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Ders Hakkında
 Ders Kodu

: ADT 237

 Ders Adı

: Klavye Kullanımı III

 Ulusal Kredisi : 1+1 (AKTS: 3)
 Kısa İçeriği:


Hız Çalışmaları



Yardımcı Tuşların Yerleri ve Tuşlanması

 Ölçme ve Değerlendirme Esasları:


Ara Sınav → Uygulamalı



Yarıyıl Sonu Sınavı → Uygulamalı



Derse Katılım / Kısa Sınavlar → Uygulamalı
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Bilgisayarda Oturuş Şekliniz Nasıl Olmalıdır?

DOĞRU

YANLIŞ

 Sandalyenin yüksekliği kişinin klavyeye rahat uzanacağı ve rahat oturacağı şekilde ayarlanmalıdır.

 Sandalyede sırt dik ve sandalyenin arkasına hafifçe yaslanmış olmalıdır.
 Dirsekler rahat bırakılmalı, vücuda yakın olmalıdır.
 Klavyeye karın bölgesi klavyeye dayanacak kadar yakın ya da kollar dümdüz uzanacak kadar uzak oturmayınız.
 Bacaklar birbirine paralel ve ayakların her ikisi de yerle temas halinde, ancak biri diğerinden biraz önde olmalıdır.
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Bilgisayarda Oturuş Şekliniz Nasıl Olmalıdır?

DOĞRU

YANLIŞ

 Bilgisayar ekranı ile gözleriniz arasında en az 30 cm’lik bir mesafe olması idealdir. Bu mesafeyi veya biraz

üstünü (40-50 cm gibi) korumaya çalışınız.
 Videoyu inceleyiniz: https://www.youtube.com/watch?v=bfcoRmHwTBY
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Ana Kurallar
 Yazarken gözünüz daima yazacağınız yazıda olsun.

 Kesinlikle ekrana, klavyeye ya da ellerinize bakmayın.
 Yazarken, tuşa bastığınız parmak dışında diğer parmaklarınızı temel sıradaki

yerlerinden kaldırmayın.
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F Klavye Vuruş Haritası
Temel Sıra:
 Sol el: U, İ, E, A
 Sağ el: K, M, L, Y
 Altı çizili harflere

işaret parmağı
yerleştirilecektir.
 Her iki elin baş

parmağı boşluk tuşu
üzerinde olmalıdır.
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Parmakları Temel Sıraya Yerleştirme
 Doğru oturuş pozisyonuna geçtikten sonra, ellerinizi temel sıra tuşları üzerine

aşağıdaki kurallara dikkat ederek yerleştirmelisiniz.
 Parmaklar avucun içinde küçük bir top varmışçasına bükülür.
 Sonra sağ elin işaret parmağı “K”ye, sol elin işaret parmağı “A”ya götürülerek,

dörder parmak, tuşlara tırnak uçları gelecek şekilde yerleştirilir.

SOL EL
U

İ

E

SAĞ EL
A

K

M

L

Y
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Tuşlara Vuruş Tekniği
 Tuşlara ani ve kesin hareketlerle vurulmalıdır.
 Tuşa dokunan parmağı hemen geri çekmelisiniz.
 Tuşlara tırnak uçlarıyla hafifçe dokunulmalıdır.
 Klavyede on parmak yazarken parmaklar sürekli temel sıra tuşları üzerinde durur. Alt veya üst sıra tuşlarına

vuruş yapmak gerektiğinde sadece vuruşu yapacak olan parmak hareket eder ve vuruşunu yaptıktan sonra
tekrar temel sıradaki yerini alır.
 Bir tuşa vururken diğer parmaklar hareket etmemeli, örneğin havaya kalkmamalıdır. Örneğin, sağ elin işaret

parmağı “K” tuşuna vururken, sağ elin diğer parmakları “M, L, Y” tuşları üzerinde durmalıdır. Parmağınızın
doğru tuş üzerinde olduğundan emin olduktan sonra vuruşunuzu yapmalısınız.
 Video için tıklayınız: https://youtu.be/tZDCadIfVgU
8

Boşluk Çubuğu (Ara Çubuğu) Kullanımı
 Boşluk çubuğu (space bar), klavyenin en geniş yüzeye

sahip tuşudur. Alt sıranın altında bulunur, kelimeler
arasında ya da gerekli yerlerde ara vermeye yarar.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa

diğer el ile vurulmalıdır.
 İlgili başparmak, hafifçe yaylanarak boşluk çubuğuna

dokunur ve eski yerine geri döner.
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On Parmak Yazım Teknikleri I
 Gördüğünüz gibi parmakların düzeni sadece orta blok

için geçerlidir.

 Parmaklarınız yazmaya başlamadan önce ve yazarken

sürekli bu blok üzerinde olmalıdır. Diğer harflere
parmaklarınız geçiş yapacaktır. Örneğin, T harfini
yazabilmek için sağ elin işaret parmağını bir yana
kaydırırsınız. N harfini yazabilmek için sağ el orta
parmağınızı bir yukarı kaydırırsınız. Bu şekilde
kaydırmalar ile on parmak yazım tekniğini
uygulayabilirsiniz.
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On Parmak Yazım Teknikleri II
 Parmaklarınızın pozisyonu hızlı yazı yazarken çok

önemlidir. Bu nedenle parmaklarınızın yerleşimine
dikkat etmeniz gerekir.
 Parmaklarınızı doğru harfler üzerine koyduktan sonra

klavye üzerine bırakmayınız.
 Mümkün olabildiğince parmaklarınızın ilk eklemi ile orta

eklemi arasında belli bir açıyı koruyunuz.
 Parmakların

sürekli
bu
pozisyonda
durması
eklemlerinizde hareketlilik sağlayacağı için yorulma
hissetmezsiniz.
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Enter (Return) Tuşu

 Yeni paragraf oluşturmak için «Enter» tuşuna basılır.
 “Y” tuşunda duran sağ elin serçe parmağı “Enter” tuşuna uzanır, vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri

gelir.
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=f9ABx4aahkI
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Geri (Backspace) Tuşu

 Geriye git/Sil tuşuna SAĞ SERÇE PARMAK ile vurunuz.
 Parmaklarımız temel sıraya yerleştirilmiş vaziyette sağ elimizin serçe parmağı ile diğer parmaklar yerinden

kalkmadan geriye git/sil tuşuna basılarak hatalı yazılan ya da silinmek istenilen harf/harfler silinir.
 Eğer sağ serçe parmağınız sil tuşuna yetişmiyorsa, sağ işaret parmağınızı hafifçe yerinden kaldırıp, sağ orta
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parmağınız tuş üzerinden kalkmayacak şekilde sağ parmaklarınızı hafif sağa doğru yatırarak sağ serçe
parmağınız ile geriye git/sil tuşuna basabilirsiniz.

Başlarken…
 Parmak ısındırma hareketlerini yapınız.
 Parmaklarınızı bükünüz.
 Parmaklarınızın bükük durumunu bozmadan sol elinizin

parmaklarını sırasıyla U, İ, E, A tuşları üzerine, sağ
elinizin parmaklarını sırasıyla K, M, L, Y tuşları üzerine
yerleştiriniz.
 Tuşlara parmak uçlarınızın az değdiğini hissediniz.
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Isınma Çalışmaları
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim

elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz. Kendiniz

yazarken 3 dakika boyunca yazınız.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa

diğer el ile vurulmalıdır.

akütakemiluyş akütakemiluyş akütakemiluyş akütakemiluyş akütakemiluyş
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Isınma Çalışmaları
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim

elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz. Kendiniz

yazarken 3 dakika boyunca yazınız.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa

diğer el ile vurulmalıdır.

kara kara kartallar karlı iyi tarlalar ararlar
kara kara kartallar karlı iyi tarlalar ararlar
kara kara kartallar karlı iyi tarlalar ararlar
kara kara kartallar karlı iyi tarlalar ararlar
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Sürat Çalışması - 1
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

akak kak kaka kek keke akma akmak ama amme kakmak
kam kama kekeme kem makak makam mama meme ek ekme
ekmek em emek emme emmek aklama aklamak ala alaka
alalama alem allak allama allamak alma almak amel
amele eklem ekleme eklemek el ela elek elem eleme
elemek elleme ellemek elma emek emekleme emel kal
kala kalakalma kalakalmak kale kalem kalkma kalma
kel kelek kelle kemal lal lala lale lama lek leke
makale mal mala malak melek meleke meleme melemek
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Sürat Çalışması - 2

 Uygun yazım pozisyonunu

aldıktan sonra, öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.
uyarısına
kadar
yazmaya devam ediniz.

aile ailelik akik akli ali alim ekili ekilme ekim
ikilem ikileme ikilemek ikili ikilik iklim il ila
ilam ilik ilikleme iliklemek ilikli kalemlik keke
kekemelik kekik kekikli keklik laik laiklik mekik
melik melike memeli mika eklemeli eklemli eleklik
il ilim ilk ilke ilkel ilkeli ilkellik ille ilmek

 «Dur»

 Boşluk çubuğuna en son

hangi elle tuşa basıldıysa
diğer el ile vurulmalıdır.

keleklik kelime kelli kellik kemik kemikli laleli
lalelik maki makilik mali malik elemli elli ellik
ilmekleme ilmik ilmikleme ilmikli ima imal kimlik
emekli emeklilik imam imame imik imla imle imleme
imlemek kik kil kile kilim killeme killemek killi
kim kimi mil milim milli mim mimik mimlemek mimli
18

Sürat Çalışması - 3

 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

al ala alay ay aya ayak ayaklama ayaklamak el eli
eliyle ilmi ilmiye kal kalay kalaylama kalaylamak
mal mali maliye yak yaka yakalama yakalamak yakma
yakmak yal yalak yalaka yalama yalamak yama yamak
ayla aylak aylama aylamak emay emaye iyelik kimya
yamalama yamalamak yamama yamamak yamyam yay yaya
yayla yaylak yayma yaymak yek yeke yel yele yelek
ey eylem eyleme eylemek iyi iyilik iyilikle yelle
yelleme yellemek maya mayalama mayalamak kay kaya
kayak kaykay kayma kaymak kaymakam kayme yem yeme
yemek yemekli yemeklik mey meyil meyilli yemlikli
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eylemli eylemlik eylemlilik leylak leylaki leylek

Sürat Çalışması - 4

 Uygun yazım pozisyonunu

aldıktan sonra, öğretim
elemanının
«Başla»
uyarısını bekleyiniz.
uyarısına
kadar
yazmaya devam ediniz.

ukala ula ulak ulama ulamak ulema ulu ululuk ulum uluma
ulumak kamu kayyum kayyumluk kukla kul kula mum
mumlama mumlamak mumlu mumluk mumya mumyalama
kulak kule kulluk kum kuma kumla kumlama kumlamak

 «Dur»

 Boşluk çubuğuna en son

hangi elle tuşa basıldıysa
diğer el ile vurulmalıdır.

uy uyak uyku uykulu uykuluk uyluk uyma uymak uyku
yumulu yummak uyuklamak uyulma uyulmak umu umulma
yamuk yamukluk yamulma yamulmak yumak uyum uyumak
uyum uyumlu uyumluluk muallim muallime muallimlik
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Sürat Çalışması - 5

 Uygun

yazım pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur»

uyarısına
kadar
yazmaya devam ediniz.

 Boşluk

çubuğuna en son
hangi elle tuşa basıldıysa
diğer el ile vurulmalıdır.

kum kumlu kumluk kumul kuyu kuyum yumak yumaklama
kul kulluk muamele muamma yum yumaklamak umu umma
ummak umum umumi yum yumuk yumulma yumulmak
yumma mumyalamak makul malul malum mamul memluk
yuma yuma yumak yumak yumakla yumaklama yumaklama
yum yumul yumul yumulma yumulma yumulmak yumulmak
u lu ulum ulum uluma uluma ulumak ulumak ululamak
uy uy uyu uyu uyum uyum uyuma uyuma uyumak uyumak
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Sürat Çalışması - 6

 Uygun

alet aletli alt ata atak atalet atama atamak ekle
ekletme ekletmek elit elti eltilik ikile ikiletme
ikiletmek ileti iletilme iletilmek iletim iletmek

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

kalite kaliteli kat kati katil katillik lata leke
lekeletme lekeletmek maliyet maliyetli malt malta
mat matem matemli tak taka takat takla taklit tak

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.
devam ediniz.

 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ulutma ulutmak umut umutlu ut utku utkulu uyutmak
atiatik atiklik atlama atlamak etek etekli etiket
illet illetli illiyet it ita itaat kit kitle kutu
kutulama kutulamak likit limit limitet meta metal
metalik metelik tut tutma tutmak tut tutu tutulma
yitik yitiklik yitim yitme yitmek yut yutak yutma
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Sürat Çalışması - 7

 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

aktüalite aktüel aktüellik etüt eylül kül külleme
küllemek külli külliyat külliye külliyet malullük
mükemmel mükemmellik mülakat tük temettü tüketmek
lüle lüleli akü akülü ülke ülkü ümit ümitli ümmet
ümmi ümmilik ümük tümlemek tütme tütmek tüy tüylü
mülayim mülayimlik mülk mülki mülkiye ütmek ütülü
tüketim tüketme tül tülü tüm tümel tümleme yüklem
yükleme yüklemek yükletilme yükletilmek yükletmek
külliyetli küllü küllük kült külte küme kümelemek
ütüleme ütülemek ütületme ütületmek ütülme tüymek
yük yüklü yüklük yüklülük yüküm yükümlü küt kütle
kümeli kütleme kütlemek kütletme mülkiye mülkiyet
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akşam akşamki akşamlama akşamlamak aşma aşmak yaş
ekşi ekşili ekşilik ekşime ekşimek eş eşek ilişme
ilişmek işit işitim işitme işitmek şak şaka şakak

Sürat Çalışması – 8

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

tuş tuşlama tuşlamak tutuş tutuşma tutuşmak yemiş
yemişli yemişlik yeşil yeşilli yeşillik laikleşme
laikleşmek leş keş keşiş keşişleme kuşak kuşatmak
maşa maşalama maşalamak matlaşma matlaşmak işleme
işlemek işlek işleklik işle işleme işlemeli yaşam
yaşama yaşamak yaşatma yaşatmak üşü üşüme üşütmek
melek işlemeli işi ütü ile ütülemişti ayşe kilimi
ütüleye ütüleye tamam etmişti kamile Şaka ile iki
kişiyi işletti memleket ile milleti tamam etmişti
kemikli et ile yemek yemek tek kişilik işmiş ayşe
ile kaya yetmiş iki millete yetişmiş yemişi yemiş
elli kişi tek kişilik işi tamamlamaya yetmemiştik
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akı akıl akıllı akıllılık akıt akıtma akıtmak tak
takı takılı takılış takılma takılmak yılma yılmak
ılım ılıma ılımak ılıtma ılıtmak kış kışla kışlak

Sürat Çalışması – 9

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

layık maşalı maşalık mayalı mayalık ulaş ulaşılma
ulaşılmak ulaşım tık tıkalı tıkama tıkamak tıkama
yık yıkama yıkamak yıkatma yıkatmak at atıl atılı
aşı aşılama aşılamak aşılatma ışık ışıklı ışılama
ışılamak kul kulak kulaklı kulaklık kumaş kumaşlı
şık şıklık taş taşlı taşlık yakı yakılma yakılmak
leyla ile ali kıymayı yıkamış kıymalı yemek yemiş
ışık ile aşık altı kutu elma ile yemişi taşımamış
ılık aşımı ateşte yakmıştı ateşli kül elimi yaktı
ela ekşi yemişi yemişti ali ekşi yemişi yememişti
ışıkla ali kuşa et atmış kuş eti itmiş elma almış
umutla kaya iki kutu eşyayla şişeyi ateşte yakmış
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ayar ayarla ayarlama ayarlamak ayrı ayrıl ayrılma
er erit eritme eritmek eriş erişim erişme erişmek
ıtır ıtırlı ilerleme ilerlemek iri irile irileşme

Sürat Çalışması – 10

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

kur kurak kuraklık kür küre kürek lir lira liralı
mark marka markala markalamak rak rakam rakamlama
rakamlamak ritim ritimli şeker şekerle şekerlemek
tırtık tırtıkla tırtıklama tırtıklat tırtıklatmak
üre üret üretim üretimlik üretme üretmek üretilme
yer yerilme yerilmek yerleşme yırt yırtma yırtmak
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
rakamları arka arkaya şuraya yerleştirir ama tümü
yere yatar kemikli eti ateşe at ama tüyleri yakma
kaya kuşa yaklaşarak tarakla tüyleri taramış kuşa
atmış kuş eti itmiş elmayı almış kamil taş atarak
kuşu yaralamış kara kuş ürkerek kırlara yürümüştü
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as asa asal asalak asalaklık es esir esirlik eski
eskitme eskitmek ısla ıslak ıslaklık istem isteme
istemek ısrar ısrarlı ısrarlılık istek isteklilik

Sürat Çalışması – 11

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

küs küsme küsmek liste listele listelemek mesleki
meslektaş meslektaşlık resim resimli resimlik sak
saka sakal sakallı ser seri seril serilmek sistem
sur surat suratlı şemsi şemsiye şemsiyelik taksim
taksimat tıs tıslama tıslamak us uslu usluluk üst
üstele üsteleme üstelemek yas yasa yasama yasamak
umut ile kaya iki kutu elmayla tüm yemişi yemişti
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
kuşa yemi atmalı altı takla atarsa uykuya yatmalı
mesleki meseleleri istekle tamamlayarak uyumuştuk
ısıtılmış mısırları yiyerek yasakları sıralamıştı
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
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acı acılı acılık acıma acımak cayma caymak cilacı
cilacılık elmacı elmacık eskici eskicilik ısırıcı
ısıtıcı ileri ilerici işleme işlemeci işlemecilik

Sürat Çalışması – 12

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

kır kırıcı kırıcılık kiracı kiracılık laka lakacı
mal mali maliye maliyeci maliyecilik mercek merci
al salcı seyirci seyircili şaka şakacı şakacılık
tarımcı tarımcılık taşıyıcı taşıyıcılık uykuculuk
ücret ücretli ücretlilik ütücü ütücülük yarışmacı
yarışmacılık yık yıkımcı yıkımcılık yücel yücelme
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
kuşa yemi atmalı altı takla atarsa uykuya yatmalı
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
cuma amcama ceketi alacaktı cüce cicili cam almış
cemre cüsseli sucuyla cüretkar camcıyı kucaklamış

28

az aza azalma azalmak azar azarlama azarlamak caz
cazcı cazcılık ceza cezalı ez ezici ezicilik ezik
eziklik ışıksız ışıksızlık iz ikiz ikizli ikizlik

Sürat Çalışması – 13

kaza kazak kazaklık kuzey kuzeyli lezzet lezzetli
maraz maraza marazlı marazlık rumuz rumuzlu süzme
süzmek süzülme süzülmek şaş şaşma şaşmazlık titiz
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

titizleşme titizleşmek uz uzak uzaklık üzme üzmek
üzülme üzülmek yüz yüzsüz yüzsüzlük zam zamir zar
zarar zararlı zıt zıtlaşma zıtlaşmak zum zumlamak
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
zümre terastaki kazayı azami zararla karşılayacak
zümrüt kazakla ayaza kalma zekai yüzük takacakmış

29

atom atomcu atomculuk azot azotlama azotlamak coş
coşku coşkulu coşma coşmak eko eko iyot iyotlamak
kil kilo kilolu kiloluk koy koyma koymak lot loto

Sürat Çalışması – 14

mola molalı ocak ocaklı okul okullu okuma okumak
ol olay olaylı omuz omuzla omuzlama omuzlamak oya
oyacı oyacılık roka rol rolcü rolcülük rot rotalı
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

sol solak solaklık sol solma solmak soy soylu şok
şoke tok toka tokalaşma tos tosla toslama yoklama
yoklamak yol yolak yolma yolmak zor zorla zorlama
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu
korayla oya kimselere sormamış lokumları yemişler
oylum iyice yorulmuş o ortamla koroyu omuzlamıştı

30

ada adak adaklı adaklık ciddi ciddilik ciddiyetli
dair daire daireli da dal dalma dalmak deli delik
delikli dok doku dokuma dokumacı dokumacılık duru
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durula durulama durulamak erdem erdemli ışıldamak
idare idareci kod kodlama kodlamak lider liderlik
lodos lodoslama midye midyeci midyecilik müdürlük
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla» od odak odaklama odaklamak rodeo rodeocu sürdürme
uyarısını bekleyiniz.
sürdürmek şimdi şimdiki şimdilik uy uydur uydurma

 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya uydurmak yedi yedirme yedirmek ziyade ziyadeleşme

cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
ile zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım
dedem ile dadım adada doya doya dalda dut yediler
damdaki dar odada dakikalarca dimdik duruyorlardı

31

an ana analık can canlı canlılık cin cins cinslik
din dinme dinmek ek eki ekin ekinci endam endamlı
ısı ısınma ısınmak iki ikinci ikincilik in inanma
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kan kanma kanmak kanat kanatlı lim limon limonluk
mana manalı ney neyse neyzen nice nicel nicelikli
on onar onarma onarmak ran rant rantiye rantiyeci
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla» sin sinir sinirli şen şenlik şenlikli tor tornacı
uyarısını bekleyiniz.
tornacılık un uncu unculuk unlamak ün ünle ünleme
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya yen yeni yenilik yan yanak yanaklı zan zannet zen
devam ediniz.

zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
ile oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu
doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
nermin annemin tonton ellerine uzun uzun tutunmuş
nesrinle narin nenemin ninnisiyle neşelenmişlerdi

32

ağa ağalı ağarma ağarmak ağda ağdalı ağdalık ağrı
ağrıma ağrımak ciğer ciğerci ciğercilik dağ dağcı
dağcılık dağılma dağılmak değer değerle değerleme
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eğ eğil eğilim eğilimli eğ eğri eğrili eğrilik iğ
iğne iğneci iğnecik iğnecilik kağıt kağıtlı lağım
lağımcı lağımcılık nağme nağmelik oğul oğullu sağ
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla» sağır sağırlaşma sağırlaşmak sağ sağma sağmak sığ
uyarısını bekleyiniz.
sığır sığırcı tuğ tuğra tuğralı uğra uğrama yağcı
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya yağma yağmacı yağmacılık züğürtleşme züğürtleşmek
devam ediniz.

nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
ile doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım
oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

eğeyi sağa doğru eğdim kuğular eğri ağaca tünemiş
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
kağan dağda yağan yağmurda iğde ağacına uğramıştı

33

açı açıcı açıcılık ağaç ağaçlı ağaçlık çağ çağdaş
çağdaşlık çak çakı çakıl çakıllık çığ çığlık çıra
çıralı çıralık doğaç doğaçlama et etçi etçil ışık
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ışıkçı ışıkçılık iç içe içeri içerik içerikli koç
koçak küçük küçüklük makas makasçılık or ora orak
orakçı reçel reçelci son sonuç sonuçla sonuçlamak
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

suç suçlama suçlamak şeritçi şeritçilik taç taçlı
uç uçar uçarı uçarılık üç üçle üçleme yem yemişçi
yemişçil yük yükçü ziraatçı ziraatçılık ziyaretçi
doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım
nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
çakı açıkken elimi kesmiştim çam için çit açmıştı
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
çağdaş açlık içinde yalçın yamaçlarda dirençliydi

34

agula agulama agulamak al algı algılama algılamak
çalgı çalgıcı çalgıcılık çiz çizgi çizgili dalgıç
dal dalgıçlık diz dizgi dizgici duy duygu duygulu
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egemen egemenlik engel engelle engelleme gen genç
gençlik giz gizem gizemli guru gurur gururlu ısır
ısırgan ilgi ilgili kaygı kaygılı kurgu kurgulama
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

logo manga mangal olgu olgucu salgı salgın sünger
süngerci süngercilik uy uygula uygulama uygulamak
üzgü üzgün üzgünlük yıl yılgı yılgın zenginleşmek
nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
gide gide on gün geçmişti gemi geri geri gitmişti
gece gelen gelin alayı salı günü geri gitmişlerdi
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir

35

ahlak ahlakçı ahlakçılık ahlaklı ahlaklılık cahil
cahilce cahiliye cahiliyet cahillik çehre çehreli
dahi dahil dahiliye ehli ehlileşme ehlileşmek gün
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günah günahkar hece hecele heceleme hurda hurdacı
ıslah ıslahat ihmal ihmalci kül külah külahçı leh
lehim lehimci lehimcilik mühür mühürle mühürlemek
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

oh ohla ohlama ohlamak rahat rahatlama rahatlamak
ruh ruhsal ruhsuz ruhsuzlaşma sahi sahici silahlı
şahit şahitli şahitlik tohum tohumlama tohumlamak
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
hemen hemen herkes sahte cihazı sahici sanıyormuş
hasan cumhuriyet caddesinde de sahneye çıkıyormuş

36

av avcı avcılık avla avlama avlamak ceviz cevizli
cevizlik cıva cıvalı çevik çevikleşme çevikleşmek
dava davacı davacılık ev evci evcil evcilik evlik
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güve güven güvenme güvenmek hav hava havacı ivedi
ivedili ivedilik kov kova kovala kovalama ov ovma
ovmak reva revani sav savcı savcılık sıva sıvamak
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

tuval tuvalet tuvaletçi unvan unvanlık var varmak
ver vergi vur vurma vurmak yal yalvarma yalvarmak
yuva yuvalama yuvalamak zır zırva zırvalamak zevk
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
vakit varken evvela vize için vergiyi vermişlerdi
vedat vazo ve viyolayı hava kuvvetlerine vermişti

37

aba aban abanma abanmak bir birey bireysel birisi
azibe cazibeli cazibesiz çubuk çubuklu dar darlık
ebe ebedi ebedilik gebe gebelik heybet heybetlice

Sürat Çalışması – 22

ibre ibret ibretlik kibir kibirli kibirlilik lobi
lobici lobicilik maraba marabacılık nebat nebatat
obur oburlaşma robot robotik sobe sobele sobeleme
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

şebek şebeklik tab taba tabak tabaka urba urbalık
veba vebal vebalı yaba yaban yabancı yabancılaşma
zımba zımbala zımbalama zımbalamak zorba zorbalık
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
bekleyen biber bazen bana buruk bir tad bırakırdı
benim babam babaların babası bugün bendensin dedi

38

af afak afaki afakilik büfe büfeci büfecilik cefa
cefalı çift çifte çifteleme def defa defans efsun
efsunlama efsunlamak fal falcı falcılık fol folyo
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gaf gafil gafillik hedef hedefle hedefleme iftira
iftiracı iftiracılık kof kofa kofalık lif lifleme
liflemek marifet marifetli nefes nefesli nefeslik
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

of ofset ofsetçi raf rafine rafineri saf saflaşma
şer şeref şerefli taraf taraflı üf üfleme üflemek
vefa vefalı yufka yufkacı zift ziftleme ziftlemek
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
faiz farkı faturaya girerse bu defa fazla olurmuş
fikret ufak tefek farkları affetmezdi faturalardı

39

arp arpa arpacı cep cepçi cepçilik depo depoculuk
epey epeyce fotokopi fotokopicilik garip gariplik
hop hopla hoplamak ıstampa ıstampacı ıstampacılık
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ip ipek ipekçi ipekçilik kep kepek kepekli lapacı
lapacılık mikrop mikroplu nispet nispetli optikçi
optikçilik peki pekişme rapor raporla raporlatmak
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

sopa sopala sopalama şüphe şüpheci şüphecilik tıp
tıpa tıpalı ürperti ürpertici ürpertili yap yapma
yapmak yapmacık yıpranma yıpranmak zıpır zıpırlık
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
pilli pikapta pop müziğiyle peşpeşe pinpon oynadı
papaz her pazar kepini giyip tepede replik yapmış
paris toprağında kaptan pilot kapağı kaplatmıştır

40

ambalaj ambalajlama ambalajlamak ambalajlı bandaj
bandajla bandajlama deterjan deterjancı etnolojik
fizyoloji fizyolojik gar garaj garajcı garajcılık
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homojen homojenleşme homojenleşmek imaj ideolojik
jakuzi jakuzili jet jeton jilet jiletle jiletleme
kolej kolejli lojik lojistik lojman marj marjinal
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

nostalji nostaljik orijin orijinal plaj pas pasaj
ruj rujlu rujsuz son sondaj staj stajyer şarj ton
tonaj üroloji ürolojik viraj virajlı volta voltaj
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
pilli pikapta pop müziğiyle peşpeşe pinpon oynadı
jandarma ajan menajerin mesajını jüriye veriyordu
janjanlı bej kumaş jiletle kesilip bagaja konuldu
jale pasajın garajındaki jaguar müjdesini almıştı

41

aktör aktörlük böl bölüm bölümle cömert cömertlik
çök çökel çökelme çökelmek dök dökük döküklük fön
göl gölge gölgeli gör göre görece hörgüç hörgüçlü
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jöle jöleli jölesiz kök kökle kökleme lös lösemit
majör masör masöz nöbet nöbetçi nöbetçilik öd öde
ödem ödeme öl ölçü ölçüm pörsük pörsüklük pörtlek
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

röntgen röntgenci sök sökme sökmek şoför şoförlük
töre tören törenli valör vektör yön yönet yönetme
yönetmek yöre yöresel yöreselleşme yörük yörüklük
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
pilli pikapta pop müziğiyle peşpeşe pinpon oynadı
jandarma ajan menajerin mesajını jüriye veriyordu
öteki köy için özel görevli göndermek gerekmezmiş
önce gölete düşen aracı görmüş köye öyle dönmüştü
öğrencilerin gözü önünde önlüğü ile öylece kalmış

42

Büyük Harf (Shift)
 Büyük harfleri yazmak için, harf

hangi el tarafındaysa diğer
elimizin serçe parmağı ile Shift
düğmesine basılı tutulur. Harf
tıklanır.

 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

Ankara İstanbul İzmir Antalya Denizli
Muğla Yozgat Malatya Elazığ Van
Trabzon Samsun Isparta Edirne Hakkari

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.

 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

43

Nokta (.)
 Nokta (.) işareti için, sağ el yüzük

parmağı ile temel sıranın altına
uzanılır.

 Noktalama işaretlerinden sonra

bir boşluk bırakılır.

 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

Ankara. İstanbul. İzmir. Antalya. Denizli.
Muğla. Yozgat. Malatya. Elazığ. Van.
Trabzon. Samsun. Isparta. Edirne. Hakkari.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.

 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

44

Virgül (,) - İki Nokta Üst Üste (:) - Noktalı Virgül (;)
 Virgül (,) işareti için, sağ el serçe

parmağı ile temel sıranın altına
uzanılır.
 Noktalama işaretlerinden sonra

bir boşluk bırakılır.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli,
Muğla, Yozgat, Malatya, Elazığ, Van,
Trabzon, Samsun, Isparta, Edirne, Hakkari.

 İki nokta üst üste (:) işareti için,

sol el serçe parmağı Shift tuşuna
basarken, sağ el yüzük parmağı
ile temel sıranın altına uzanılır.

Şehirler: Antalya, Burdur, Konya, Denizli.

 Noktalı virgül (;) işareti için, sol el

serçe parmağı Shift tuşuna
basarken, sağ el serçe parmağı
ile temel sıranın altına uzanılır.

Ankara; İstanbul; İzmir; Antalya.
45

Parantez ()

 Parantez tuşları, klavyenin üst

kısmında sayı tuşlarının ikinci
işlevi olarak yer alır.
 Parantez açma tuşuna sol el

serçe parmak ile üst karakter
tuşuna basarken, sağ el orta
parmak ile vuruş yapılır.
 Parantez kapama tuşuna sol el

serçe parmak ile üst karakter
tuşuna basarken, sağ el yüzük
parmak ile vuruş yapılır.

Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde
sayılan hallerin devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde
sayılan hallerde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde
sayılan hallerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir.
Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (g) bendi hariç toplam
sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir.
Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı
iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.
İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine
gidemediği günler yıllık ücretli izin hakkının hesabında
çalışılmış gibi sayılır (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı
bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası
sayılmaz.).
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Tire Tuşu (-)

 Tire (-) tuşu, klavyenin sağ üst

köşesinde yer alır.
 Tire tuşuna sağ el yüzük parmağı

ile vurulur.
 Vuruş

yaparken,
diğer
parmakların temel sıra üzerinden
kaldırılmamasına
dikkat
edilmelidir.

 Devamında boşluk tuşuna sol el

başparmakla basılmalıdır.

a) Her çeşit meyveli ve meyvesiz bitkiler; çay - pamuk tütün - elyaflı bitkiler; turunçgiller; pirinç - baklagiller; ağaç
- ağaççık - omca - tohum - fide - fidan; sebze ve tarla
ürünleri; yem ve süt bitkilerinin yetiştirilmesi - üretimi ıslahı - araştırılması - bunlarla ilgili her türlü toprak işleri ekim - dikim - aşı - budama - sulama - gübreleme - hasat
- harman - devşirme - temizleme - hazırlama ve ayırma
işleri - hastalık ve zararlılarla mücadele - toprak ıslahı çayır - mera - toprak ve su korunması.
b) Ormanların korunması - planlanması (amenajman) yetiştirilmesi - işletilmesi - sınırlandırılması çalışmaları bunlara ait alt yapı çalışmaları ile tohum toplama - fidanlık
- ağaçlandırma - erozyon kontrolü - etüt proje ve
rehabilitasyonu - ormancılık araştırma ile milli park orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması
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- bakım ve geliştirilmesi.

İnceltme İşareti Tuşu (^)
 İnceltme işareti (^) tuşu, klavyenin sol

üst kısmında “3” tuşunun ikinci
fonksiyonu olarak bulunur. Ünlem
tuşuna, sağ el serçe parmak ile üst
karakter tuşuna basarken, sol el orta
parmak ile basılır. Bu işlemden sonra
ekranda
herhangi
bir
karakter
görünmez.

 Devamında

küçük harfle devam
edilecekse, üst karakter tuşu serbest
bırakılarak a, i, u gibi harflere
basıldığında inceltme işaretli olarak
görünür.

 Büyük harfle devam edilecekse, üst

karakter tuşuna basılarak devam
edilmelidir. Sadece inceltme işareti
kullanılacaksa,
boşluk
tuşuna
basılabilir.

Maddî tazmînat dâvâsı, hukuka mügâyir bir fiîl veya hâl
nedeniyle malvarlığında meydana gelen eksilmenin, yâni
maddî zararların giderilmesi; mânevî tazmînat dâvâsı ise
aynı hâl veya fiîliyât nedeniyle şahsın yaşadığı üzüntü,
elem ve yıpranmanın yol açtığı manevî zararların
giderilmesini amaçlayan bir dâvâ türüdür. Maddî ve
mânevî tazmînat dâvâları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı
da açılabilir. Ticarî nitelikte olmayan tüm tazmînat dâvâları,
talep edilen tazmînat miktarına bakılmaksızın asliye hukuk
mahkemelerinde açılır. Devletin, yani idârenin işlem ve
eylemleri nedeniyle zarara uğrayanların açtığı tazmînat
davasına “tam yargı davası” denilmektedir. Tam yargı
dâvâsına bakma görevi idarî yargı yerleri olan vergi
mahkemeleri veya idâre mahkemeleri tarafından yerine
getirilir. Maddî ve mânevî tazmînat dâvâsı, herhangi bir
nedenle uğranılan haksız bir maddî veya mânevî zararı
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gidermek amacıyla açılabilir.

Kesme İşareti Tuşu (’)
 Kesme

işareti,
klavyenin
üst
kısmında 7 sayı tuşunun ikinci işlevi
olarak yer alır.

 Kesme işaretine sol el serçe parmak

ile üst karakter tuşuna basarken, sağ
el işaret parmağı ile 7 tuşuna
basılarak vuruş yapılır.
 Vuruş yaparken, diğer parmakların

temel
sıra
üzerinden
kaldırılmamasına dikkat edilmelidir.
 Kesme

işaretinden sonra boşluk
bırakılmaz.

Dernekler Kanunu’nun 23. maddesinde gerçekleştirilen
değişiklik ile kapsamı genişletilen genel kurul bildirimi
bundan böyle mülki idare amirliği yerine dernek
merkezinin
bulunduğu
dernekler
birimine
gerçekleştirilecektir. Kanun ile getirilen önemli diğer bir
değişiklik ise Kanun’un 24. Maddesi ile Dernekler
Kanunu’na Geçici Madde-1’in eklenmesidir. Geçici Madde1 ile tüm derneklere, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih
olan 26.03.2020 tarihinden itibaren altı ay içinde, dernek
üyeliği devam eden kişilerin ad, soyad, doğum tarihi ve
kimlik numarası bilgilerini, dernek merkezinin bulunduğu
dernekler birimine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
Kanun’un 22. maddesi ile Dernekler Kanunu’nun 32.
maddesine (s) bendi eklenmiş, eklenen bu bent ile
Dernekler Kanunu’nun 23. maddesindeki bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine
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beş yüz Türk lirası idarî para cezası öngörülmüştür.

Tırnak İşareti Tuşu (“)

 Tırnak (“) işareti, klavyenin sağ üst

kısmında 2 tuşunun üzerinde yer alır.
 Tırnak işaretine sağ el serçe parmak

ile üst karakter tuşuna basılı
tutarken, sol el yüzük parmak ile 2
tuşuna basılarak vuruş yapılır.
 Vuruş yaparken, diğer parmakların

temel
sıra
üzerinden
kaldırılmamasına dikkat edilmelidir.

Yasama işlemleri “parlâmento kararları” ve “kanun” olmak
üzere
ikiye
ayrılmaktadır.
Parlâmento
kararlarını
inceledikten sonra şimdi “kanunlar”ı inceleyelim. Aslında
“kanun”, “parlâmento kararı”na nazaran daha yaygın ve
genel bir yasama işlemi türüdür. Kanun, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin iradesini açıklamasının genel biçimidir.
1982 Anayasasının 87’nci maddesine göre “kanun koymak,
değiştirmek ve kaldırmak” Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görev ve yetkisidir. Anayasa “kanun koymak” tan
bahsetmekte,
kanunların
nasıl
yapılacağını
ve
yayımlanacağını belirtmekte, ama “kanun” kavramını
tanımlamamaktadır. Bu tanımı Anayasanın öngördüğü
unsurları katarak şu şekilde genişletebiliriz: “Kanun,
parlâmento kararı dışında kalan ve Anayasanın yetki
verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından (m.7, 87),
Anayasada öngörülen kanun yapma usullerine uyularak
yapılan (m.88) ve Cumhurbaşkanınca yayımlanan (m.89)
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işlemlerdir.”

Taksim (Bölme)
İşareti Tuşu (/)

 Taksim

(bölme) işareti (/) tuşu,
klavyenin sağ üst kısmında sıfır
tuşunun sağında yer alır.

 Taksim tuşuna, sağ el serçe parmak

ile vuruş yapılır.
 Vuruş yaparken, diğer parmakların

temel
sıra
üzerinden
kaldırılmamasına dikkat edilmelidir.
 Devamında boşluk tuşuna sağ el

başparmakla basılmalıdır..

Bu Tebliğ, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe
Yönetmeliğinin 12 nci, 27 nci, 549 uncu ve 552 nci,
31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin
Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci, 8/6/1988 tarihli ve
19836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pul ve Değerli
Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile
Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair
Yönetmeliğin 12 nci, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe
Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile
Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 26 ncı, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci
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maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Metin 1
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca
istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye
gönderilmiş olup, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten
ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin
gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı tarafından borçlular aleyhine
çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
başlatılmış, borçlu vekili, icra mahkemesine başvurusunda;
müvekkilinin takibe konu çeklerin keşidecisi olduğunu belirterek;

52

Metin 1 - devamı
Takip alacaklısının, takibe konu çekleri lehtardan ciro yoluyla devralan firmanın
başka firma olduğunu, bu firma takibe girişirken çeklerin, 6361 Sayılı Kanun’a
uygun bir faktöring işlemi kapsamında alındığına dair sözleşme ve müvekkili ile
lehtar arasında çeklerin veriliş amacına ilişkin herhangi bir fatura ya da benzeri
vesika ibraz edilmediğini, takibe konu çeklerin, esasında lehtara avans çeki
olarak verildiğini, 6361 Sayılı Kanun uyarınca bu def’inin takip alacaklısına karşı
da ileri sürülebileceğini, bunun yanında gerek lehtara gerek takip borçlusuna
yönelik olarak açılan menfi tespit davasında, müvekkilinin borçlu olduğu
kesinleşene kadar, müvekkili hakkında, takip yapılamayacağından bahisle
takibin iptalini, işlemiş faizin fahiş olarak hesaplandığını, ayrıca müvekkilinin
borçlu olarak kabul edilmesi halinde dahi çek tazminatı olarak oranın 5 yerine
10 istenmesinin doğru olmadığını beyan ederek, bu yönden de takibin iptalini
talep etmiştir.
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Metin 2
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Mahkemece; borçlunun yukarıda belirtilen takibin iptaline yönelik ilk
iddiası incelenmeden, işlemiş faiz ile takipte uygulanacak çek
tazminatı oran ve miktarı hakkında düzenlenen bilirkişi raporu esas
alınarak aynen; “bilirkişinin icra dosyasına bilimsel verilere ve
dosyaya toplanan delillere uygun denetime elverişli raporu
doğrultusunda, davacının davasının kabulüne” şeklindeki gerekçe ile
karar verildiği görülmüştür.
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Metin 2 - devamı
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Hükmün Kapsamı” başlıklı 297/1
maddesinin “c” bendinde, hükmün; “Tarafların iddia ve savunmalarının özetini,
anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri,
delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan
sonuç ve hukuki sebepleri” kapsaması gerektiği belirtilmiştir.
Bir mahkeme kararının gerekçesi, o davaya konu maddi olguların mahkemece nasıl
nitelendirildiğini, kurulan hükmün hangi nedenlere ve hukuksal düzenlemelere
dayandırıldığını ortaya koyar; kısaca, maddi olgular ile hüküm arasındaki mantıksal
bağlantıyı gösterir. Tarafların, o dava yönünden, hukuk düzenince hangi nedenle haklı
veya haksız görüldüklerini anlayıp değerlendirebilmeleri ve Yargıtay’ın hukuka
uygunluk denetimini yapabilmesi için, ortada usulüne uygun şekilde oluşturulmuş,
hükmün hangi nedenle o içerik ve kapsamda verildiğini ayrıntılarıyla gösteren, ifadeleri
özenle seçilmiş ve kuşkuya yer vermeyecek açıklıkta bir gerekçe bölümünün bulunması55
zorunludur.

Metin 3
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak yazılması gerektiğini
öngören Anayasa’nın 141/3. maddesi ve ona koşut bir düzenleme içeren 6100
Sayılı HMK’nın 27. ve 297. maddeleri işte bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.

Yine, bazen bir mahkeme kararının, başka bir dava yönünden kesin hüküm veya
güçlü delil oluşturup oluşturamayacağı gibi konularda yapılacak hukuksal
değerlendirmelerin sağlıklı olabilmesi de, o kararın yukarıda açıklanan nitelikte
bir gerekçeyi içermesiyle mümkündür (Hukuk Genel Kurulu’nun 18.10.2006
tarih, 2006/11620 Esas ve 2006/659 Karar sayılı kararı).

56

Metin 3 - devamı
Bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında: mahkemece verilen kararın yukarıda
açıklanan nitelikte bir yasal gerekçeyi içermediği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece,
HMK’nun 297. maddesi gereğince; bilirkişi raporuna neden itibar edildiğinin genel bir
ifade ile değil, nedenleri ile birlikte açık şekilde belirtilmesi ve ayrıca borçlu vekilinin
takibin iptaline ilişkin ilk iddiası hakkında inceleme yapılıp olumlu olumsuz bir karar
verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ: Alacaklı ve borçlunun temyiz istemlerinin kabulü ile mahkeme kararının
yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca
(BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklı ve borçlunun temyiz itirazlarının bu
aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine,
ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,57
oybirliğiyle karar verildi.

Metin 4
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Takip talebinde istenen faiz oranının cinsinin belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o tarihte
uygulanan yasal veya ticari faiz oranlarından birine denk gelmesi durumunda o cins faiz
oranının istendiğinin kabulü gerekeceğinden ödeme emrine yasal sürede itiraz edilmemiş olsa
bile faizin istenen faiz türüne göre ve değişen oranlarda hesaplanması gerekir. Ancak, takipte
talep edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşen işleyecek faizin türünün gösterilmemesi ve oranının
yasal ya da ticari faiz oranlarından birine denk gelmemesi halinde aynı sonuca varılamaz. Bu
durumda, itiraz edilmeyerek kesinleşen oran üzerinden faizin hesaplanması gerekir. Somut
olayda takip talebinde yürütülmesi istenen işleyecek faiz oranının, avans faiz oranına denk
geldiği, bu durumda talep edilen faiz oranı, belirtilen faiz oranlarına uygun olduğundan
alacaklının da, takipten sonrası için avans faiz oranının uygulanmasını istediği sonucuna
varılabilir. Dolayısıyla, takip tarihinden sonraki dönem için işlemiş faizin belirlenmesinde değişen58
oranlarda avans faiz oranlarına göre hesaplama yapılması gereklidir.

Metin 5
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda herkes kendi kusuru göz önünde bulundurulmak
suretiyle sorumlu tutulur. Taksirli suçun kanuni tanımında belirlenen netice birden fazla kişinin
karşılıklı olarak işledikleri taksirli fiiller sonucunda gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir trafik
kazasında sürücü ile yaya veya her iki sürücü de taksirle hareket etmiş olabilir. Bu gibi
durumlarda neticenin oluşumu açısından her kişinin taksirli fiili dolayısıyla kusurluluğu bir
diğerinden bağımsız olarak belirlenmelidir. Aynı şekilde birden fazla kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen bir ameliyatın ölüm veya sakatlıkla sonuçlanması durumunda, ameliyata katılan
kişiler müştereken hareket etmektedirler. Ancak tıbbın gereklerine aykırılık dolayısıyla ölüm veya
sakatlıkla sonuçlanan bu ameliyatta işlenen taksirli suçun işlenişi açısından suça iştirak kuralları
uygulanamaz. Kanunun suça iştirake ilişkin hükümleri, kasten işlenen suçlarda suçun işlenişine 59
iştirak eden kişilerin sorumluluk statülerini belirlemektedir.

Metin 6
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Elinde ilam olan bir alacaklı ilamlı icraya ilişkin birçok avantajı var iken neden ilamsız icrayı tercih
eder. Burada ilk akla gelen ilamlı icra takiplerinde uygulanan İcra ve İflas Kanunu uyarınca
borçlunun icranın geri bırakılması kararı alarak takibi durdurmasını bertaraf etmek olabilir. Bir
diğer neden de, ilamın bozulması halinde takibin durmasının ve sonrasında alacağın olmadığı
ya da daha az olduğunun ilamla belirlenmesi halinde icranın iadesinin yolunu kapatmak olarak
düşünülebilir. İcra ve İflas Kanununda hüküm bulunmayan hallerde bu kanuna aykırı düşmediği
ölçüde genel nitelikte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin icra takipleri hakkında
da uygulanması gerekir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre taraflar, dürüstlük kuralına uygun
davranmak zorundadırlar. Buna göre elinde ilam olan bir alacaklının ilamlı icra takibi yapmak
yerine ilamsız icra takibi yapmasının anılan maddede düzenlenen dürüstlük kuralı ile 60
bağdaşmayacağı muhakkaktır.

Metin 7
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Belirtilen mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi
üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü. Alacaklı tarafından
başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiple ilgili olarak borçlular, söz konusu
senedin bankayla aralarında açılmış bulunan kredi sözleşmesinden kaynaklandığını, bunun
teminatı olarak alacaklı bankaya verildiğini ileri sürerek takibin iptalini talep etmişlerdir. Kanun
uyarınca bononun, kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi unsurunu taşıması
zorunludur. Bu niteliği haiz olmayan bono, kambiyo senedi vasfında kabul edilemez. Hukuk
Genel Kurulunun ilgili kararlarında da benimsendiği üzere dayanak belgenin hangi ilişkinin
teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Alacaklı banka vekili tarafından verilen cevap 61
dilekçesinde, taraflar arasında bir kredi sözleşmesinin varlığı kabul edilmiş ise de, söz konusu
senedin teminat olarak verilmediği ve alacağa istinaden takibe konulduğu belirtilmiştir.

Metin 8
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır. Birinci seçimlik hareket, resmi
belgeyi sahte olarak düzenlemektir. Bu seçimlik hareketle, resmi belge esasında mevcut
olmadığı halde, mevcutmuş gibi sahte olarak üretilmektedir. Sahtelikten söz edebilmek için,
düzenlenen belgenin gerçek bir belge olduğu konusunda kişiyi yanıltıcı nitelikte olması gerekir.
Başka bir deyişle, sahteliğin beş duyuyla anlaşılabilir olmaması gerekir. Özel bir incelemeye tabi
tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, sahte belge olarak kabul edilmesi gerekir.
İkinci seçimlik hareket, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmektir. Bu
seçimlik hareketle, esasında mevcut olan resmi belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak
suretiyle değişiklik yapılmaktadır. Mevcut olan resmi belge üzerinde sahtecilikten söz edebilmek
için, yapılan değişikliğin aldatıcı nitelikte olması gerekir. Aksi takdirde, resmi belgeyi bozmak 62
suçu oluşur.

Metin 9


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Madde metninde, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğinin ihlali suç olarak tanımlanmaktadır.
Söz konusu suç, belirli kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin öğrenilmesiyle işlenmektedir.
Kişiler arasındaki haberleşmenin ne suretle yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yoktur.
Bu haberleşme, örneğin mektupla, telefonla, telgrafla, elektronik posta yoluyla yapılabilir. Bu suç
açısından önemli olan, haberleşmenin belirli kişiler arasında yapılmasıdır. Söz konusu suçu, bu
haberleşmenin tarafı olmayan kişi işleyebilir. Haberleşmenin gizliliğinin sadece dinlemek veya
okumak suretiyle ihlal edilmesi, bu suçun temel şeklini oluşturmaktadır. Ancak, bu gizlilik
ihlalinin, haberleşme içeriklerinin, yani konuşulanların veya yazılanların kayda alınması suretiyle
yapılması, bu suçun nitelikli şekli olarak tanımlanmıştır. Örneğin telefon konuşmalarının ses
kayıt cihazıyla kayda alınması halinde, suçun bu nitelikli hali gerçekleşmektedir. Kişiler
arasındaki haberleşme içeriklerinin belli bir suça ilişkin soruşturma kapsamında Anayasa ve 63
kanunların belirlediği koşullar çerçevesinde öğrenilmesinin veya kayda alınmasının hukuka
uygun olduğu muhakkaktır.

Metin 10


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Maddenin ikinci fıkrasında, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerinin hukuka aykırı olarak ifşa
edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Haberleşme içerikleri hukuka uygun bir şekilde veya
birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi suretiyle öğrenilmiş olabilir. İkinci fıkrada tanımlanan
suç, haberleşme içeriklerinin ifşasıyla, yayılmasıyla, yani yetkisiz kişilerce öğrenilmesinin
sağlanmasıyla oluşur. Fıkra metninde bu ifşanın hukuka aykırı olması açıkça vurgulanmıştır. Bu
bakımdan örneğin kişiler arasındaki telefon konuşmalarına ilişkin kayıtların, savcılık veya
mahkemeye verilmesi, duruşmada açık bir şekilde dinlenmesi veya okunması halinde, söz
konusu suç oluşmayacaktır. Buna karşılık, henüz soruşturma aşamasında iken, kişiler arasındaki
konuşma içeriklerinin, hukuka uygun bir şekilde kayda alınmış olsalar bile, örneğin
televizyonlarda veya gazetelerde yayınlanması halinde, bu suç oluşacaktır. Maddenin üçüncü
fıkrasında, kişinin kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın
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alenen ifşa etmek suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal etmesi ayrı bir suç olarak
tanımlanmıştır.

Metin 11


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Eldeki dava alacaklı tarafından borçlunun bu itirazının iptali istemiyle açılmış, davacı alacaklı vekili
dava dilekçesinde özetle davalının idarelerinde sarf ettiği su bedeli borcunu faturada belirtilen
son ödeme gününe kadar ödemediğinden tahsil için aleyhlerine yaptıkları icra takibine itiraz
ettiğini ve takibin durduğunu davalının her ne kadar borca itiraz etmekte ise de bahse konu
adreste fiilen bulunduğunun itirazında belirgin olduğu gibi davalı borçlunun idarelerine abone
olduğunun ekte sunulan abone sözleşmesi örneğinden anlaşıldığını yönetmelik ve abone
sözleşmesi hükümlerine göre su bedeli borcunu faturada belirtilen son ödeme gününe kadar
ödemeyenlerden gecikilen her ay için yürürlükteki oranlarda gecikme cezası alınmakta olduğunu
borç dökümünün icra dosyasında bulunduğunu bu nedenle asıl alacak icra takip tarihine kadar
işlemiş gecikme cezası ve gecikme cezasının katma değer vergisi olmak üzere belirlenen toplam
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alacaklarına icra dosyasında davalı tarafından yapılan itirazın iptalini istemiştir.

Metin 12


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Davalı takip borçlusu cevap dilekçesinde özetle davanın usul ve esas yönünden hukuka aykırı
olduğunu öncelikle davanın zamanaşımı nedeniyle reddini ayrıca davada husumetin tarafına
yöneltilemeyeceğini zira icra takibine ve itirazın iptali davasına konu olan borcun kendisine ait
olmadığını bu borcun daha önce yöneticiliğini yaptığı apartmanın su borcu olduğunu bu nedenle
husumetin apartman yönetimine ya da apartmanın kat malikleri kuruluna yöneltilmesi gerektiğini
kendisinin sadece belirttiği tarihlerde apartman yöneticiliği yaptığını bu görevi sırasında daha
önce tüm apartman için tek bir su saati bulunmakta iken her daireye ayrı bir su saati ve abonelik
sistemine geçilmesini sağladığını hidrofor su aboneliğinin yapılması için ise apartman yönetimi
idareye başvurduğunu abonelik sözleşmesini de apartman yönetimi adına yönetici sıfatıyla
imzaladığını bu nedenle adına tahakkuk ettirilen dava konusu su borcunun kendisine ait
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olmadığını apartmana ait olduğunu delillerin tarafına tebliğ edilmediğini bu konudaki itirazlarını
saklı tuttuğunu ifadeyle davanın zamanaşımından reddini savunmuştur.

Metin 13


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Yerel mahkemece davalının dosyaya sunduğu apartman yöneticisi imzalı belge kapsamına göre
sözleşme tarihi itibarıyla abone sözleşmesinde yazılı abone adresindeki binanın yöneticisi olup abone
sıfatıyla imzaladığı abonelik sözleşmesinin de bu binaya ait hidrofora ilişkin bulunduğu davacı vekilinin
de mahkemeye sunmuş olduğu dilekçesinde bu hususu doğruladığı abonelik hidrofora ilişkin
bulunduğundan davalının sözleşmeyi yönetici sıfatıyla imzalamış olduğunun kabulünün zorunlu
olduğu takip tarihi itibariyle de davalının halen yönetici olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın
husumet nedeniyle reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin temyizi üzerine karar özel dairece dava
konusu aboneliğin bulunduğu yerin apartmana ait hidrofor ile ilgili ise de sözleşmenin davacı idare ile
davalının şahsi arasında yapıldığı sözleşmede davacının yönetici olduğu veya yönetim adına
sözleşmeyi imzaladığına dair bir açıklık olmadığı bu durumda sözleşmenin iki taraf arasında
olduğunun kabulü gerektiği davalının gelen faturalardan sorumlu olduğu ancak daha sonra ödediği
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miktarı ilgililere rücu edebileceği mahkemece davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar
verilmesinin usul ve yasaya aykırı ve bozma nedeni olduğu gerekçesiyle hüküm bozulmuştur.

Metin 14


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda
kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kendisine dönem sonu borcunu ödemesi için ihtar
çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da kanunda belirtilen tarihe kadar temerrüde
düşmüş olan kredi kartı borçlularının altmış gün içerisinde kredi veren kuruluşa yasada
öngörüldüğü şekilde müracaat ederek borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri
halinde düzenlenecek ödeme planını imzalamaları ve ilk taksit tutarını peşin ödemeleri şartıyla
son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç
tutarını icra takip dava masraf ve harçları vekalet ücreti ile birlikte eşit taksitler halinde ödeme
hakkına sahip olacağı düzenlenmiştir. Somut olayda, kredi kartı borçlusunun, yasada
öngörüldüğü şekilde belirlenen sürede alacaklı bankaya başvurduğu ve bankaca anılan yasa
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doğrultusunda hesaplama yapılarak borçluya tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

Metin 15


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Kamu hizmetlerinin gerek eşitlik gerek liyakatli olmak açısından adalet ilkelerine uygun
yürütüldüğü, kamu görevlilerinin rüşvet kabul etmez ve satın alınamaz oldukları hususunda
toplumda hakim olan güvenin, inancın sarsılmaması gerekir. Rüşvete ilişkin suç tanımı, bu güveni
korumayı amaçlamıştır. İzlenen suç siyaseti gereğince bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine
aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir
yarar sağlaması rüşvet olarak tanımlanmıştır. Rüşvet suçunun oluşabilmesi için kamu görevlisinin
elde ettiği menfaatin belli bir amaca yönelik olması gerekir. Başka bir ifadeyle haksız menfaatin,
hukuki olmayan bir işin yapılması ya da yapılmaması amacıyla temin edilmiş olması gerekir. Buna
karşılık izlenen suç siyaseti gereğince haklı bir işin gördürülmesi amacıyla kamu görevlisine
menfaat temininin rüşvet suçunu oluşturmayacağı kabul edilmiştir. Çünkü bu gibi durumlarda,
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menfaati temin eden kişi, işinin en azından zamanında yapılmayacağı konusunda bir endişeyle
hareket etmektedir.

Metin 16


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Rüşvet suçu menfaatin kamu görevlisi tarafından temin edildiği anda tamamlanmış olur. Ancak,
izlenen suç siyaseti gereği olarak, rüşvet suçunun kamu görevlisi ile iş sahibi arasında belli bir işin
yapılması veya yapılmaması amacına yönelik menfaat teminini öngören bir anlaşmanın yapılması
durumunda dahi rüşvet suçu tamamlanmış gibi cezaya hükmedilecektir. Rüşvet suçu bir
karşılaşma suçudur, bu nedenle çok failli bir suçtur. Bir tarafta rüşvet veren diğer tarafta ise rüşvet
alan kamu görevlisi yer almaktadır. Rüşvet veren ve alan aynı amacın gerçekleşmesini
hedeflemektedirler. Bu itibarla veren ve alan açısından rüşvet suçu tek bir suçtur. Söz konusu suç,
menfaatin temin edildiği anda tamamlanmış bulunmaktadır. Menfaat temin edilinceye kadar suça
iştirak mümkündür. Bu nedenle söz konusu suç tanımı kapsamında rüşvete aracılık eden
kavramına yer verilmemiştir. Rüşvet suçunun oluşabilmesi için amaçlanan şeyin yapılmasına veya
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yapılmamasına gerek yoktur.

Metin 17


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Görüldüğü üzere davacı idare ile abonelik ilişkisi başlangıcı itibariyle tek sayaç aboneliği olarak
apartman sahiplerince başlatılmış daha sonra davalı borçlunun yönetici olduğu dönemde
sayaçların ayrılarak ana sayaç aboneliği ile dairelerin aboneliklerinin ayrı ayrı tesisi istenmiş
hidrofor aboneliğine ilişkin uyuşmazlığa konu su aboneliği sözleşmesi de o dönemde yönetici
olduğu belirgin olan davalı borçlu tarafından abone adı şeklinde açıklanmak apartman yönetimi
adına olduğu açıklamasına ise yer verilmemek suretiyle imzalanmış güvence bedeli de abone no
esas alınarak yatırılmıştır. Bu belgeler de göstermektedir ki takibe konu edilen alacağın
dayanağını teşkil eden abonelik sözleşmesi belirtilen tarihli olmakla birlikte abonelik kaydının
başlangıcı daha eskiye gitmekte ve temelinde abone numarası ve kodu apartmana ait
bulunmaktadır. Belirtilen tarihli sözleşmenin düzenlenmesine dayanak teşkil eden işlemlerin
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tümü davacı idarece aynı dosya ve aynı abone numarası ile abone kodu üzerinden
gerçekleştirilmiştir.

Metin 18


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Hukuk toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes, toplum barışını bozucu nitelik taşıması
dolayısıyla devletten suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların cezalandırılmasını talep hakkına
sahiptir. Bir suçun işlendiğini öğrenen bireyin, bununla ilgili olarak yetkili makamlar nezdinde
ihbar veya şikayette bulunma hakkı vardır. Gerçekleşmiş bir olayla ilgili olarak bu olayın
oluşumuna neden olan kişiler de gösterilmek suretiyle ihbar veya şikayette bulunulması
durumunda, hakaret veya iftira suçunun oluştuğundan söz edilemez. Çünkü burada gerçekleşmiş
somut olayla ilgili olarak ihbar veya şikayette bulunmak şeklinde bir hakkın kullanılması söz
konusudur. İddia ve savunma hakkının, yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde kullanılması
mümkündür. İddia ve savunma hakkının kullanılması bağlamında, kişiler açısından somut isnat
ifade eder nitelikte maddi vakıaların ortaya konulması ya da kişilerle ilgili olumsuz
değerlendirmelerde bulunulması mümkündür. Bu somut isnatlar veya olumsuz değerlendirmeler,
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iddia ve savunma hakkının kullanılmasıyla ilişkilendirilememesi durumunda, hakaret ve hatta
iftira suçu oluşturur.

Metin 19


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

İddia ve savunma kapsamında, kişilerle ilgili olarak bulunulan somut suçlamaların gerçek olması
ve yapılan olumsuz değerlendirmelerin somut vakıalara dayanması gerekir. Keza, bulunulan
somut suçlamaların veya yapılan olumsuz değerlendirmelerin uyuşmazlıkla ilişkili olması gerekir;
ancak, uyuşmazlığın çözümü açısından faydalı olması aranmamalıdır. Somut uyuşmazlıkla
bağlantılı olmayan isnatlar gerçek olsa bile iddia ve savunma dokunulmazlığının varlığından
bahsedilemez. Keza, somut vakıalara dayansa bile, uyuşmazlıkla alakası olmayan olumsuz
değerlendirmeler açısından iddia ve savunma hakkının kullanılması söz konusu değildir. Somut
uyuşmazlıkla ilgili olmakla birlikte iddia ve savunma sınırını aşan hakaret içeren yazı ve sözlerin
iddia ve savunma hakkı kapsamında mütalaa edilmesi mümkün değildir. Ancak, bu ifadelerin
kullanılmasına müsamaha ile bakılabilir. Çünkü bu gibi durumlarda iddia ve savunmanın sınırı
genellikle öfke ve gazabın etkisiyle aşılmaktadır. Aslında öfke ve gazap hali, kusurluluğun bir
73
unsuru olan irade yeteneğini etkileyen bir faktördür ve bu durum, kişinin işlediği hakaret suçu
dolayısıyla kusurunun tespiti bağlamında değerlendirilmelidir.

Metin 20


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Sanık tüm aşamalardaki savunmalarında ve aile mahkemesinde verdiği dilekçelerinde aynı
konuları dile getirmekte maktülün kendisine ve ailesine hakaretler ettiğini evi sık sık terk ettiğini
bu yüzden kavga ettiklerini aile mahkemelerince verilen koruma kararları nedeniyle evden ayrı
yaşadığını, maktulün evden uzaklaştırma kararlarını kendisine karşı koz olarak kullandığını
kendisinden boşanmak istemediğini bu yüzden mağdur olduğunu savunmaktadır. Yukarıda
sayılan ve maktul hakkında açılan davalar ile boşanma dosyasındaki sanık dilekçeleri sanığın
savunmasını doğrular mahiyettedir. Ayrıca deliller kısmında sayılan ve sadece sanık hakkında
görülen sulh ceza mahkemelerinin dosyalarında olayların görgü tanığı yoktur. Genellikle maktul
eşin beyanlarına ve doktor raporlarına dayanılarak sanık hakkında davalar açılmış ve mahkumiyet
kararları verilmiştir. Ancak çıkan kavgalarda ilk haksız hareketin kimden geldiği yine maktulün
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haksız bir hareketinin olup olmadığı kesin olarak tespit edilememektedir. Ortaya çıkan bu şüpheli
durumların da sanık lehine yorumlanması gerekmektedir.

Metin 21


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Eğitim kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, sosyal ve kültürel faaliyetler, kurum öğretmeni ve
sosyal hizmet uzmanı tarafından birlikte yürütülecektir. Öğretmen veya sosyal hizmet uzmanının
bulunmaması halinde psikolog, eğitimden sorumlu ikinci müdür veya idare memuru, bunların da
olmaması durumunda bu faaliyetler, infaz ve koruma baş memuru veya infaz ve koruma memuru
tarafından yapılacaktır. Hükümlülerin ve tutukluların, kişisel, sosyal, kültürel, mesleki, ahlaki ve sağlık
yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile
bağlarını güçlendirecek nitelikte konferans veya seminerler düzenlenecektir. Konuşmacılar, dışarıdan
temin edilecektir. Eğitim kurulunun görüşü alınmak suretiyle mümkün olduğunca çok sayıda hükümlü
ve tutuklunun katılabilmesi için gerektiğinde konferanslar gruplar halinde tekrar edilerek
düzenlenecektir. Kurumun fiziki yapısı, kapasitesi ve güvenliği gibi kıstaslar değerlendirilerek kurumun
en üst amirince katılımcıların ve oluşturulacak grupların sayısı belirlenecektir. Ceza infaz kurumlarına
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çeşitli dış kaynaklarla kazandırılan mesleki eğitim atölyeleri Genel Müdürlük Yetişkin Eğitim Öğretim
Şube Müdürlüğünden izin alınmadan amaçları dışında kullanılmayacaktır.

Metin 22


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurulduğu için,
her bir suç ortağı fail statüsündedir. Ortak hakimiyetin kurulup kurulmadığının saptanmasında suç
ortaklarının suçun icrasındaki rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur. Bu
durumda, fiilin icrası veya sonuçsuz kalması ortak faillerden her birinin elinde bulunmaktadır. Örneğin
suç ortaklarından birinin cebir veya tehdit kullanarak mağduru etkisiz hâle getirdiği, diğerinin de
üzerindeki para ve sair kıymetli eşyayı aldığı yağma suçunda her iki suç ortağının suçun işlenişine
yaptıkları katkı, suçun icrası açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, her iki suç ortağı,
suçun işlenişi üzerinde ortak bir hâkimiyet kurmaktadır. Suç ortaklarının iştirak katkılarının karşılıklı
olarak birbirlerini tamamlamadığı durumlarda da müşterek faillik mümkündür. Bazı hallerde failler, her
biri suçun kanuni tanımındaki bütün unsurları tek başına gerçekleştirmek üzere, bir anlaşmaya
varabilir. Örneğin bir kişiyi öldürmek için aralarında anlaşmış olan beş kişi, amacın gerçekleşme
76
ihtimalini daha da yükseltmek için, aynı anda mağdurun üzerine ateş ederler.

Metin 23


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Suç işlemek, hukuk toplumunda kişiler için bir kazanç kaynağı olamaz. Bu nedenle, suç
işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen menfaatlerin piyasada tedavüle
konulmasının ve suç işlemenin bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görülmesinin
önüne geçilmek istenmiştir. Bu sebeple, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun
işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyin satın alınması ve kabul edilmesi suç olarak
tanımlanmıştır. Suçun konusunu, ancak ekonomik değeri olan şeyler oluşturabilir. Bu
ekonomik değerlerin, daha önce işlenmiş bir suçtan elde edilmiş olması gerekir. Bu suçun,
mutlaka malvarlığına karşı bir suç olması gerekmez. Bu suçtan dolayı daha önce bir
mahkumiyet kararı verilmiş olması gerekmez. Daha önce işlenmiş olan suçtan dolayı failin
kusurlu sayılması veya cezalandırılması gerekmez. Söz konusu suçun cezalandırılabilir olması
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da gerekli değildir. Bu suç zamanaşımına uğramış da olabilir. Önce işlenmiş olan suç,
soruşturması ve kovuşturulması şikayete bağlı bir suç olabilir.

Metin 24


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Finansal krizin küresel etkilerinde de tanık olduğumuz gibi, ekonomik gerçekler, politik
gerçeklerden çok daha hızlı hareket ediyor. Artan karşılıklı ekonomik bağımlılığın politik
düzeyde daha kararlı ve uyumlu bir yanıt gerektirdiğini kabul etmek zorundayız. Son iki yılda
milyonlarca kişi de işsiz kalmıştır. Kriz, yıllarca sürecek borç yüküne neden olmuş, sosyal
bütünlüğümüze yeni baskılar getirmiş ve aynı zamanda da Avrupa ekonomisinin, karşı
karşıya kaldığı güçlüklerle ilgili temel gerçekleri de ortaya çıkarmıştır. Bu arada, küresel
ekonomi de ilerleme göstermektedir. Bu ilerlemeye Avrupanın ne yanıt vereceği önemlidir.
Avrupa işlerine her zamanki gibi devam etmesi halinde inişe geçmesi muhtemeldir. Bu da
onları yeni küresel düzenin ikinci sınıfına götürecektir. Kısa vadeli öncelik, krizden başarı ile
çıkmaktır. Bir süre için sıkıntılar yaşanacaktır. Kötüye giden bankaların, bu finans pazarlarının
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düzeltilmesi ve Euro bölgesinde güçlü politika eşgüdümü için duyulan gereğin farkına varma
konularında, belirli bir gelişme kaydedilmiştir.

Metin 25


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Sürdürülebilir geleceği elde etmek için, kısa vadenin ötesine de bakmalıyız. Avrupa tekrar rayına
oturmalıdır. 2025 Avrupasının amacı budur. Bu daha çok iş ve daha kaliteli hayat demektir.
Avrupanın akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlaması, yeni işler yaratmak ve
topluluklarımıza yeni bir yön duygusu sunmak için nasıl bir kapasiteye sahip olduğunu gösterir.
Avrupalı liderler, krizden çıkarılacak dersle ilgili ortak bir analize sahiptirler. Önümüzdeki
güçlüklerle bağlantılı olarak böyle acelecilik duygusunu da paylaşıyoruz. Şimdi bunu beraber
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Avrupanın pek çok güçleri bulunmaktadır. Yeterli iş gücümüz, güçlü
teknolojik ve sanayi tabanımız, bir iç pazarımız ve en kötüye direnmede başarıyla yardımcı olan
tek bir para birimimiz var. Bunların yanı sıra denenmiş, test edilmiş bir sosyal pazar ekonomimiz
var. Kendimiz için iddialı bir gündem belirleme becerimize güvenmemiz ve sonra bunu elde
etmek için çok çabalamamız gerekiyor. Komisyon, 2025 için süreci yönlendirecek ve ulusal
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hedeflere de çevrilebilecek beş ölçülebilir AB hedefi önermektedir: üretim, araştırma ve
geliştirme, iklim değişikliği ve enerji, eğitim ve yoksullukla mücadele.

Metin 26


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Bu başlıklar, gideceğimiz yolu temsil etmekte olup, başarımızı ölçebileceğimiz anlamına gelmektedir.
İddialı olsalar başarılabilirler. Elde edildiklerinden emin olmak için, somut önerilerle desteklenirler. Bu
sunumda da belirtilen en önemli girişimler, Avrupa'nın nasıl kararlı bir katkıda bulunduğunu
göstermektedir. Elimizde, yeni ekonomik yönetim ve iç pazar, bütçemiz, ticaret ve dış ekonomik
politikamız, disiplinlerimiz ekonomik ve para birliğimizin desteği şeklinde sunulan güçlü araçlarımız
var. Başarı şartı, Avrupalı liderler, kurumlarının mülkiyetindedir. Yeni gündemimiz de, sosyal ortaklar ve
sivil toplum da dahil olmak üzere, eşgüdümlü iyi bir Avrupa tepkisi gerektirmektedir. Birlikte de
hareket edersek, savaşabilir ve krizden daha güçlü olarak çıkabiliriz. Yeni araçlarımız ve yeni
tutkularımız var. Şimdi bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Avrupa bir dönüşüm aşamasındadır. Kriz,
yılların ekonomik ve sosyal ilerlemesini yok etti ve Avrupa ekonomisinde yapısal bir zayıflığı ortaya
koydu. Bu arada da, dünya hızla hareket ediyor ve uzun vadeli güçlükler küreselleşme, kaynaklar
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üzerindeki baskı, nüfusun yaşlanması yoğunlaşıyor. AB artık geleceğini düşünmelidir. Avrupa, Birlik
doğru olarak toplu bir şekilde davranıldığı takdirde, başarılı olabilir.

Metin 27


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Avrupa Konseyi, tüm mülkiyetin sahibi, yeni yönlendirmenin odak noktası olacaktır. Komisyon, hedeflere
ilerlemeyi izleyecek, politika değişimini kolaylaştıracak eylemi yönlendirecek, AB bayrak gemisi
girişimlerini ileriye götürecek gerekli önerilerde bulunacaktır. Avrupa Parlamentosu temel girişimlerde,
yardımcı yasa koyucu olarak hareket edecek ve de vatandaşları harekete geçirmek için bir itici güç
olacaktır. Ortaklık yaklaşımı, herkesin görünümünü korumayla ilgilenmesini sağlamak üzere, AB
komitelerine, ulusal parlamentolara, ulusal ve bölgesel yetkililere kadar da yayılmalı, sosyal ortaklara,
paydaşlara ve sivil topluma kadar genişletilmelidir. Kriz, bu zamanlarda elde edilen tüm ilerlemeyi silip
süpürdü. Ekonomik krizin bizim neslimizde hiçbir benzeri bulunmamaktadır. Son on yıldır tanık olunan
ekonomik büyüme ve üretim yaratmadaki sabit kazanımlar tamamen yok olmuştur. Kriz, milyarlarca kişi
için büyük bir şok olmuş ve ekonomimizde de bazı temel zayıflıkları çok açık olarak ortaya koymuştur.
Kriz, aynı zamanda, geleceğin ekonomik büyümesini garanti altına alma görevini de, oldukça
zorlaştırmıştır. Firmalar ve aileler ödünç alma, harcama ve yatırım yapmada güçlüklerle karşılaştıklarından,
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şu anda bile çok hassas olan finansal sistemimizin durumunun toparlanması gecikmektedir.

Metin 28


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Büyüme birikimimiz, kriz sırasında yarı yarıya azalmıştır. Birçok yatırım programı, becerisi ve fikirleri,
belirsizlik, durgun talep ve fon yokluğundan dolayı boşa gitme tehlikesini taşımaktadır. Avrupa'nın
yapısal zayıflıkları ortaya çıkmıştır. Krizden çıkmak acil güçlüktür, ancak en büyük güçlük, kriz öncesi
duruma dönmeye çalışma hareketinden de kaçmaktır. Krizden önce bile de, Avrupa'nın, dünyanın geri
kalan kısmına göre yeterince hızlı gelişmediği birçok bölgesi bulunmaktaydı. Avrupa'nın ortalama
büyüme hızı daha çok, son on yıldır daha da büyümüş olan verim farklılığı nedeniyle, yapısal olarak,
ana ekonomik ortaklarınınkinden çok düşük olmuştur. Bunun çoğu, ARGE ve yenilikçilik alanında daha
düşük düzeyde yatırım yapılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin oldukça yetersiz kullanımı,
toplumumuzun bazı bölümlerinin yeniliklere kucak açmaması, pazar erişimindeki engeller ve daha da
az dinamik bir iş çevresi ile birleşmiş iş yapılarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Nüfus hızla
yaşlanmaktadır. Daha küçük bir çalışan nüfusla da daha yüksek orandaki emeklilerin düzenlemeleri,
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sosyal yardım sistemimize de ek sıkıntılar getirecektir. Küresel değişimler artmaktadır.

Metin 29


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Avrupa'nın kendi yapısal zayıflıklarına yönelmesi gerekirken, hızla hareket halinde olan dünya önümüzdeki
on yılın sonunda çok farklılaşacaktır. Ekonomilerimiz giderek daha çok iç içe girmektedir. Avrupa, dünyanın
en açık ekonomilerinden biri olmasından yararlanmaya devam edecektir. Ancak, gelişmiş ve yeni gelişmekte
olan ekonomilerin yarışı yoğunlaşmaktadır. Çin ya da Hindistan gibi ülkeler, sanayilerini değer zincirine
çıkarmak, küresel ekonomide sıçrama yapmak için araştırma ve gelişmede büyük yatırımlar yapmaktadırlar.
Bu, yarışta kalmak isteyen ekonomimizin bazı sektörleri üzerinde bir baskı oluşturmakta olsa da her bir
tehlikenin, aynı zamanda bir fırsat olduğunu unutmamalıyız. Bu ülkeler geliştikçe, birçok Avrupa ülkesi için
yeni pazarlar açılacaktır. Küresel finansın elden geçirilmeye ihtiyacı vardır. Dünyadaki finansal pazarlardaki
kolay kredi, kısa vadeler ve fazla risk alma, saptırıcı davranışları epeyce arttırmış, bu da balon büyümelere ve
dengesizliklere hep neden olmuştur. Avrupa, etkin ve sürdürülebilir bir finansal sistem getirmek için küresel
çözümler bulmaya çalışmaktadır. İklim ve kaynak sorunları acil eylem gerektirmektedir. Petrol gibi fosil yakıta
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sıkı sıkıya bağlılık ve hammaddelerin verimsiz kullanımı tüketicilerimizi ve işlerimizi zararlı ve yüksek maliyetli
fiyat şokuna sokuyor, ekonomik güvenliğimizi tehdit ediyor ve iklim değişikliğine katkıda bulunuyor.

Metin 30


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Bir verginin yasal yükümlüsüyle gerçek taşıyıcısı arasındaki fark vergilendirmeden doğan hakların
kullanılması ve ödevlerin yerine getirilmesi bakımından önem taşır. Yasa koyucunun gerçek amacı bir
verginin ekonomik yükünü onu ödeyenden farklı kişilere yüklemek olsa bile, vergilendirmeye ilişkin
ödevler bakımından vergi dairelerine muhatap olanlar yasal yükümlülerdir. Bu konuda yasaların
tanıdığı haklar da sadece yasal yükümlüler tarafından kullanılabilir. Vergi hukukumuzda başından beri
titiz bir şekilde sürdürülen bu ayırım Belediye Gelirleri Kanununun bazı maddeleri ile ihlâl edilmiştir. Bu
konuya aşağıda sorumluluk ile ilgili açıklamalarımızda değineceğiz. Yükümlülük yasadan doğan bir
hukuki durumdur. Sözleşme ile yasalar aykırı olarak değiştirilemez. Yasada öngörülen istisnalar dışında
yükümlülüğe ilişkin özel sözleşmeler vergi dairesini bağlamaz. Borçlar kanunu yasaya aykırı sözleşme
yapılamayacağını öngördüğünden, vergi dairesini bağlamayan bu gibi sözleşmeleri mahkemeler de
hükümsüz sayar. Bu tür sözleşmeler hükümsüz sayıldığından kanıt olarak gösterilemez ve mahkemece
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de kabul görmez. Yasada açıkça belli olan durumlarda tarafların yaptıkları özel sözleşmeler
sorumluluktan kurtulmalarını sağlamaz.

Metin 31


Uygun yazım pozisyonunu aldıktan
elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.

sonra,



«Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.

öğretim 

Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer
el ile vurulmalıdır.

Adliyelerde ve duruşma salonlarında düzenin sağlanması konusunda gereken dikkat ve hassasiyetin
gösterilmesi gerekirken, bazı adliyelerde ve duruşma salonlarında düzeni bozucu davranışların ve
istenmeyen üzücü olayların olduğu, duruşmalar devam ederken kimi zaman telefon konuşması, sigara
içilmesi veya benzeri nedenlerle oturumlara ara verildiği, ayrıca yargılama esnasında duruşma
salonuna girilerek her türlü sesli ve görüntülü kayıt ve nakil imkanı sağlayan araçların kullanılması
sebebiyle, yargılama yapan hakimlerin dikkatlerinin dağıldığı, sanıkların savunmalarını gereği gibi ve
serbestçe yapamadıkları, tanıkların da rahat bir şekilde beyanda bulunamadıkları ve davaların
taraflarının kendilerini manevi baskı altında hissettikleri, bunun da yargılamanın huzur ve güven içinde
yürütülmesini olumsuz yönde etkilediği Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır. Bilindiği
üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu
sayılamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkı kenar başlıklı altıncı maddesinin
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ikinci fıkrasında, bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır
hükmü düzenlenmektedir.

Metin 32
Emniyet görevlileri tarafından olay tarihinde, Kızılay Güvenpark içerisinde otobüs durakları hareket
noktası arkasında şüphelinin elindeki siyah poşet içerisinde 80 paket yabancı menşeli, bandrolsüz kaçak
sigaranın ele geçirildiği, yapılan soruşturmada bu eşyaların yurda yasa dışı yollardan getirildiğinin tespit
edildiği,
Şüphelinin gümrük kapılarından geçirilmeksizin Türkiye’ye ithal olunduğunu bildiği üzerinde bandrolü
bulunmayan eşyaları bilerek ticari amaçla satın alıp, satışa arz ettiği, şüphelinin savunmasında kendisinin
satın aldığı kaçak sigaraları otobüs duraklarının önünde satmak isterken yakalandığını, etkin pişmanlıktan
faydalanmak istediğini ifade ettiği ancak bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığımıza herhangi bir müracaatının
olmadığı, bu şekilde müsned suçları işlediği anlaşılmıştır.
Şüphelinin eyleminin 5607 Sayılı Kanun’un 3/5. maddesinde düzenlenen kaçak eşyayı bu özelliğini
bilerek ticari amaçla satın almak ve satışa arz etmek suçu ile 5752 Sayılı Kanunla değişik 4733 Sayılı
Kanun’un 8/4. maddesinde düzenlenen ambalajlarında bandrol bulunmayan ürünleri ticari amaçla
bulundurmak ve satışa arz etmek suçunun her ikisini de oluşturduğu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Fikri
İçtima başlıklı 44. maddesine göre “işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren
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kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır” hükmünün de mahkemece
değerlendirilmesi düşüncesi ile şüpheli hakkında her iki suçtan kamu davası açılmıştır.

Metin 32 (Devamı)
Şüphelinin üzerine atılı 5607 Sayılı Kanun’un 3/5. maddesinde düzenlenen kaçak eşyayı bu özelliğini
bilerek ticari amaçla satın almak ve satışa arz etmek suçundan yargılamasının yapılarak eylemine uyan 5607
Sayılı Kanun’un 3/5 ve 5752 Sayılı Kanunla değişik 4733 Sayılı Kanun’un 8/4. maddesinde düzenlenen
ambalajlarında bandrol bulunmayan ürünleri ticari amaçla bulundurmak ve satışa arz etmek suçundan
yargılamasının yapılarak en ağır cezayı gerektiren 5752 Sayılı Kanunla değişik 4733 Sayılı Kanun’un 8/4.
maddesince cezalandırılmasına,
Şüpheli hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 53/1. maddesince güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına,
Suça konu bandrolsüz kaçak eşyanın 5752 Sayılı Kanunla değişik 4733 Sayılı Kanun’un 8/4. ve 5607 sayılı
Kanun’un 13/1. maddesi yollamasıyla TCK’nın 54/4. maddesi gereğince müsaderesine,
Şüphelinin tekerrüre esas sabıkasının bulunması sebebiyle şüpheli hakkında TCK’nın 58. maddesindeki
suçta tekerrür hükümlerinin uygulanmasına,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.
87

Metin 33
Güvenlik güçlerince 01/10/2009 tarihinde, Adıgüzel Mahallesi’nde bulunan işyerinde yapılan aramada, tezgah
üzerinde görünür vaziyette gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye’ye ithal edilen ve ambalajlarında bandrol
bulunmayan sigaraları satarken görmeleri üzerine; şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na
Muhalefet suçundan soruşturma yapılıp, rızası dahilinde 213 adet suça konu sigaralar muhafaza altına alındığı
anlaşılmıştır.
Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suça konu sigaraları, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın
Türkiye’ye ithal eden şahısların fillerine iştirak etmeksizin, sigaraların bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alıp
01/10/2009 tarihinde satışa arz ettikleri anlaşılmıştır.
Yukarıda açık kimlikleri yazılı şüphelilerin üzerlerine atılı gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye’ye ithal edilen ve
ambalajlarında bandrol bulunmayan sigaraları ticari amaçla satın alıp, satışa arz etmek suçundan yargılamalarının
yapılarak;
Şüphelilerin eylemlerine uyan 5607 Sayılı Kanun’un 6545 Sayılı Kanunu’nun 89. maddesiyle değişik 3-(18).
maddesinin son fıkrası göndermesiyle 5607 Sayılı Kanunu’nun 3-(5). ve 3-(10). maddeleri gereğince
cezalandırılmalarına,
Şüpheliler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesince güvenlik tedbirlerine uygulanmasına,
Kaçakçılık suçuna konu sigaraların 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 13. maddesi göndermesiyle 5237
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Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 54-(4). Maddesince müsaderesine,
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.

Metin 34
14/05/2007 günü, saat 11:30 sıralarında müştekinin ev telefonunu arayan erkek şahsın polis memuru olduğunu ve
emniyet müdürlüğünden aradığını söyleyerek, ismi tespit edilemeyen bir kadının, müştekinin kimlik bilgilerini kullanarak
bir kuyumcu soygununa karıştığını, A Bankası Merkez Şubesi’ne ait kasada bulunan altınlarının bu kuyumcu soygununda
çalınan altınlar ile karşılaştırılacağını söylediğini, şahsın bir süre sonra numarasını müştekiden öğrendiği cep telefonunu
başka bir hattan aradığı, müştekinin şahsa inanarak şahsın yönlendirmesi ile bankaya giderek kasada bulunan altınlarını
kasadan alıp eve döndüğü, saat 15:00 sıralarında evinin kapasına gelen erkek bir şahsın altınları hazırladın mı diye
sorduğu, müştekinin de polis zannettiği şahsa ziynet eşyalarını koyduğu poşeti teslim ettiği, kısa bir süre sonra şahsın
tekrar arayarak müştekiye bankada parası olup olmadığını sorduğu, müştekinin de B Bank’ta bulunan 62.500,00 TL
civarındaki parasından bahsettiği, şahıs bu paraları da çekerek kendilerine teslim etmesi gerektiğini incelemeden sonra
paraların iade edileceğini söylediği, bunun üzerine müştekinin evden çıkarak Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan banka
şubesine gittiği, müştekinin yüklü miktarda para çekmek istemesi üzerine durumdan şüphelendikleri ve parayı teslim
etmeden önce polis çağırdıkları, bankaya gelen sivil polislerin duruma el koyarak müştekiye dolandırıldığını söyledikleri,
daha sonra müştekinin polislerle birlikte ikametine gittiği, polislerin evinin içinde ve apartmanın etrafında tedbir
aldıkları, bu esnada telefonun halen açık olduğu, müştekinin telefondaki şahsa parayı çektiğini, eve gelecek görevliye
teslim edebileceğini söylediği, saat 16:20 sıralarında isminin daha sonra şüpheli olduğu tespit edilen şahsın müştekinin
89
evine gelerek parayı istediği, bu esnada müştekinin yanında bulunan polislerin şüpheliyi yakaladıkları, bu şahısla birlikte
gelen diğer şüphelinin de bina girişinde bekleyen polisler tarafından yakalandığı,

Metin 34 (Devamı)
Şüphelilerin ifadelerinde suçlamayı kabul etmediklerine dair beyanda bulundukları,
Şüphelilerin izah edilen şekilde kimliği tespit edilemeyen başka şahıs veya şahıslarla birlikte hareket
ederek müştekiye yönelik dolandırıcılık suçunu işledikleri, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu
değerlendirilmekle;
Olayın yukarıda anlatıldığı şekilde kabulü ile;
1-Şüphelilerin yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına,
2-Şüphelilerin hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyeti halinde TCK’nın 53/1-2-3. maddelerinde belirtilen
haklardan yoksun bırakılmalarına,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.
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Metin 35
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı
tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için
tetkik hakim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup
incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Borçlunun, takip dosyasından 18/05/2015 tarihinde haczedilen taşınmazın, 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi kapsamında haline münasip evi olduğunu ileri sürerek
haczin kaldırılması için şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin kabulü ile
haczin kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.
Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde
bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş
ipoteklerden olması gerekir. Zira zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil
etmeyeceği ilkesi, bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatını oluşturmasından
kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler, adı geçenin daha sonra
bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunmasını engeller ise de, haciz tarihi itibariyle ipotek konusu
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borcun ödenmiş olması halinde, ipotekle yükümlü bulunmayan taşınmaz hakkında meskeniyet şikayetinde
bulunulabilir.

Metin 35 (Devamı)
Somut olayda, bağımsız bölüm üzerinde banka lehine 02/08/2009 tarihli ipotek kurulduğu, bankanın
05/09/2014 tarih ve 7 sayılı cevabi yazısı ekindeki belgelere göre ipoteğin devam ettiği ve borcun sona ermediği
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ilgili tapu müdürlüğünün 01/05/2015 tarih ve 26599853 sayılı yazısı ekinde yer alan
şikayete konu taşınmaz üzerindeki ipoteğe ilişkin resmi senette yer alan “... konut finansmanı sözleşmesinden ve
ayrılmaz bir eki olan ödeme planına uygun olarak kullandığı/kullanacağı krediden doğan borçları ve buna ilaveten
Banka Merkez ve Şubeleri ile yapmış olduğu ya da ileride yapacağı, kambiyo senetlerinin iskonto ve iştirasından
namına açılmış ve açılacak bilcümle borçlu ve alacaklı cari hesaplardan ... sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, kanun gibi
diğer her türlü sebepten doğmuş ve doğacak borçlarını ... karşılamak üzere maliki bulunduğu yukarıda yazılı
gayrimenkulünü banka lehine birinci dereceden ... ipotek etmeyi kabul ettiğini ...” şeklindeki kayıtlar nedeniyle, söz
konusu ipoteğin, borçlunun kullandığı/kullanacağı her türlü kredinin teminatı olarak tesis edildiği ve zorunlu ipotek
olmadığı görülmüştür.
Bu durumda ipotek konusu borcun şikayete konu haciz tarihinden önce ödenmemiş olduğu ve ipoteğin zorunlu
ipotek nev'inden olmadığı sabit ve tartışmasız olduğuna göre meskeniyet şikayetinin reddine karar verilmesi
gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366. ve
92
HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden
itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/08/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Metin 36
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından
istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakim
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra
işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Sair temyiz itirazı yerinde değilse de; borçlunun, sair nedenlerle birlikte satış ilanı tebliğ işleminin
usulsüz olduğunu da ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece
istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21/1. maddesinde;
“Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden
hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı,
o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde
teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına
yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de
mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirir. İhbarnamenin
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kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Metin 36 (Devamı) - 1
Madde metni, iki hali birlikte düzenlemiştir. Bunlardan ilki “adreste bulunmama”, diğeri ise
“tebellüğden imtina”dır. Muhatabın adreste bulunmaması halinde tebliğ memurunun ne şekilde davranması
gerektiğini düzenleyen Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 30. maddesinin birinci
fıkrasında; “Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlar hariç
olmak üzere, muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli
olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici,
kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını
tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması gerekir.”
hükmüne yer verildiği, Tebligat Kanunu’nun “Tebligat Mazbatası” başlıklı 23. maddesinin 7. bendinde;
“21’inci maddedeki durumun tahaddüsü halinde bu hususlara müteallik muamelenin yapıldığının, adreste
bulunmama ve imtina için gösterilen sebebin tebligat mazbatasına yazılmasının” emredildiği, “Tebliğ
mazbatasında bulunması gereken bilgiler ve tanzimi” başlıklı Tebligat Yönetmeliği’nin 35. maddesinin (f)
bendinde ise; “30’uncu ve 31’inci maddelerdeki durumların gerçekleşmesi halinde bu hususlarla ilgili hangi
işlemlerin yapıldığının, adreste bulunmama ve kaçınma için gösterilen sebebin tebligat mazbatasına
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yazılacağının” hüküm altına alındığı görülmüştür.

Metin 36 (Devamı) - 2
Burada Yönetmeliğin 30. maddesi, tebliğ memuruna ilgilinin neden adreste bulunmadığını “tahkik
etme” görevini yüklemiştir. Buna göre tebliğ memuru, tahkik etmekle kalmayıp, tevsike yönelik olarak
yaptığı tahkikatın sonucunu Tebligat Kanunu’nun 23/7. ve Tebligat Yönetmeliği’nin 35/f maddeleri
gereğince, tebliğ evrakına yazacak ve maddede açıkça belirtildiği üzere ilgilisine imzalatacaktır. Ancak bu
şekilde, yapılan işlemin, usulüne uygun olup olmadığı, hakim tarafından denetlenebilir. Muhatabın, tebliğ
adresinde ikamet etmekle birlikte, kısa ya da uzun süreli ve geçici olarak adreste bulunmadığının, tevziat
saatlerinden sonra geleceğinin beyan ve bunun tevsik edilmesi halinde, ancak, maddede sayılanlardan,
örneğin muhtara imza karşılığı tebliğ edilip, 2 numaralı fişin kapıya yapıştırılması ve komşunun durumdan
haberdar edilmesi işlemlerine geçilebilecektir.
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Metin 37
Tahkikatta muhatabın adresten kesin olarak ayrıldığının ya da öldüğünün veya tebligatın,
tebliğ evrakında belirtilen tarihten önce yapılamayacağının anlaşılması halinde, Tebligat
Yönetmeliği’nin 30. maddesinin 2., 3., 4. ve 5. fıkraları gereğince işlem yapılacaktır. Bu itibarla;
Tebligat Yönetmeliği’nin 30. maddesinde öngörülen şekilde ve maddede belirtilen kişilere
sorularak imzaları da alınmak suretiyle, imzadan çekinmeleri halinde, bu husus da belirtilerek,
Tebligat Yönetmeliği’nin 35. maddesi gereğince muhatabın adreste geçici olarak bulunmama
sebebi ve tevziat saatlerinden sonra geleceği “tevsik edilmeden”, Tebligat Kanunu’nun 21/1.
maddesine göre yapılan tebligat işlemi geçersizdir. Zira bu belgeleme işlemi, devamı işlemleri
belirlemesi yanında muamelenin doğru olup olmadığına karar verilmesi yönünden yardımcı olacak
ve tebliği isteyen makam ve hakimin denetimini sağlayacaktır. Tebligat Kanunu’nun 21/1.
maddesine göre yapılan tebligatlarda tebliğ tarihi, maddenin son cümlesinde açıkça belirtildiği
üzere, iki numaralı fişin, yani ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir. Tebliğ tarihinin bu şekilde
belirlenmesi ve geçerli sayılabilmesi, tebliğ memurunun yukarıda açıklanan araştırmayı mutlaka
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yapmasına ve belgelemesine bağlıdır.

Metin 37 (Devamı) - 1
Somut olayda; borçlu adına gönderilen satış ilanının; borçlunun adresinde; “Gösterilen adreste
muhatap işe gittiğinden gelen tebliğ evrakı kapısına haber kağıdı yapıştırılıp, mahalle muhtarına tebliğ
edildi. Komşusu haberdar edilip, imzadan imtina etti.” şerhi ile 18/02/2017 tarihinde, 7201 Sayılı Tebligat
Kanunu’nun 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği ancak muhatabın, “işe gittiği” bilgisinin kimden alındığı
belirtilmediği gibi, borçlunun tevziat saatlerinden sonra adresine dönüp dönmeyeceği de tespit
edilmemiştir. Bu durumda, yukarıdaki yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca, tebligatın usulsüz olduğu
anlaşılmaktadır.
İİK’nun 127. maddesi gereğince, taşınmaz satışlarında satış ilanının bir suretinin borçluya tebliği
zorunludur. Yukarıda belirtildiği üzere satış ilanı tebliği, Tebligat Kanunu hükümlerine aykırı olarak
yapıldığından ve dolayısıyla satış ilanı tebliği zorunluluğu bu hali ile yerine getirilmediğinden, bu husus başlı
başına ihalenin feshi sebebidir.
Öte yandan İİK’nın 106. ve 144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış olup, aynı
Kanunun 129. maddesine göre; artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Ayrıca, satış isteyenin
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alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, ihale bedeli, bu suretle rüçhanı olan
alacakların mecmuundan fazla olmalıdır.

Metin 37 (Devamı) - 2
İİK’nun 129. maddesinde yer alan rüçhanlı alacak, taşınmazla temin edilen ipotekli alacakları ifade
etmektedir. Rüçhanlı alacak, takip yapan alacaklı dışındaki diğer kişilerin rüçhanlı alacaklarıdır.
Somut olayda, ihalesi yapılan 3 numaralı bağımsız bölüm üzerinde, takip dışı bankanın ipoteğinin bulunduğu,
adı geçen bankanın icra dosyasına gönderdiği 12/07/2017 tarihli yazıda; “... satış tarihinde, alacak miktarının
sorulmasını ve ipotek bedeli altında satışa muvafakatları olmadığını” bildirdiği, buna rağmen ihaleden önce, satış
tarihi itibariyle bankanın alacak miktarının ve bu alacak miktarının ne kadarının ipotekle teminat altına alındığı
hususunun araştırılmadan taşınmazın ihale edildiği görülmektedir.
Bu durumda, mahkemece şikayetçi borçluya satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemesi nedeni ile tüm
taşınmazlar yönünden ihalenin feshine karar verilmesi gerektiği gibi ayrıca 3 numaralı bağımsız bölüm üzerinde
ipoteği bulunan bankanın ihale tarihi itibariyle, alacak miktarının ve bu alacak miktarının ne kadarının ipotekle
teminat altına alındığı hususunun araştırılıp, bu araştırma sonucu ihale bedelinin, İİK’nın 129. maddesindeki
şartları taşımadığının anlaşılması halinde, 3 numaralı bağımsız bölüm yönünden ayrıca bu nedenle de ihalenin
feshine hükmolunması gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın
366. ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın
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tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/09/2017 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
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