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Sorular: 

1- Aşağıdakilerden hangisi görülmekte olan bir davada bekletici sorun olarak 

değerlendirilmelidir? 

a) Taraflardan birinin gizlilik talebinde bulunması. 

b) Davalının, davacının iddiasını ispat etmek için sunduğu resmi belgenin iptali için sahtelik 

davası açması. 

c) Davalının tahkim itirazında bulunması. 

d) Kanunda öngörülen kesin süreyi kaçıran tarafın eski hale getirme talebinde bulunması 

e) Davalının yetki itirazında bulunması. 

 

CEVAP: B 

 

2- Görev ve yetki konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

a) Mahkemelerin görevli ve yetkili olmaları dava şartıdır. Bu nedenle tarafların görevsizlik ve 

yetkisizlik itirazlarını cevap dilekçelerinde ileri sürmeleri zorunludur. 

b) Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasında işbölümü ilişkisi bulunur. 

c) Görevsizlik kararı veren mahkeme, bu karar üzerine dosyayı resen görevli mahkemeye 

göndermelidir. 

d) Sözleşmeden doğan davalarda sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. 

e) Taşınmazın aynına ilişkin davaların taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması 

zorunludur.  

 

CEVAP: E 

 

3-Fer’i müdahil konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Fer’i müdahil, davanın tarafları dışında üçüncü bir kişi olmalıdır. 

b) Fer’i müdahale talebi, davada tahkikatın sonuna kadar yapılabilir. 

c) Fer’i müdahil, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında davaya katılır. 
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d) Asıl taraf istinaf hakkından feragat etse dahi fer’i müdahil, verilen hükmü istinaf yoluna 

götürebilir. 

e) Fer’i müdahil yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia ve savunma araçlarını ileri 

sürebilir. 

 

CEVAP: D 

 

4- İspat ve delil konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

a) İspatın konusunu, herkesçe bilinen ve çekişmeli olmayan vakıalar oluşturur. 

b) Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları 

belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi 

amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için mahkeme tarafından bir haftalık kesin süre verilir. 

c) Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini 

açıkça belirtmeleri zorunludur.  

d) Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılır. 

e) Kanuni bir karineye dayanan taraf, hem karine temelini hem de karine sonucunu ispat yükü 

altındadır. 

 

CEVAP:  C 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi kesin delil değildir? 

a) Kesin hüküm 

b) Yemin 

c) Senet  

d) Bilirkişi raporu 

e) İkrar 

 

CEVAP: D 

 

6- Aşağıdakilerden hangisinin ispatında tanık dinlenemez? 

a) Kayınvalide ile gelin arasında yapılmış bir satım sözleşmesi 

b) Niteliği gereği senede bağlanmaması teamül olan hukuki işlemler 

c) Sözleşmenin esaslı noktalarından hataya düşüldüğü iddiası 
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d) Sözleşmenin taraflarından birinin açtığı alacak davasında diğer tarafın ileri sürdüğü muvazaa 

iddiası  

e) Haksız fiilden doğan tazminat alacakları 

 

CEVAP: D 

 

7- Delil başlangıcı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Senet ile ispatı gereken bir hukuki işlem hakkında bir delil başlangıcı varsa, bu hukuki işlem 

tanıkla ispat edilebilir. 

b) Zamanaşımına uğramış bonolar ve çekler delil başlangıcı sayılabilirler.  

c) Delil başlangıcının, aleyhine ileri sürülen kimse tarafından imzalanmış olması gerekir.  

d) Delil başlangıcının, varlığı iddia edilen hukuki işlemin varlığını muhtemel kılması gerekir. 

e) Delil başlangıcının belge niteliğinde olması gerekir.  

 

CEVAP: C 

 

8- Yemine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Yemin teklifi ispat yükü kendisine düşmeyen tarafa yapılır. 

b) Yemin teklif edecek taraf davacı ise, dava ve cevaba cevap dilekçelerinde; davalı ise, cevap 

ve ikinci cevap dilekçelerinde yemin deliline açıkça dayanmış olması gerekir. 

c) Kendisine yemin teklif edilen taraf, geçerli bir özrü olmaksızın yemin davetiyesi ile çağrıldığı 

oturuma gelmezse, o tarafın yeminden kaçınmış ve yemin edeceği vakıaların da sabit olmuş 

sayılmasına karar verilir. 

 d) Kendisine yemin teklif edilen taraf yemin etmeye hazır olduğunu bildirdikten sonra, artık 

yemin teklif eden, yemin teklifinden vazgeçip başka delil gösteremez. 

 e) Vekilin de müvekkili adına yemin etmesi mümkündür. 

 

CEVAP: E 

 

9- Tanık delili konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  

a) Bir davada hakim, tarafların tanık olarak göstermedikleri kişileri de kendiliğinden tanık 

olarak dinleyebilir. 

b) Islahla ikinci bir tanık listesi verilmesi mümkündür.  
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c) Bir davada, tanık gösterilen kişi davanın taraflarından birinin kuzeniyse tanıklıktan 

çekinebilir. 

d) Avukatlar, görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususlar hakkında ancak müvekkillerinin 

izniyle tanıklık yapabilirler. Fakat avukatlar, bu halde  dahi  tanıklıktan çekinebilirler. 

e) Hakimin tanıkları bizzat dinlemesi zorunlu olmayıp, tanıkların dinlenmesini bilirkişiye de 

bırakabilir. Bu durumda bilirkişi. tanık beyanlarını hakime sunar. 

 

CEVAP: D 

 

10- Bilirkişi incelemesi konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Bilirkişi, hakimin özel ve teknik bilgisinin bulunmadığı veya yeterli olmadığı hallerde 

hakime yardım eder. 

b) Hakim tarafların talebi olmadan kendiliğinden bilirkişi incelemesine karar veremez. 

c) Tek sayıda olmak şartıyla, birden fazla kişiden oluşan bir kurul da bilirkişi olarak 

görevlendirilebilir. 

d) Hakimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebeplerine ilişkin kurallar, bilirkişiler hakkında da 

uygulanır. 

e) Hakim, bilirkişi oy ve görüşünü serbestçe değerlendirir. 

 

CEVAP: B 

 

11- Bilirkişi raporuna itiraz süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?  

a) Raporun mahkemeye sunulmasından itibaren 2 hafta  

b) Raporun mahkemeye sunulmasından itibaren 15 gün  

c) Raporun taraflara tebliğinden itibaren 1 hafta 

d) Raporun tebliğinden itibaren 2 hafta 

e) Raporun mahkemeye sunulmasından itibaren 7 gün 

 

CEVAP: D 

 

12- Keşif konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  

a) Hakim keşfe bizzat katılmak zorunda değildir, zabıt katibinin keşifte hazır bulunması 

yeterlidir. 
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b) Hakimin kendiliğinden keşif kararı vermesi mümkün değildir.  

c) Hakim, keşif sırasında bilirkişi deliline de başvurabilir. 

d) Keşif, kesin delillerdendir. 

e) Hakimin keşfin yapılması için başka bir mahkemeyi istinabe etmesi mümkün değildir. 

 

CEVAP: C 

 

13- Hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunmasına ne ad verilir? 

a) Hükmün icrası 

b) Hükmün tebliği  

c) Kesin hüküm 

d) İlam 

e) Hükmün tefhimi 

 

CEVAP: E 

 

14- Bir davada uyuşmazlığın çözümü bakımından önem taşıyan ve taraflar arasında 

çekişmeli bulunan, geçmişte meydana gelmiş bir vakıa hakkında görme veya işitme 

duyularıyla sahip bulunan bilginin üçüncü kişi tarafından mahkemeye aktarılmasına ne 

ad verilir? 

a) Uzman görüşü 

b) Bilirkişi raporu  

c) İsticvap 

d) Tanık beyanı 

e) İkrar  

 

CEVAP: D 

 

15- Delil sözleşmesi konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Dava açılmadan önce ya da dava görülürken, delillerin incelenmesine kadar bir hususun 

yalnızca belli bir delille ispat edileceği hakkında taraflarca yapılan sözleşmeye münhasır delil 

sözleşmesi denir. 
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b) Taraflarca, bir hususun kesin delillerin yanında başka delillerle de ispat edilebileceği 

kararlaştırılabilir. Bu sözleşmeye münhasır olmayan delil sözleşmesi denir. 

c) Delil sözleşmesi ancak tacirler ya da kamu tüzel kişileri arasında yapılabilir. 

d) Taraflar, delil sözleşmesini mahkeme önünde, tutanağa geçirilen imzalı beyan şeklinde sözlü 

olarak da yapabilir. 

e) Delil sözleşmesinin konusunu oluşturan delillerin belirli olması gerekir. 

 

CEVAP: C 

 

16- Ara kararları konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) Ara kararları, yargılamaya son vermeyen, aksine onu yürütmeye, ilerletmeye yarayan 

kararlardır. 

b) Ara kararları, tek başlarına istinaf yoluna götürülebilir.  

c) Hakim, kural olarak ara kararından rücu edebilir (dönebilir). 

d) Zamanaşımı def’inin reddine ilişkin karar, bir ara kararıdır. 

e) Hakimin, davada delil avansının tamamlanması için taraflardan birine süre vermesi de bir 

ara kararıdır. 

 

CEVAP: B  

 

17- Aşağıda verilenlerden hangisi nihai kararlardan değildir? 

a) Görevsizlik kararı 

b) Davanın açılmamış sayılmasına ilişkin karar 

c) Dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar 

d) Yetki itirazının reddi kararı 

e) Hukuki yarar yokluğu nedeniyle davanın usulden reddi kararı 

 

CEVAP: D 

 

18- Senetle ispat zorunluluğu hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Yalnız hukuki işlemler için geçerlidir. 

b) Kamu düzenine ilişkin olup aksine sözleşme yapılamaz. 

c) Hukuki işlemin yapıldığı andaki değer esas alınır. 
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d) Senedin mücbir sebeple kaybolması halinde bu zorunluluk ortadan kalkar 

e) Hukuki işlemin tamamının değeri esas alınır. 

 

CEVAP: B 

 

19- Bekletici sorun hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Ancak görülmekte olan bir dava bekletici sorun yapılabilir, açılması gereken bir dava 

bekletici sorun yapılamaz. 

b) Hakimin, bir başka davayı bekletici sorun yapması kararı, bir ara kararı olduğundan tek 

başına istinaf yoluna götürülemez. 

c) Hakimin, bir başka davayı bekletici sorun yapabilmesi için, davalar arasında bir bağlantının 

bulunması gerekir. 

d) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması, başka bir davanın ya da idari makamın 

çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa mahkemeye veya görevli idareye başvurması için 

uygun bir süre verir. 

e) Hakimin, başka bir davayı bekletici sorun yapabilmesi için, asıl mahkeme ile karar vermesi 

beklenilen mahkemenin aynı yargı kolunda olması zorunlu değildir.  

 

CEVAP: A 

 

20- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi asli müdahale açısından yanlıştır?  

a) Asli müdahale talebinin kabulü ile iki ayrı dava açılmış olur. 

b) Asli müdahil taraf yardımcısı konumundadır.  

c) Asli müdahale talebinin kabulü ile asli müdahilin kendi davası yönünden dava harçlarını 

yatırması gerekir. 

d) Asli müdahale talebi, asıl davada hüküm verilinceye kadar yapılabilir. 

e) Asli müdahil, asli müdahale davasında verilen hükmü tek başına istinaf yoluna götürebilir.            

 

CEVAP: B 

 

21- Farklı yargı çevrelerinde bulunan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerde 

görülmekte olan iki davanın birleştirilmesi talebi en geç ne zamana kadar yapılabilir?  

a) İkinci davanın ilk duruşmasında 
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b) İkinci davada tüm delil ve belgelerin toplanmasından sonraki ilk duruşmada 

c) Hüküm verilinceye kadar ikinci davanın her aşamasında 

d) İkinci davanın ön inceleme duruşmasında 

e) İkinci davanın ön inceleme duruşmasından sonraki iki hafta içinde 

 

CEVAP: C 

 

22- Hüküm ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Hükmün kesinleştiği hususu, ilamın altına veya arkasına yazılıp, tarih ve mahkeme mührü 

konmak ve başkan tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir. 

b) Zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde, gerekçeli kararın, 

tefhim tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yazılması gerekir. 

c) Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra, nüshaları yazı 

işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir ve bir nüshası da 

gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. 

d) Hükmün, verildiği tarih ve hakim veya hakimlerin ve zabıt katibinin imzalarını içermesi 

gerekir. 

e) Hüküm sonucunda, taraflara yükletilen borç ve tanınan haklar, hiçbir şüphe ve tereddüde yer 

bırakmayacak şekilde çok açık bizimde yazılmalıdır. 

 

CEVAP: B 

 

23- Aşağıda verilenlerden hangisi HMK’da sayılan dava şartlarından biri değildir?  

a) Taraf ehliyeti 

b) Taraf sıfatı 

c) Dava ehliyeti 

d) Vekalet ehliyeti 

e) Dava takip yetkisi 

 

CEVAP: B 

 

24- Aşağıda verilenlerden hangisi davanın açılmasının usul hukuku bakımından 

sonuçlarından biri değildir?  
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a) Davadan feragatin yasak hale gelmesi 

b) Davanın açıldığı tarihe göre hüküm kurulması 

c) Davayı geri alma yasağının başlaması 

d) Mahkemenin davayı inceleme zorunluğunun doğması 

e) Derdestlik durumunun ortaya çıkması 

 

CEVAP: A 

 

25-  “…Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 

dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 

bulunmamasına, HMK'nın … maddesine göre davada dava değerinin ıslaha gerek 

olmaksızın artırılabilecek olmasına ve arttırılan kısım yönünden zamanaşımı def'inin ileri 

sürülemeyecek olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir…” 

(Yargıtay 11. HD., E. 2017/2457, K. 2017/4734, T. 26.9.2017).  Bu Yargıtay kararının ilgili 

bölümünde hangi dava çeşidinden söz edilmektedir? 

a) Mütelahik dava 

b) Terditli dava 

c) Seçimlik dava 

d) Belirsiz alacak davası 

e) Objektif dava birleşmesi 

 

CEVAP: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


