmesine yer 
olmadığına karar 
verir.

Kısmen feragat-
te, feragat edilen 
kısmın, dilekçede 
yahut tutanakta 
açıkça gösterilmesi 
gerekir.

Kısmen kabulde, 
kabul edilen kıs-
mın, dilekçede 
yahut tutanakta 
açıkça gösterilmesi 
gerekir.

Dava konusunun 
dışında kalan hu-
suslar sulhun kap-
samına dâhil edi-
lebilir.

Feragat, kayıtsız ve 
şartsız olmalıdır

Kabul, kayıtsız ve 
şartsız olmalıdır

Sulh, şarta bağlı 
olarak da yapıla-
bilir.

Feragat, hüküm ke-
sinleşinceye kadar 
her zaman yapıla-
bilir.

Kabul, hüküm ke-
sinleşinceye kadar 
her zaman yapıla-
bilir.

Sulh, hüküm kesin-
leşinceye kadar her 
zaman yapılabilir.

Feragat, kesin hü-
küm gibi hukuki 
sonuç doğurur.

Kabul, kesin hü-
küm gibi hukuki 
sonuç doğurur.

Sulh, kesin hüküm 
gibi hukuki sonuç 
doğurur.

İrade bozukluğu 
hâllerinde, iptali is-
tenebilir.

İrade bozukluğu 
hâllerinde, iptali is-
tenebilir.

İrade bozukluğu ya 
da aşırı yararlanma 
hâllerinde sulhun 
iptali istenebilir.

Feragat edilebil-
mesi için tarafların 
üzerinde serbestçe 
tasarruf edebile-
cekleri uyuşmaz-
lığın varlığı şart 
değildir.

Kabul, ancak 
tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf 
edebilecekleri 
uyuşmazlıkları 
konu alan davalar-
da yapılabilir.

Sulh, ancak 
tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf 
edebilecekleri 
uyuşmazlıkları 
konu alan davalar-
da yapılabilir.

Feragat için davaya 
vekalette özel yetki 
gerekir.

Kabul için davaya 
vekalette özel yetki 
gerekir.

Sulh için davaya 
vekalette özel yetki 
gerekir.

Cevap A

27. Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı 
gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya 
tamamen bozar: (Aşağıda belirtilen hususlar “bozma 
sebebi” veya “temyiz sebebi” olarak adlandırılır.)

a) Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış 
uygulanmış olması. 

b) Dava şartlarına aykırılık bulunması.
c) Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delil-

lerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.
ç) Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bu-

lunması.
Cevap E

28. Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. İp-
tal davası, tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde açılır; 
öncelikle ve ivedilikle görülür.

Cevap E

29.  Erginlik, kanunda tanımlanmamıştır. Doktrinde ergin-
lik, belli bir yaşa gelmek veya kanun koyucu tarafından o 
yaşa gelmiş gibi olgunlaşmış sayılmak olarak tanımlanır. 
Erginlik; normal, evlenme ve hâkim kararı olmak üzere üç 
şekilde kazanılır. Normal erginlik yaşı, 18 yaşın doldurul-
masıdır. Evlenme de kişiyi reşit kılar. Normal evlenme yaşı 
erkek ve kadında 17 yaşın doldurulmasıdır. Olağanüstü 
evlenme yaşı ise her iki cins için de 16 yaşını doldurması-
dır. 16 yaşını dolduran kişiler mahkeme kararıyla evlenerek 
erginlik kazanabilir.

Evlenme ile kazanılan erginlik kişinin tüm hukuki işlem-
leri yapabilmesini sağlamaz; yaş gerektiren işlemler için 
yine ilgili yaşı sağlaması gerekir.

Cevap E

30. Kişilik hakkı; kişinin maddi, manevi ve iktisadi bütün-
lüğü üzerinde sahip olduğu mutlak haklara denir. Kişilik 
haklarının başlıca özellikleri şunlardır:

 y Mameleki bir mahiyeti yoktur. Kişilik hakları manevi 
varlıklara ilişkindir, doğrudan doğruya ekonomik de-
ğerleri yoktur.

 y Miras yolu ile intikal etmez.
 y Mutlak haklardandır. Herkese karşı ileri sürülebilir, bu 

haklara herkes tarafından riayet edilmesi gerekir.
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 y Devredilemez, haczolunamaz ve iflas masasına gir-
mez.

 y Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır.
Görüldüğü üzere yalnızca III numaralı öncülde kişilik 

haklarına ilişkin doğru bir ifade yer almaktadır.
Cevap B

31. Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda 
uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde eşler ayrı ayrı veya birlikte 
hâkimin müdahalesini isteyebilirler. Bu durumda hâkim şu 
önlemleri alabilir:

 y Uyarma
 y Birlikte yaşamaya ara verilmesi
 y Borçlulara ait önlemler alma
 y Tasarruf yetkisini sınırlandırma
 y Mal ayrılığına geçilmesine karar verme
 y Aile konutu için tavsiyede bulunma
C seçeneğinde yer alan çocuklar üzerindeki velayeti ge-

çici olarak kaldırma ise hâkimin evlilik birliğinin korunması 
için alacağı önlemlerden biri değildir.

Cevap C

32. Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri-
ni yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya 
haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde 
ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve 
istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar so-
nuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. 
Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir 
sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş 
de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine 
hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk 
eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve 
dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda 
bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, 
boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı 
bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan son-
ra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Cevap D

33. Zilyetlik, bir eşyayı fiilî hâkimiyet altında bulundurma 
anlamına gelir. Zilyetlik; aslen, miras yoluyla, tesisen ve 
devren kazanılabilir. Bunlardan zilyetin, kendi zilyetliğini 
muhafaza ederek ve bu zilyetliğine dayanarak başkası için 
de eşya üzerinde zilyetlik tanıması durumunda zilyetliğin 
tesisen kazanılması söz konusudur.

Cevap C

34. Miras bırakanın bir kimseye onu mirasçı atamaksızın 
kazandırmada bulundurması durumunda belirli mal vasi-
yeti söz konusudur. Mal vasiyeti, alacak vasiyeti, borçtan 
kurtarma vasiyeti, intifa hakkının vasiyeti, irat vasiyeti, in-
fak vasiyeti, cins mal vasiyeti, organ ve doku vasiyeti olmak 
üzere çeşitleri bulunmaktadır.

Miras bırakanın, mirasçılara belli zamanlarda düzenli 
olarak belli miktarda para ödemelerini emretmiş olması 
hâlinde irat vasiyeti söz konusudur.

Cevap B

35. Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölü-
mü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli 
veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. 
Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar 
için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edil-
medikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetna-
me ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun 
kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Mi-
rasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü 
veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması 
gerekir. Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı ken-
di mirasçılarına geçer. Mirası reddeden atanmış mirasçının 
payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusu-
nun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en 
yakın yasal mirasçılarına kalır. Atanmış mirasçılar açısından 
halefiyet prensibi işlemez.

Cevap E
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ÇÖZÜM 5

İDARİ YARGI ÇÖZÜMLERİ
1. Aşağıdaki alacaklar takas haklarının doğumundan son-
ra, ancak alacaklıların rızasıyla takas edilebilir:

1. Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline 
ilişkin alacaklar.

2. Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucunda alıko-
nulmuş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin ala-
caklar.

3. Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin 
bakımı için zorunlu olup, özel niteliği gereği, doğru-
dan alacaklıya verilmesi gereken alacaklar.

Cevap C

2. Müteselsil borçlulukta;
Alacaklı borcun tamamını veya bir kısmını dilerse borç-

luların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir. Borç-
tan, müteselsil borçlular aksi kararlaştırılmadıkça eşit mik-
tarlarla sorumludur. Müteselsil borçlulardan biri ortak defi 
ve itirazları ileri sürmezse, diğerlerine karşı hakkını kaybe-
der. Ancak şahsi defi veya itirazları ileri sürmeksizin borcu 
öderse, diğerlerine başvuru hakkını yitirmez. Kanun veya 
sözleşme ile aksi belirlenmedikçe, borçlulardan biri kendi 
davranışıyla diğer borçluların durumunu ağırlaştıramaz. 
Müteselsil borçlulardan birine karşı zamanaşımı süresi ke-
silirse diğerlerine karşı da kesilmiş sayılır. Borçlulardan biri 
ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını sona er-
dirmişse bu oranda diğer borçlular da borçtan kurtulmuş 
olur. Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleş-
mesi, diğer borçluları da ibra edilen borçlunun iç ilişkideki 
borca katılma payı oranında borçtan kurtarır. Borçlulardan 
birinden alınamayan miktarı iç ilişkide diğer borçlular eşit 
olarak üslenmekle yükümlüdür. Diğerlerine rücu hakkına 
sahip olan borçlulardan her biri, ifa ettiği miktar oranında 
diğerlerinin haklarına halef olur. Borçlulardan birinden alı-
namayan miktarı, diğer borçlular eşit olarak üstlenmekle 
yükümlüdürler.

Alacaklı diğerlerinin zararına olarak borçlulardan birinin 
durumunu iyileştirirse, bunun sonuçlarına katlanır. Müte-
selsil borçlular iç ilişkide eşit miktarda sorumludur ve 
ancak bunun aksi de   kararlaştırılabilir.

Cevap E

3. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun te-
merrüdü halinde, alacaklı seçim hakkına sahiptir. Alacak-
lı sözleşmeden dönüp menfi zararını talep edebileceği 
gibi, ifadan vazgeçip müspet zararının tazminini de talep 
edebilir.

Menfi zararların kapsamına;
1) Fiili zararlar
2) Yoksun kalman karlar

3) Fırsat kayıpları girer.
Müspet zararların kapsamına;

1) Fiili zararlar
2) Yoksun kalınan karlar girer.

Cevap A

4. Haksız fiil sorumluluğunun amacı, zararın giderilmesidir. 
Tazminat tutarı, zararı geçemez. Zarar, maddi - manevi ola-
bilir. Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat 
yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat 
edilemiyorsa hakim, zararın miktarını hakkaniyete uygun 
olarak belirler.

Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, 
borçlu güvence göstermekle yükümlüdür. Zarar gören, za-
rarı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya 
da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün 
durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir 
veya tamamen  kaldırabilir. Zarara hafif kusuruyla sebep 
olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksullu-
ğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, taz-
minatı indirebilir.

Birden fazla kişi aynı nedenle bir zarara sebebiyet verir-
lerse müteselsil sorumludur.

Cevap D

5. Vade olarak ortası denildi ise ayın 15’i anlaşılır. Ocak 
ayında yapılan sözleşmede bir sonraki ayın ortası 15. Şu-
bat günü olacaktır.

Cevap C

6. Borç ilişkisinin içerdiği haklar asli haklar ve feri haklar 
olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Asli haklar; ala-
cak hakkı, ayni haklar, kişilik hakları. Feri haklar ise; alacak 
hakkının amacına hizmet eden fakat bu haktan ayrı özel 
nitelikli haklardır.

Fer’i haklar:
1. Asıl alacağı genişleten fer’i haklar: cezai şart, faiz, ge-

cikme tazminatı gibi
2. Asıl alacağı güvence altına alan fer’i haklar: kefalet, 

ipotek, hapis hakkı, rehin gibi
Cevap E

7. Bir kimsenin gerçek iradesine uymayan ancak dış dün-
yada gerçek iradesine uygunmuş gibi bir  görüntü bırakan 
irade açıklamasına zihni kayıt denir. Zihni kayıtta, karşı taraf 
irade beyanında bulunan kişinin gerçek iradesini bilemez, 
Zihni kayıt da latife beyanı gibi, irade ile beyan arasında 
tek taraflı olarak istenerek ve bilerek yaratılan uyumsuzluk 
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hallerinden biridir.
Cevap A

8. 5237 sayılı TCK, kural olarak failin icra ettiği fiil ka-
dar suç meydana geldiğini, işlenen suç sayısı kadar da 
ceza verilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Bu gerçek 
içtimanın tanımıdır.. suçların içtimaı suçların toplan-
ması anlamına gelir.

İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına 
sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren 
suçtan dolayı cezalandırılır. Bu da fikri içtimanın tanımıdır. 
Ceza hukukunda zincirleme suç uygulaması gerçek iç-
timanın istisnalarından biridir Zincirleme suç hüküm-
leri uygulandığından failin fiilleri adeta toplanmakta 
ve tüm fiiller tek suç haline gelmektedir. Bir suç işleme 
kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye 
karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir 
cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte 
üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya 
daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. 
Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suç-
larında bu madde hükümleri uygulanmaz. Zincirleme suç 
hükümleri uygulanmaz. 

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini 
oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç 
denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz. 

Cevap D

9. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz madde 58’de tekerrür 
hükümlerini düzenlemiştir. Bu bağlamda tekerrür, daha 
önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten belli bir süre 
sonra ikinci bir suç işlenmesi durumudur. Suçta tekerrür, 
ancak ilk işlenen suç kesinleşmişse söz konusu olabilir. 
Yani Tekerrür hükümlerinin uygulanması için ilk suça dair 
mahkumiyetin infaz edilmiş olması veya infaza verilmiş 
olması şart değildir Suçta tekerrür hükümleri uygulanan 
mahkum, cezasını “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçe-
vesinde infaz eder. 

II numaralı öncüldeki bilgi hatalıdır. Tekerrür hükümle-
rinin uygulanması için ilk suça dair mahkumiyetin infaz 
edilmiş olması veya infaza verilmiş olması kesinlikle şart 
değildir, önemli olan ilk mahkumiyetin kesinleşmesidir. 
Hükümlü, ilk mahkumiyetinin kesinleşmesi üzerine ceza-
nın infazı için uygulanmadan firar etmiş ya da bir şekilde 
cezaevine konulamamış olabilir. Hatta infazın ertelenmesi 
gibi kişisel hukuki nedenlerle cezasının infazı henüz baş-
lamamış olabilir. Bu gibi etkenlerle cezanın kesinleşmesi 
aranır infazı değil. 

Cevap B

10. Fiil, insanın dış dünyaya yansıyan ihmali ya da icrai bir 
davranışıyla gerçekleştirilir. Fiil ceza hukuku anlamında 
hareket olarak tanımlanmıştır. Ancak eklemek gerekir ki 
bir fiilin hareket olarak tanımlanabilmesi için bilinç çerçe-
vesinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Tam bir 

bilinç yokluğunda gerçekleştirilen insan davranışları hare-
ket niteliğine sahip değildir. Bu sebeple kişinin şuurunun 
tamamen kaybolduğu bir sırada gerçekleştirilen davranış-
lar fiil olarak kabul edilmez. Örneğin; derin uyku, epilepsi, 
sara nöbetleri, çok yüksek ateşten kaynaklanan baygınlık, 
ani refleks veya hipnotik telkin altında gerçekleştirilen dav-
ranışlar bu kapsama sokulabilir. Şuurun tam olarak kaybı 
halinde gerçekleşen eylemlerden hareket olarak bahsedi-
lemez.

Acemi şoför olan Merve’nin otomobil sürerken frene 
basmak yerine gaz pedalına basması ceza hukukumuz 
açısından tam bilinçle ancak heyecan ya da acemilikle ya-
pılmış fiil olarak tanımlanır ve ceza hukukumuz açısından 
hareket olarak nitelendirilir. 

Cevap D

11. Bu tarz sorularda genel itibariyle doğrudan kast ile 
olası kast birbirine karıştırılır. Doğrudan kast, kısaca “kast” 
olarak adlandırılan kusur sorumluluğunun temel şeklidir. 
Failin doğrudan kastla bir suç işleme iradesi mevcut olup 
da bu suçun işlenmesi sırasında, doğrudan kastla işlenen 
suçun vücut bulması için zorunlu olmamasına rağmen 
gerçekleşmesi muhtemel başka suçlar da işlerse olası kast 
söz konusu olur. Örneğin, bir yazar tarafından imza günü 
düzenlendiğinde, sanatçıyı silahla kasten öldürme suçu 
işlemeye karar veren fail, kurşunların hedeften sapması 
halinde başkalarının da zarar görebileceğinin muhtemel 
olduğunu öngürür. İmza alanında 3 kez ateş ederek yazarı  
öldüren ve kurşunların sekmesi sonucu 2 kişiyi yaralayan 
fail, doğrudan kastla bir insan öldürme, olası kast ile iki 
insan yaralama suçu nedeniyle cezalandırılır. Ancak bi-
zim somut olayımızda  Akif’in ölümü el yapımı bombanın 
patlaması neticesine bağlıdır. Çayhane’ de bulunan Akif’in 
ölmesi bombanın infilakı ile gerçekleşeceği için Ali çay 
ocağı sahibi ve çayı servis eden garsonunun ölümünden 
de doğrudan kast ile sorumludur. 

Cevap C

12. Kusurluluğu azaltan-kaldıran haller:

1- Yaş küçüklüğü
2- Sağır ve dilsizlik
3- Akıl hastalığı
4- Geçici nedenler
5- Zorunluluk hali
6- Cebir
7- Tehdit
8- Hukuka aykırı ancak bağlayıcı emri ifa etmek
9- Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında 

hata
10- Meşru savunma sınırının heyecan, korku veya telaş 

nedeniyle aşılması
Bu hallerin gerçekleşmesi durumunda CEZA VERİLMESİ-

NE YER OLMADIĞI KARARI VERİLİR



M
Ü

ES
S

İR
 D

EN
EM

EL
ER

İ
M

Ü
ES

S
İR

 D
EN

EM
EL

ER
İ

TEMSİL83

ÇÖZÜM 5

Hukuka uygunluk nedenleri
1- Meşru savunma
2- Kanun hükmünün yerine getirilmesi,
3- İlgilinin rızası
4- Hakkın kullanılması
Bu hallerin gerçekleşmesi durumunda BERAAT KARARI 

VERİLİR.
Dikkat: 5237 sayılı TCK’da zorunluluk hali bir hukuka 

uygunluk sebebi şeklinde değil, kusurluluğu ortadan 
kaldıran bir sebep olarak düzenlenmiştir. Yani, zorunlu-
luk hali kapsamından işlenen fiil kasten işlendiğinden 
suç meydana gelir, ancak fail kusurlu kabul edilmediği için 
kendisine ceza verilmez. En çok karıştırılan konulardandır.

Cevap E

13. Tekerrür, basit ifade ile ; daha önce işlenen bir suçun 
cezası kesinleştikten belli bir süre sonra ikinci bir suç işlen-
mesidir. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suç kesinleşmiş-
se söz konusu olabilir. Tekerrür, hükümlünün ikinci kere 
suç işlemesi nedeniyle, ilk kez suç işleyen bir kişiye göre 
daha ağır bir yaptırım sistemiyle karşılaşması için TCK md. 
58’de düzenlenme alanı bulmuştur. Asıl olan yabancı mah-
kemelerce verilen mahkumiyet kararlarının tekerrüre esas 
olmadığı yönündedir. Ancak “Kasten öldürme, kasten ya-
ralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damga-
da sahtecilik suçları hariçtir ! Yabancı ülke mahkemelerin-
den verilen hükümler tekerrüre esas olmaz” (TCK md. 58/4). 
TCK 58/4 sayılan suçlarda yurtdışında verilmiş mahkumiyet 
Türkiye’de yapılan yargılamada tekerrüre esas alınmaz. 

Cevap C

14. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suca teşebbüs 
kavramı; işlenmesi amaçlanan bir suçun kanunda yazılı 
icra hareketlerine başladıktan sonra failin iradesi dışındaki 
sebeplerle suçun tamamlanamamasıdır. Gönüllü vazgeç-
me ise işlemeyi amaçladığı bir sucun icra hareketlerine 
başlayan failin kendi iradesi veya çabasıyla hareketlere son 
vermesi veya sucun meydana gelmesini engellemesidir 
(TCK md 36) Suça teşebbüs halinde faile mutlaka bir ceza 
verilir, ancak verilen cezada indirim yapılır.

Gönüllü vazgeçme halinde kural olarak faile ceza veril-
mez, ancak failin vazgeçme anına kadar sergilediği davra-
nışlar başlı başına başka bir suç oluşturuyorsa fail bu suç 
nedeniyle cezalandırılır. Failin teşebbüs aşamasında kalan 
suçtan cezalandırılabilmesi için oluşan iradenin teşebbüs-
te bırakmaya yönelik olmaması gerekir.

Cevap A

15.  E seçeneği haricindeki ifadeler vergi usul hukukunun 
işlevlerinden olup E seçeneği ise vergi hukukunun mali 
(fiskal) amacına yönelik bir işlevdir.

Cevap E

16. Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin 
ödenmesi gereken safhaya gelmesi anlamına gelmektedir. 
Verginin tahakkuku verginin tebliğinden sonraki tahsilin-
den ise önceki aşamadır. Bu nedenle usulüne göre tebliğ 
edilmeyen bir verginin tahakkuk etme imkânı yoktur. Be-
yan üzerine tarh edilen vergiler tahakkuk fişinin düzenlen-
mesiyle tarh, tebliğ ve tahakkuk eder. Re’sen, ikmalen ve 
idarece tarh neticesinde düzenlenen vergi ve ceza ihbar-
namesine karşı dava açılması halinde vergi mahkeme ka-
rarına istinaden yeni düzenlenen ihbarnamenin mükellefe 
tebliğ edildiği tarihte tahakkuk eder. Yargılama sürecinde 
verginin tahsilatı yürütmeyi durdurma talebine gerek ol-
maksızın kendiliğinden durur ve tahakkuk etmez. Vergi-
nin kesinleşmesi ise mükellefin icrai işleme karşı yargı yo-
luna başvurma yollarını tüketmesi anlamına gelmektedir. 
Bu nedenle verginin tahakkuk etmesi aynı zamanda kesin-
leşmesi anlamına gelmez.

Cevap C

 17. Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek ve tü-
zel kişiler hakkında uygulanmaz:

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf,
2. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler,
3. Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazançları basit usulde 
tespit edilenler,
4. Kurumlar vergisinden muaf olan:
a) İktisadi kamu müesseseleri;
b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Cevap E

18. Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerinde 
yapılan inceleme en geç 3 ay içinde bitirilerek sahibine bir 
tutanakla geri verilir. İncelemelerin haklı sebeplere bina-
en 3 ay içinde bitirilmesine imkan olmayan hallerde sulh 
yargıcının vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir. (VUK 
145.md.)

Cevap C

19. Usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvel-
de yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. Re’sen takdir sebepleri 
Vergi Usul Kanununda tek tek sayılmıştır. Aşağıdaki haller-
den herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matra-
hının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya 
kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı-
kabul edilir.

1. Vergi beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde veril-
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memişse,
2. Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde veril-

mekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgi-
ler gösterilmemiş bulunursa,

3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin 
hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş 
olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her-
hangi bir sebeple ibraz edilmezse,

4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi mat-
rahının doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek 
derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihti-
caca salih bulunmazsa,

5. Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyan-
namelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulu-
nursa,

6. 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensup-
larına imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve 
ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan ko-
nularda yeminli malî müşavir tasdik raporu zamanında ib-
raz edilmezse,

Resen takdiri gerektiren yukarıdaki fiiller aynı zamanda I. 
derece usulsüzlük cezasının kesilmesini de gerektiriyorsa I. 
derece usulsüzlük cezası iki kat kesilir.

Cevap D

20. Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükel-
lefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele 
ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine 
veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları 
veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemez-
ler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullana-
mazlar: (VUK 5.md.)

1. Vergi işleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Da-

nıştay ’da görevli olanlar;
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak 

edenler;
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler; 
Ayrıca, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili ka-

nunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen,kurum 
ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin 
ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu ku-
rum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali 
sayılmaz.

Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu maddede 
yazılı yasaklara uymak zorundadır.

Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ay-
rılsalar dahi devam eder.

Cevap E

21. Beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını gerek-
tiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendili-
ğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı 
kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez. 

1. Mükellef tarafından pişmanlık dilekçesi, hakkında bir 
ihbar bulunmadan önce verilmeli. (Söz konusu ihbara dair 
dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması 
şarttır.)

2. Pişmanlık dilekçesi, pişmanlık dilekçesinde bildirilen 
vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine başlanma-
sından veya olayın ve ilgili olduğu vergi türünün takdir 
komisyonuna sevk edilmesinden önce verilmeli ve resmi 
kayıtlara geçirilmeli.

Eğer pişmanlık dilekçesi ile beyan edilen husus kaçak-
çılık suçundan kaynaklı ise söz konusu suçu teşkil eden 
fiillerin işlendiğinin tespitinden önce pişmanlık dilekçesi 
verilmeli.

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin, mükel-
lefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 
15 gün içinde verilmesi,

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının, mükellefin 
durumunu haber verme tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde tamamlanması veya düzeltilmesi, Mükellefçe haber 
verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 
geçtiği her ay ve kesri için AATUHK’nin 51. Maddesinde be-
lirtilen oranında uygulanacak gecikme zammı ile birlikte, 
haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde öden-
mesi gerekir.

Cevap C 

22. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi 
hâlinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. (VUK Ek 
1.md.) Uzlaşmanın vaki olması hâlinde ise mükellef, üze-
rinde uzlaşılan vergi ve cezaya -bunlardan birisi üzerinde 
uzlaşılmış olsa dahi her ikisine- dava açamaz.

Cevap E

23. Tecil yetkisini kullanacak ve bu yetkiyi devredecek 
olanlar, Devlete ait amme alacaklarında ilgili vekiller, il özel 
idarelerine ait amme alacaklarında valiler, belediyelere ait 
amme alacaklarında belediye başkanlarıdır. Tecil şartlarına 
riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya ha-
cizli malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının 
gösterilmemesi hallerinde amme alacağı ödenmesi gere-
ken aşamaya gelir. Tecil edilen amme alacağının gecikme 
zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, öde-
nen tecil faizleri iade veya mahsupedilmez. 

Cevap E

24. Danıştay’da, idare ve vergi mahkemelerinde dava açıl-
ması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. 
Ancak, vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından 
doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harç-
lar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezaları-
nın dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini dur-
durur. Ancak, gösterilen adreste tebligat yapılamaması 
nedeniyle işlemden kaldırılan vergi davası dosyaların-
da tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırı-
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lan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla 
verilen beyannameye karşı, ödeme emrine karşı, haciz iş-
lemine karşı, hata düzeltme başvurusuna verilen olumsuz 
cevaba karşı açılan davalarda ve verilen mahkeme kararı 
üzerine istinaf veya temyiz yoluna başvurulması hâlinde 
verginin tahakkuku ve tahsili kendiliğinden durmaz, yargı 
mercii tarafından ayrıca yürütmeyi durdurma kararı veril-
melidir.

Cevap C

25. Gecikme faizi normal vade tarihinden itibaren,

• Dava konusu yapılmayıp kesinleşen durumlarda tahak-
kuk tarihine kadar

• Dava konusu yapılan durumlarda mahkeme kararının 
tebliğine kadar

• Kanun yolundan vazgeçildiği takdirde kanun yolundan 
vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe 
kadar

• Uzlaşmaya gidilen durumlarda uzlaşma tutanağının 
imzalandığı tarihe kadar 

Gecikme faizi hesaplanır. 
Cevap D

26. Kıst Amortisman: Binek otomobilleri kiralayan veya 
çeşitli şekillerde işletenler, işletmelere ait binek otomo-
billerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay 
sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. 
Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, 
itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. 

Cevap E

27. Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘’Ticari kazançlarda esnaf 
muaflığı’’ başlıklı 9.maddesinde; kalaycı, musluk tamircisi, 
çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nal-
bant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı 
ve hammallar gibi çalışanlar ile esnaf muaflığı maddesinin 
diğer bentlerinde şartları belli edilerek sayılanlar gelir ver-
gisinden muaf tutulmuştur. Ancak ticarî, ziraî veya meslekî 
kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olan-
lar ile Kanunda sayılan bu işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf 
muaflığından faydalanamazlar.

Cevap B

28. Gelir vergisinin unsurları aşağıdaki gibidir:

1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,

5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
Vergi mükellefiyet ve sorumluluğu için kanuni ehliyet 

şart değildir. Bu nedenle 15 yaşındaki (E)’nin elde ettiği 
gayrimenkul sermaye iradı gelir vergisine tabidir.

Kurumlar vergisine tabi mükelleflerin yukarıda yer alan 
gelir unsurlarını elde etmesi halinde elde edilen kazanç ku-
rum kazancı olarak vergilendirilir. İktisadi kamu kuruluşları 
kurumlar vergisi mükellefi olduğundan elde ettiği ticari 
kazanç kurumlar vergisi hükümlerine göre vergilendirilir.

Cevap D

29. Transfer Harcamaları: Milli gelirde bir değişiklik mey-
dana getirmeden kamu kesiminden özel sektöre; gelir, kay-
nak veya satın alma gücü aktarımı şeklinde ortaya çıkan ve 
fonksiyonel gelir dağılımına müdahale ederek ekonomide 
gelirin yeniden dağıtılmasına yardımcı olan harcamalara 
transfer harcamaları denir. Transfer harcamaları genel ola-
rak karşılıksızdır (Sermaye teşkili transfer harcaması hariç).

Milton Friedman tarafından negatif gelir vergisi olarak 
adlandırılmıştır.

Dikkat edilecek olursa transfer harcamaları satın alma 
gücünün özel kesimden kamu kesimine değil, kamu kesi-
minden özel kesime yani devletten halka doğru aktarılma-
sıdır.

Cevap D

30. Geniş anlamda kamu gelirleri:
• Merkezi yönetim, Yerel İdareler, Kamu İktisadi Teşek-

külleri, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli 
Kuruluşlar, Kamu Fonları, Parafiskal Kurumlar vb. ku-
rumların bünyesinde yer alan kamu gelirlerini kapsa-
maktadır.

• Zora dayalı veya zora dayalı olmayan tüm gelirlerdir.
• Süreklilik arz etmesine gerek olmaksızın elde edilen 

gelirlerin tümüdür.
Cevap C

31. Bir verginin otomatik stabilizatörlüğünün etkili olabil-
mesi için;

 y Genel bir vergi olmalı, her çeşit gelir ve kazancı ver-
gilendirmelidir.

 y Artan oranlı tarifeye sahip olmalıdır.
 y Vergide fazla kaçakçılık ya da kaçınmaya uygun ze-

min olmamalı, vergi geniş ölçüde kaynakta kesme 
(stopaj) usulüne göre tahsil edilmelidir.

 y Şahsi gelir vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmı ge-
lir vergisinin en düşük dilimlerinde bulunmamalıdır.

 y Vergi götürü usulde tahsil edilmemelidir.
Cevap C
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32. Tekelci rekabet altında denge ayarlama süreci de 
Chamberlin tarafından öne sürülen alternatif bir yakla-
şımla açıklanmıştır. Bu alternatif yaklaşım, algılanan talep 
eğrisi ve orantılı talep eğrisi olmak üzere iki tür talep eğrisi 
kullanır.

Bir firmanın karşı karşıya kaldığı talep eğrisi, algıladı-
ğı gibi, bir firmanın ürününe olan talebi, sektördeki veya 
gruptaki diğer tüm firmaların ürünlerinin fiyatlarını sabit 
tuttuğu varsayımına olan talebini açıklamaktadır.

Algılanan talep eğrisi, bir firmanın diğerlerini fiyatlarını 
mevcut seviyede tutması koşuluyla bir firmanın fiyatını 
düşürmesi durumunda firmanın bir ürününden talep edi-
len miktardaki artışı göstermektedir. Aksine, başkalarının 
fiyatlarını artırmayacağı varsayımına göre fiyatını yüksel-
tirse ortaya çıkacak bir firmanın ürününden talep edilen 
miktardaki düşüşü gösterir.

Mevcut alternatif yaklaşımdaki bu talep eğrisi türü, algı-
lanan talep eğrisi olarak bilinir ve yukarıdaki önemli varsa-
yıma dayanır. Bu talep eğrisi türü aynı zamanda öznel veya 
hayal edilen veya beklenen talep eğrisi olarak da bilinir, 
çünkü bu, bireysel olarak talep eğrisinin neye benzediğini 
algıladığı veya tahmin ettiğini belirleyen bireysel firmaya 
dayanır.

Tekelci rekabet kapsamındaki bir ürün grubunda büyük 
olan firma sayısının, her firmanın tüm gruba göre çok kü-
çük olduğu, bunun fiyat değişikliğinin rekabet eden firma-
lar üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi olacağını düşündüğü 
varsayılmaktadır. misillemede fiyattaki değişime tepki gös-
termeyi düşünmeyecekti.

Bu yaklaşımda kullanılan talep eğrisinin diğer bir tipi, tek 
bir firmaya dönük orantılı talep eğrisidir. Bu, bir ürün gru-
bundaki veya sektördeki tüm firmaların fiyatları değiştiğin-
de bir firmanın ürününün talebini veya satışlarını değiştirir, 
hepsi aynı yönde ve aynı tutarda aynı veya aynı fiyatı talep 
ederler.

Açıkçası, bir firmanın oransal talep eğrisi, algılanan talep 
eğrisinden daha az esnek olacaktır, çünkü sanayideki tüm 
firmaların (yani grup) fiyatlarındaki eşit değişim müşterile-
rin bir satıcıdan diğerine geçişini önleyecektir.

Cevap D

33. Malın satışı üzerine konan vergi, malın piyasada üreti-
len miktarını azaltır. Vergi sonrası arz denklemi aşağıdaki 
gibi olur.

Qs = a + b(1 – t) P
Qs = -250 + 2(1 – 0,25) P
Qs = -250 + 1,5P
Vergi sonrası arz denklemi ile talep denklemi birbirine 

eşitlenerek denge fiyatını bulabiliriz.
Qd = Qs 
3000 – P = -250 + 1,5P ise 3250 = 2,5P
P = 1300 TL

Cevap A

34. Bir ülke parasının altına veya diğer ülke paralarına, adı-
na kur ya da parite denilen bir ölçü çerçevesinde dönüştü-
rülebilmesi konvertibilite olarak tanımlanır.

Cevap D

35. Değişik fiyat seviyelerinde, ekonomideki bütün fir-
maların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarını gösteren 
eğriye “toplam arz eğrisi” denir. Toplam arz eğrisinin sağa 
kayması, aynı fiyatlar genel düzeyinde daha yüksek reel 
geliri temsil eder.

 P 

Y 

AS 
AS’ 

P1 

Y1 Y2 

Toplam Arz Eğrisini Sağa Kaydıran Unsurlar
1.  Pozitif Arz Şokları
2.  Maliyetlerdeki azalma
3.  İşgücü verimliliğindeki artış
4.  Teknolojik gelişme (Verimlilik artışı)
5.  Ekonomik Büyüme
6.  Doğal koşullardaki iyileşme
7.  Beklenen fiyat düzeyinde düşüş
Ek bilgi: Para ve maliye politikaları toplam talep eğrisi-

nin kaymasına neden olur.
Cevap A


