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MÜESSİR ADLİ-İDARİ HAKİMLİK ÇIKMIŞ SORU BANKASI (2.Baskı) Güncelleme ve Düzeltmeleri 

 

ANAYASA HUKUKU: 

• SAYFA 10, TABLO-2: Spor Tahkim Kurulu ibaresinin yanında parantez içinde yazan “2010” ibaresini “2011” 

olarak değiştirelim. (Açıklama: Spor Tahkim Kurulu 1982 Anayasası’na 2011 yılında eklenmiştir.) 
Aynı tabloda yer alan “Cumhurbaşkanın MGK’ya başkanlık etmesi” ibaresini silelim.  

(Açıklama: Cumhurbaşkanının MGK’ya başkanlık etmesi hükmü ilk kez 1961 Anayasası ile gelmiştir.) 
• SAYFA 13, SORU 8: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “B” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 21, SORU 18: Sehven eşit oy olarak verilen cevabı “GENEL OY” olarak düzeltelim. 
• SAYFA 86, SORU 38: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Ancak sorunun cevabı basım hatası olarak bir 

sonraki sorunun başına yazılmış. Cevap: C seçeneği 

• SAYFA 104, SORU 56: Çözümde verilen açıklamalar DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 
(Açıklama: Sorunun (A) seçeneğinde özel hayatın gizliliği değil, sadece “özel hayat” lafzı kullanılmıştır. 

Sınırlanabilen hak ise “özel hayatın gizliliği”dir. Bu sebeple doğru cevap (C) seçeneğidir.) 
• SAYFA 110, SORU 65: Çözümde verilen açıklamalar DOĞRUDUR. Sadece cevap şıkkının yazılması unutulmuş. 

Cevap: C seçeneği 
• SAYFA 147, SORU 25: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 156, SORU 39: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “A” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 201, SORU 39: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “B” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 251, SORU 86: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 314, SORU 25: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “D” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 335, SORU 49: Soru kökünü “hangisi yanlıştır” olarak değiştirip, E seçeneğinde yer alan “Yüce Divana 

sevk edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.” ifadesini yani ikinci cümleyi silelim. Çözümde verilen 

açıklamalar DOĞRUDUR. 
• SAYFA 345, SORU 9: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “A” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 347, SORU 10: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “B” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 364, SORU 27: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 371, SORU 34: (B) seçeneğinde yer alan 60 ibaresini 10 gün olarak; cevap seçeneğini ise “C” olarak 

değiştirelim. Çözümde verilen açıklama doğrudur. 
• SAYFA 375, SORU 38: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “E” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 412, SORU 77: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “D” olarak değiştirilmelidir. 
• SAYFA 413, SORU 79: Baskı hatası nedeniyle soru öncülünde verilen roma rakamları yanlış yazılmıştır. Bunları 

sırasıyla I, II, III ve IV olarak düzeltelim. Çözümde verilen açıklama ve cevap şıkkı DOĞRUDUR. 
 

 

İDARİ YARGILAMA HUKUKU: 

• SAYFA 42, SORU 69: (D) seçeneğinde yer alan “Hakimler ve Savcılar Kurulunda” ibaresi “Uyuşmazlık 

Mahkemesinde” şeklinde değişecek. 

• SAYFA 44, SORU 75: (D) seçeneğinde yer alan “Yedi” ibaresi “Sekiz” şeklinde değişecek. 

 

 

MEDENİ HUKUK: 

• SAYFA 56, SORU 8: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “E” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 116, SORU 7: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “E” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 242, SORU 11: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 
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İDARE HUKUKU: 

• SAYFA 16, SORU 16: Soru idare hukukundan çok kamu yönetimi dersi kaynaklı bir yaklaşımla sorulmuştur. 

Soruda verilen tanımın cevabını E seçeneği olarak değiştirelim. 
• SAYFA 101, SORU 9: (A) ve (B) seçeneklerini şu şekilde değiştirelim: “A) 5     B) 7” 

• SAYFA 107, SORU 30: Çözüm kısmındaki “belediye encümeni içinde” ibaresini “ilçe belediyesinde” şeklinde 

değiştirelim ve en son şu cümleyi de ekleyelim: “Büyükşehir olmayan il belediyelerinde ve ilçe belediyelerinde 

başkan yardımcısı vardır.” 

• SAYFA 121, SORU 61: Çözüm kısmını şu şekilde değiştirelim: “İl genel meclisinin kararını, vali; belediye meclis 

kararlarını, belediye başkanı yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir. Büyükşehir belediye meclisinin 

kararını ise büyükşehir belediye başkanı iade edebilir. A’dır.” 

• SAYFA 168, SORU 29: Çözüm kısmının ilk paragrafının son cümlesini şu şekilde güncelleyelim: “Nitekim (tüm 

yetki tecavüzleri değil) sadece ağır ve bariz yani açık yetki tecavüzleri yokluk yaptırımına sebep olur.” 

• SAYFA 171, SORU 34: Çözüm kısmında yer alan “60 günlük” ibaresini “30 günlük” şeklinde değiştirelim. 

• SAYFA 209, SORU 33: Sorunun cevabını şu şekilde güncelleyelim: “İçişleri bakanı, vali, kaymakam genel idari 

kolluk alanında; belediye başkanı, belediye encümeni, köy muhtarı gibi makamlar mahalli idare kolluğu 

alanında bireysel idari işlem tesis etme yetkisine sahiptir. İdari işlem, idari makamlar tarafından tesis edilir. 

Özel güvenlik görevlisi, makamı değil uygulayan personeli ifade etmektedir. Cevap: D seçeneği” 
• SAYFA 268, SORU 2: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 

 

 

BORÇLAR HUKUKU: 

• SAYFA 103, SORU 9: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 118, SORU 7: Arkadaşlar, bu soru, kelimesi kelimesine orijinal bir sorudur ve iptal edilen bir soru değildir, 

ancak (C) seçeneğinde hata vardır. Orijinal sorudaki bu hatanın düzeltilmesi için seçenekte yer alan “sadece” 

ibaresini silmemiz yeterli. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 114’teki 2.soruya bakabilirsiniz.)  

• SAYFA 123, SORU 5: Sorunun kökünü “hangisi yanlıştır?” şeklinde değiştirmeniz yeterli. 

• SAYFA 124, SORU 7: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “D” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 132, SORU 3: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneğini “E” olarak; C) seçeneğinin son 

kelimesini de “olur” şeklinde değiştirelim.  

• SAYFA 147, SORU 7:Çözümün son cümlesindeki “mümkün değildir” ibaresini “mümkündür” olarak değiştirelim. 

• SAYFA 160, SORU 33: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “A” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 178, SORU 10: D) seçeneğindeki “üretici” ibaresini “tüketici” şeklinde değiştirelim. (Not: Sorunun orijinal 

halinde “üretici fiyat endeksi” yazmakta olup 17.01.2019 değişikliği ile bu “tüketici fiyat endeksi” olarak 

değişmiştir.) 

• SAYFA 180, SORU 12: Cevap kısmının en sonunda yazan “eser sözleşmesi değildir” ibaresini “eser 

sözleşmesidir” şeklinde değiştirelim. Cevap seçeneği doğrudur. 

 

 

MEDENİ USUL HUKUKU: 

• SAYFA 18, SORU 15: Sorunun 19.sayfadaki dikkat kutusuna alınan cevap kısmına sehven yetkiye ilişkin bir bilgi 

konulmuş. Sorunun cevabını şu şekilde güncelleyelim: “Sulh hukuk mahkemesinin görevine giren bir davanın 

asliye hukuk mahkemesinde görülmüş olması, görevli olmayan yargı yerinin davaya bakmış olmasından dolayı 

temyiz incelemesinde bozma sebebini oluşturur. Cevap: C seçeneği” 

• SAYFA 49, SORU 7: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “B” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 193, SORU 5: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 
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CEZA HUKUKU (Genel Hükümler): 

• SAYFA 33, SORU 3: Çözüm kısmında “Suç tipinde” ibaresi ile başlayıp “Cevap: D’dir” ibaresi ile biten paragrafı 

silmemiz yeterli.  

• SAYFA 46, SORU 16: Seçeneklere yönelik harflerin yazısında dizgi hatası yapılmış. “İnsanilik ilkesi C) seçeneği 

olacak” ve sonraki seçenekler de ona göre devam ettirilecek. Cevapta herhangi bir hata yok. 

• SAYFA 107, SORU 105: C seçeneğindeki “kasten” ibaresi silinecek. 

• SAYFA 126, SORU 9: Soru kökündeki “teşkil etmez?” ibaresini, “teşkil eder?” şeklinde değiştirelim. 

• SAYFA 137, SORU 21: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “B” olarak değiştirilmelidir. 

Ayrıca, dizgi hatası yapılan E) seçeneğini “E) II ve III” olarak düzeltelim. 

 

CEZA HUKUKU (Özel Hükümler): 

• SAYFA 46-47, SORU 53: Sorunun çözüm kısmını şu şekilde güncelleyelim: “Hırsızlık suçunun nitelikli halleri 142 ve 143. 

maddede belirtilmiştir. Buna göre; (1) hırsızlık suçunun; - Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış 

yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, -  Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde 

veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, - Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları 

önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, - Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya 

hakkında işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(2) Suçun; - Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, - Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip 

almak suretiyle ya da özel beceriyle, - Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,            

- Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle, - Bilişim 

sistemlerinin kullanılması suretiyle, - Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, - Büyük veya küçük 

baş hayvan hakkında, - Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde 

muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, elde veya 

üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan 

kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. 

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, 

beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında 

artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

(4) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan 

dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz. 

(5) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici 

de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. 

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Gece vakti teriminden, güneşin batmasından bir 

saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresi anlaşılmalıdır. Cevap: B’dir. 

 

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU: 

• SAYFA 101, SORU 5: “Bu bağlamda” diye başlayan cümlede “suçtur” ibaresini “suç değildir” olarak değiştirelim. 

 

İCRA ve İFLAS HUKUKU: 

• SAYFA 140, SORU 12: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “C” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 203, SORU 1: Çözüm kısmının son satırındaki “İcra” ibaresini “Asliye Ticaret” olarak değiştirelim. 

• SAYFA 208, SORU 10: Soru kökündeki “İcra” ibaresini “Asliye Ticaret” olarak değiştirelim. 

• SAYFA 215: “tasfiye usulüne 3 ay” ibaresini “tasfiye usulüne 2 ay” şeklinde değiştirelim. 

 

İŞ HUKUKU: 

• SAYFA 57, SORU 76: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “B” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 118, SORU 7: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “B” olarak değiştirilmelidir. 

• SAYFA 123, SORU 16: Cevap kısmının son paragrafını silip cevap seçeneğini “D” olarak değiştirelim. 
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TİCARET HUKUKU: 

• SAYFA 26, SORU 27: Çözümde verilen açıklama kısmında sehven eski Kanunun adı kullanılmıştır ama çözümde 

verilen bilgiler ve cevap seçeneği doğrudur. Çözüme etkili olmamakla beraber parantez içinde yazan “(Ticari 

İşletme Rehni Kanunu …)” ibarelerini silmeniz yeterli. 

• SAYFA 31, SORU 33: Sorunun (B) seçeneğinde ve cevap kısmında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararnamesi” 

ibaresi görülünce soru hatalı diye bize gönderilmiştir. Ancak soruda ve cevapta bir HATA YOKTUR. Çünkü, 2018 

yılında yapılan sistem değişikliği sonrasında sınır CB kararıyla tespit edilmekle birlikte, hali hazırda böyle bir 

karar yayınlanmamıştır. Bu sebeple esnaf ile tacir arasındaki farkı 2007 tarihli BKK belirlemektedir. TTK’nin 

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesine göre, TTK’nin 11’inci maddesinin ikinci 

fıkrasında öngörülen Cumhurbaşkanı kararı çıkarılıncaya kadar yürürlükte bulunan düzenlemeler uygulanır. 

• SAYFA 52, SORU 7: Cevap E seçeneği olacak ve çözüm kısmının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değişecek: 
Müvekkilinin özel ve yazılı izni veya vekâleti olmadan acente, bizzat teslim etmediği malların bedelini kabule ve bedelini bizzat 

ödemediği malları teslim almaya yetkili olmadığı gibi bu işlemlerden doğan alacağı yenileyemez veya miktarını indiremez. (TTK 106.md) 

Sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı acente, müvekkili adına dava açabileceği gibi, kendisine karşı da aynı sıfatla dava 

açılabilir. (TTK 105.md) Cevap E’dir.  

• SAYFA 54, SORU 11: Çözüm kısmında koyu yazılan “ticari mümessilin kısıtlanması veya iflası” ibaresini silelim. 

• SAYFA 63, SORU 24: (E) seçeneğinde yazan “iadeli” ibaresi silinecek arkadaşlar. 

• SAYFA 75, SORU 7: (A) seçeneğini şu şekilde güncelleyelim: “A) Ticaret sicili müdürü Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca atanır.” Ayrıca çözüm kısmının ilk 3 cümlesini silip onun yerine şunu yazalım: “Ticaret sicili, ticaret 

sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, odanın teklifi üzerine veya Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının uyarısına rağmen otuz gün içerisinde teklif edilmemesi halinde resen Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca atanır ve aynı usulle görevden alınabilir.” Çözüm kısmında verilen diğer bilgiler doğrudur. 

• SAYFA 79, SORU 13: (E) seçeneğindeki “15 gündür” ibaresini “2 haftadır” şeklinde değiştirelim. 

• SAYFA 142, SORU 2: Çözüm kısmına III nolu öncülün neden yanlış olduğuna dair aşağıdaki cümleyi ekleyelim: 
Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından 

sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. (AATUHK 35.md) 
Yani, şirketin borçlarından dolayı tüzel kişiliği bulunan ortaklık birinci derecede sorumludur yani borç öncelikle 

şirketten talep edilir, kısmen ya da tamamen tahsil edilemezse ortaklara gidilir.  

• SAYFA 143, SORU 5: Hem (E) seçeneği hem çözüm kısmının sondan 3.cümlesi silinip her iki yere de şu ifade 

yazılmalı: “Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde 

yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şarttır.” Cevap kısmındaki diğer bilgiler ve cevap şıkkı 

doğrudur. 

• SAYFA 165, SORU 15: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “E” olarak değiştirilmelidir. 

• Sayfa 174, soru 32: Çözüm kısmına (D) seçeneğinin neden yanlış olduğuna dair aşağıdaki cümleyi ekleyelim: 

Pay sahipleri veya şirket alacaklıları, sadece kendi uğradıkları zararlar için değil yönetim kurulu üyeleri aleyhine 

ve kişisel olarak uğradıkları zarar nedeniyle iki farklı dava açabilirler. 

• SAYFA 182, SORU 46: Soru kökünü “yanlıştır” şeklinde; (C) seçeneğindeki “üç” ibaresini de “bir” şeklinde 

değiştirelim. 

• SAYFA 213, SORU 7: Çözüm kısmındaki “İpotekli borç senedi, İrat senetleri” ibaresi silinecek. 

• SAYFA 214, SORU 11: (C) seçeneği “C) Poliçe” olarak değişecek. Çözüm ve cevapta herhangi bir değişiklik yok. 

• SAYFA 238, SORU 21: Sorunun çözümünü şu şekilde değiştirelim: “Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek 

bir poliçenin vadesi, kabul şerhinde yazılı tarihe veya protesto tarihine göre belirlenir. Kabul şerhinde tarih 

gösterilmemiş ve protesto da çekilmemiş olursa poliçe, kabul eden hakkında, kabule ibraz için öngörülmüş 

bulunan sürenin son günü kabul edilmiş sayılır. Cevap: E seçeneği.” 

• SAYFA 248, SORU 3: Çözümde verilen açıklama DOĞRUDUR. Cevap seçeneği “A” olarak değiştirilmelidir. 

 

 

VERGİ HUKUKU: 

 

• SAYFA 269, SORU 66: (E) seçeneğinde ve cevap kısmında yazan “Spor dallarına yönelik sponsor harcamaları” 

ibaresini silip her iki yere de “Ödenen gecikme faizleri” ibaresini yazalım. 


