SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
EYLÜL 2011
TAKİP ve USUL HUKUKU

SORU 1: Aşağıdaki kavramları açıklayınız:
a)
b)
c)
d)
e)

Maddi anlamda kesin hüküm (4 puan)
Depo kararı (4 puan)
İflasın kaldırılması (4 puan)
İddianamenin iadesi (4 puan)
İlam niteliğindeki belgeler (4 puan)

SORU 2: A, B’ye 14.8.2001 tarihinde 500 milyon lira borç vermiş ve karşılığında adi yazılı
bir senet almıştır. Vadesinde B, borcunu ödememiştir.
a) A, hangi yollara başvurarak alacağını tahsil edebilir? (1 puan)
b) A genel haciz yolu ile takipte bulunmuştur. Ödeme emrini alan B süresi içinde
itirazda bulunmamıştır. İtiraz etmemesinin sonuçları nelerdir? A’nın ne yapması gerekir? (2
puan)
c) B sadece “itiraz ediyorum” demiş, itirazında herhangi bir gerekçe belirtmemiştir. A
itirazın kaldırılması yoluna gitmiştir. B, İcra Mahkemesinde hangi itiraz sebeplerini ileri
sürebilir? (2 puan)
d) B, adi senetteki imzasına itiraz etmiştir. Bu itiraza karşı A nasıl hareket edebilir? (2
puan)
e) Olayda kambiyo senedi düzenlenmiş olsaydı A’nın nasıl hareket etmesi gerekirdi?
(2 puan)
f) B, senetteki imzasının sahte olduğunu ileri sürmüştür. Bu durumun sonuçları
nelerdir? (2 puan)
g) B, borcunu kabul etmiş, ancak borcunu ödediğini ileri sürmüştür. Bu durumda
A’nın nasıl hareket etmesi gerekir? (3 puan)
h) Takip sırasında A, B’nin X Bankasının Emek Şubesinde hesabı olduğunu
öğrenmiştir. Bu hesaptaki parayı haczettirebilir mi? Nasıl? X Bankasının Emek Şubesinin ne
yapması gerekir? Şubenin hukuken yapması gerekeni yapmamasının sonuçlarını açıklayınız.
(3 puan)
i) Olayda A’nın takip talebi kesinleşmiş ve haciz safhasına geçilmiştir. Ancak A,
B’nin başka bir alacaklısı olan C’nin, elindeki 25.8.2001 tarihli kambiyo senedini icraya
koyarak A’dan önce icra takibini kesinleştirdiği ve B’nin mallarına haciz koydurduğunu
öğrenmiştir. Bu durumda A’nın nasıl hareket etmesi gerekir? A’nın da elinde kambiyo senedi
bulunsaydı bu soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? Neden? (3 puan)
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SORU 3: Borç ödemeden aciz belgesi nedir? Bu belgenin takip hukuku ile maddi hukuk
bakımından alacaklıya sağladığı haklar nelerdir? Açıklayınız. (20 puan)
SORU 4: İş merkezi İstanbul’da bulunan ve Mersinde ikamet eden (B), evine mutfak dolabı
yapılması için Konya’da ikamet eden ve iş yeri bulunan tacir (A) ile 50.000 TL karşılığı
anlaşır. Yapılan anlaşmaya göre iş 3 ay içerisinde bitirilecek, (B) iş bitiminde 30.000 TL
ödeyecek, geri kalan tutarı da 10.000 TL taksitle iki ay içerisinde ödeyecektir.
(A) işi zamanında teslim etmiş ve (B) de 30.000 TL’yi işin bitiminde ödemiştir. Ancak iki
taksit halinde ödenmesi gereken diğer 20.000 TL zamanında ödenmemiştir.
a) (A), (B)’ye karşı dava açmak isterse görevli ve yetkili mahkeme nere veya nereler
olacaktır? (3 puan)
b) (B) süresi içerisinde davaya cevap vermemiştir ve fakat üçüncü celsede borcu
ödediğini beyan etmiştir. Hâkim bu savunmayı dikkate alabilir mi? (3 puan)
c) Davanın ilk duruşmasına yalnız (B) gelmiş, (A) ise mazeret dilekçesi göndermiştir.
Hakim nasıl bir karar verebilir ve anılan kararın ne gibi sonuçları olabilir açıklayınız. (3
puan)
d) (A) açtığı davada, vadesi gelmiş olmasına rağmen ikinci taksit tutarını istemeyip
sadece ilk taksit tutarını talep etmiş, ikinci taksit tutarını istemediğini sonradan fark etmiştir.
(A) ikinci taksit alacağını isteyebilir mi? Nasıl? (3 puan)
e) Dava Karaman Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmıştır. (B) yetki itirazında
bulunabilir mi? Nasıl? Mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi durumunda izlenmesi gerekli
prosedürü anlatınız. (4 puan)
f) (A) 20.000 TL için dava açtıktan sonra, alacağının şimdilik 10.000 TL’si için
davaya devam etmek istediğini, diğer kısmını geri aldığını belirtmiştir. (A)’nın bu yeni miktar
üzerinden davaya devam etmesi mümkün müdür? 10.000 TL için feragat olsa idi durum
değişir miydi? (4 puan)
SORU 5: A Uluslararası Nakliyecilik A.Ş. (Şirket) taşınmazını yönetim kurulu başkanı B’nin
şahsi borcu için ipotek vermiş, B’nin borcunu ödememesi üzerine rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip başlamıştır. Bu sırada C, Şirket aleyhine ilamsız icra takibinde bulunmuş,
Şirket’in işine son verdiği çalışanı D ise kıdem tazminatı alacağı için iflas yoluyla takip
talebinde bulunmuştur.
a) D’nin başlatmış olduğu takip talebi üzerine Mahkemece Şirket hakkında iflas kararı
alınmıştır. İflas kararının B’nin ve C’nin takip talepleri üzerindeki etkisini açıklayınız. (5
Puan)
b) İflas kararından sonra Şirket’e ait bazı taşıtların B’nin garajında olduğu tespit
edilmiştir. Bu durumda kim ya da kimler hangi yola başvurabilir? (5 Puan)
c) İflas kararı alınmadan önce Şirket’in siparişini verdiği, ancak bedelinin tamamını
ödemediği bir adet tır teslim edilmiştir. Satıcı S, söz konusu aracın iflas masasına girmesini
önleyebilir mi? Nasıl? (5 Puan)
d) Şirket’in iflasın açılmasından önceki 1 yıl içinde B’nin sahibi olduğu bir başka
şirkete olan müeccel borçlarını ödediği, ayrıca bir başka taşınmazını da değerinin çok altında
B’nin karısı Z’ye sattığı tespit edilmiştir. Bu durumda alacaklı C’nin avukatı olsanız ne
yapılmasını önerirsiniz? (5 Puan)
Başarılar dileriz.
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SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
EYLÜL 2011
KAMU HUKUKU

SORU 1: Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız
a) Dolaylı faillik (4 puan)
b) İptal davası –Tam yargı davası (4 puan)
c) Ceza hukuku bakımından fiili (maddi) hata (4 puan)
d) Sebep ikamesi (4 puan)
e) Ceza hukuku bakımından kıyas yasağı (4 puan)
SORU 2: İş Adamı A, kanuna uygun olan bir işinin daha çabuk bir biçimde yerine
getirilebilmesi için yetkili kamu görevlisi B’ye maddi bir menfaat temin etmiş, B de bu
menfaati kabul ederek, işin görülmesini sağlamıştır.
a) B bu olayda hangi suçu işlemiştir? Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmuş
mudur? Değerlendiriniz. (4 puan)
b) Somut olayda A’ya herhangi bir suç isnad edilebilir mi? Neden? (4 puan)
c) A, B’ye işinin görülmesi sırasında değil de, iş yapıldıktan sonra teşekkür
mahiyetinde bir hediye göndermiş ve B tarafından da bu hediye kabul edilmiş olsaydı
herhangi bir suç işlenmiş olur muydu? Neden? (4 puan)
d) A, B emekli olduktan sonra, aynı hediyeyi göndermiş olsaydı, (c) şıkkına
vereceğiniz cevap değişir miydi? Neden? (4 puan)
e) A menfaat teklif ederken masaya da bir tabanca koysaydı (a) şıkkına verdiğiniz
yanıt değişir miydi? Neden (4 puan)
SORU 3: Bağlı yetki ne demektir? İdarenin takdir yetkisi ne anlama gelir? Bu sorulara
verdiğiniz yanıtlar çerçevesinde “Mahkemelerin idare yerine geçerek karar veremeyeceği”
ilkesini değerlendiriniz ve aşağıdaki Danıştay kararını yorumlayınız. (20 puan)
“% 50 oranından daha az oranda imtiyaz sahibi olmayan pay iktisap etmiş olmakla birlikte, yönetim
kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda yönetim kurulu üye sayısının salt
çoğunluğu kadar aday gösterme hakkının elde edilmiş olması durumu da yönetim kontrolünün
sağlanması anlamına gelir… Dolayısıyla, söz konusu hükmün birinci cümlesinde belirtilen % 50
oranından daha az oranda imtiyaz sahibi olmayan pay iktisap etmiş olmakla birlikte, yönetim kurulu
üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu
kadar aday gösterme hakkının elde edilmiş olması durumunun da yönetim kontrolünün sağlanması
tanımı kapsamına alınmamış olması hukuka aykırıdır.”

SORU 4: İdarenin menfi işlemlerine karşı açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı
verilebilir mi? Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin şartları ve korumak istediği menfaati
de dikkate alarak cevaplayınız. (20 puan)
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SORU 5: Aşağıdaki Yargıtay kararını suçun hukuka aykırılık unsurunu da açıklayacak
şekilde değerlendiriniz. (20 puan)
“Resmen ve serbest piyasada alım gücü bulunmayan 30 TL değerindeki madeni Irak Dinarını
çaldığını söyleyen sanığın fiilinin, ihlal edilen menfaat ve dolayısıyla nicelik açısından
malvarlığında bir zarar doğurmadığı ve bu nedenle gündüzün bina içinde hırsızlığa eksik
kalkışma aşamasında kaldığı………. gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması…”
(Yargıtay 6. CD 21.3.1990 1225/2265)
Başarılar dileriz.
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SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
EYLÜL 2011
GENEL KONULAR

SORU 1: Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a) Bağımsız denetim (4 puan)
b) Gayrisafi milli hasıla (4 puan)
c) Oligopol piyasası (4 puan)
d) Cari oran (4 puan)
e) Amortisman (4 puan)

SORU 2: Talebin fiyat esnekliği nedir? Fiyat esnekliği türlerini şekil yardımıyla kısaca
açıklayınız. (20 puan)
SORU 3: Tam rekabet piyasası nedir? Özelliklerini açıklayınız. (20 puan)
SORU 4: Örtülü kazanç aktarımı nedir? Vergi hukuku açısından önemi nedir? Sermaye
Piyasası Hukukundaki örtülü kazanç aktarımı yasağı ile Vergi Hukukundaki örtülü kazanç aktarımı
yasağını korumak istediği hukuki menfaatler açısından karşılaştırınız. (20 puan)
SORU 5: Bütçe nedir? Bütçe ilkelerinden 4 tanesini kısaca açıklayınız. (20 puan)
Başarılar dileriz.
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SERMAYE PİYASASI KURULU
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
EYLÜL 2011
ÖZEL HUKUK

SORU 1: Halka açık bir anonim ortaklık olan X. Turizm Yatırımları A.Ş. (Şirket) esas
sözleşmesine göre yönetim kurulu 7 üyeden oluşmakta olup, yönetim kuruluna üye seçiminde
(A) grubu payların 3, (B) grubu payların 2 üye aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
Şirketin 27.3.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında, rüçhan hakları kısıtlanmak
suretiyle sermaye artırımı kararı oy çokluğu ile alınmıştır. Söz konusu genel kurul
toplantısında (A) grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu yönde oy kullanmasına karşın, (B)
grubu pay sahiplerinden bir kısmı bu karara muhalif kalmışlardır. (A) grubu imtiyazlı pay
sahipleri ayrıca bir imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yaparak, bu kararı bir kez daha
onaylamışlardır. Buna karşılık (B) grubu pay sahipleri özel kurulu toplantısı tüm çağrılara
rağmen yapılamamıştır. Bu verileri göz önünde bulundurarak;
a) Olayda (A) ve (B) gruplarına tanınan imtiyazın niteliğini değerlendiriniz. Halka
açık anonim ortaklıklarda esas sözleşme değişikliği ile imtiyazlı pay ihdası mümkün olmalı
mıdır? Görüşlerinizi yazınız. (4 Puan)
b) Sermaye artırımı kararının uygulanabilmesi için (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin
ayrıca toplanması gerekir mi? Grupların her biri için ayrı ayrı belirtiniz. (4 Puan)
c) (B) grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun yapılmamış olmasının sermaye
artırım kararına etkisi nedir? (4 Puan)
d) Şirket genel kurulunda sermaye artırımı değil de, yönetim kurulu üye seçiminin
yapıldığını ve bu genel kurul toplantısında (B) grubunun gösterdiği adayların seçilemediğini,
bütün adayların (A) grubu arasından seçildiğini varsayalım. Bu kararın geçerliliğini tartışınız.
(4 Puan)
e) Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre kayıtlı sermaye sisteminde olsaydı,
imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun kararı hangi kararların uygulanması için aranırdı? (4
Puan)
SORU 2: A Uluslararası Taşımacılık A.Ş. (Şirket)’nde 3 üyeden oluşan yönetim kurulu
bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden X’in istifa etmesi üzerine diğer üyeler Y ve Z,
yönetim kurulu toplantısı yapmış ve boşalan üyelik için pay sahibi olmayan V’yi yönetim
kurulu üyeliğine atamıştır. Şirket paylarının tümü bağlı nama yazılı olup, Şirket esas
sözleşmesinde, pay devirlerinin yönetim kurulu onayına bağlı olduğu ve yönetim kurulunun
sebep göstermeksizin pay defterine kayıttan imtina edebileceği öngörülmüştür. V’nin yönetim
kurulunca üyeliğe atanmasını müteakip, Y, sahip olduğu payların bir kısmını V’ye devretmiş
ve bu pay devri, V’nin de katıldığı bir yönetim kurulu toplantısında onaylanarak, pay
defterine kaydedilmiştir.
a) Somut olaydaki veriler ışığında, Şirket yönetim kurulunun toplantı ve karar
yetersayısını tespit ediniz. Buna bağlı olarak, Y ve Z’nin boşalan yönetim kurulu üyeliği için
seçim yapıp yapamayacağını, bu konudaki Yargıtay kararlarını da göz önünde bulundurarak,
değerlendiriniz. (5 Puan)
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b) V, kendisine yapılan pay devrinin onaylanmasına ilişkin yönetim kurulu
toplantısına katılabilir mi? Neden? (5 Puan)
c) V’nin kendisine yapılan pay devrinin onaylanmasına ilişkin yönetim kurulu
toplantısına katılamayacağını varsayalım. Bu durumda, yalnızca Y ve Z’nin katılacağı bir
toplantıda alınacak kararla, pay devrine onay verilebilir mi? Neden? (5 Puan)
d) Y ve Z’nin boşalan yönetim kurulu üyeliği için seçim yapmadığını varsayalım. Bu
durumda Şirket’te bir organ boşluğu meydana gelmiş midir? Neden? (5 Puan)
SORU 3: Beş elektrik mühendisi tarafından kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan A
Elektrik Malzemeleri İthalat ve İhracat A.Ş.’nin 27/3/2011 tarihli genel kurulunda şirket
sermayesinin 50 bin TL’den 100 bin TL’ye artırılmasına, sermaye artırımında mevcut pay
sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamalarına ve çıkarılacak payların halka arz edilmesine
oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Pay sahiplerinden B, mevcut pay sahiplerine rüçhan hakkının tanınmaması nedeniyle
şirketteki oy hakkı ve kâr payı oranının azalacağını öne sürerek karara muhalif kalmış ve bu
muhalefetini genel kurul toplantı tutanağına geçirmiştir. B kararın iptali için dava açmayı
düşünmektedir.
a) Anonim şirkette hangi nitelikteki kararlar aleyhine iptal davası açılabilir? (4 Puan)
b) B’nin iptal davasını hangi süre içinde, hangi mahkemede ve kime karşı açması
gerekir? (4 Puan)
c) B, iptal davası sonuçlanıncaya kadar sermaye artırımı işleminin gerçekleşmemesi
için ne yapabilir? (4 Puan)
d) Yukarıdaki olay dolayısıyla açılacak iptal davasının B’nin istemi doğrultusunda
sonuçlanması mümkün müdür? Tartışınız. (4 Puan)
e) Payların halka arzı sonucunda şirketin hukuki durumunda ne gibi değişiklikler olur?
Kısaca açıklayınız. (4 Puan)
SORU 4: Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a) Zilyetlik kavramını açıklayınız. Zilyetlik türlerini sayınız ve zilyetlik karinesine
dayanılarak taşınırlar üzerinde ayni hak kazanılması hakkında kısaca bilgi veriniz. (12 puan)
b) Türk Medeni Kanununda yer alan objektif ve sübjektif iyiniyet prensiplerini
uygulama alanlarını da belirtmek suretiyle karşılaştırmalı olarak açıklayınız. (8 puan)
SORU 5: Sözleşmeden doğan sorumluluğun şartlarını sayınız. İki tarafa borç yükleyen
sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklının haklarını ve alacaklının haklarını
kullanmasının şartlarını açıklayınız. (20 Puan)
Başarılar dileriz.
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