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OLAY I : İzmir Karşıyaka’da ikamet eden (A)yhan, Karşıyaka Alaybey’de bulunan apartman
dairesinin maliki olduğunu, davalı B(elma) ile 2014 Eylülünde kesinleşen kararla boşandıklarını,
Alaybey’ deki bu konutu evlenmeden önce satın almış olduğunu, B(elma)’nın bu bağımsız bölümü işgal
ettiği ve bunun karşılığında bir bedel de ödemediğini ve kendisinin Karşıyaka’da kirada oturduğunu,
dava konusu evle ilgili giderler ödediği nafaka ve şahsi giderler sebebiyle mağdur olduğunu belirterek
Karşıyaka Alaybey’ deki taşınmaza el atmanın önlenmesi ve haksız kullanımdan ötürü 10/9/20144/1/2018 tarihleri arasında aylık 1000 lira TL’den 39 aylık toplam 39.000 lira davalıdan tahsili için
4.1.2018’de dava açmıştır. Davalı vekili Manisalı avukat (S), cevap dilekçesinde davacı ile
müvekkilinin boşandıklarını ve müşterek çocukları 19 yaşındaki (M)’nin şehir dışında okuduğunu ve
onun masraflarının müvekkili tarafından karşılandığını, davacının mahkeme kararıyla sabit olan aylık
1500 lira nafaka yükümlülüğünü boşandıktan sonra hiç yerine getirmediğini (toplam 58.500 lira )
müvekkiline bunun yerine evde oturabileceğini söylemiş olduğunu, (B)elma’nın zor günler yaşadığını
savunarak el atmanın önlenmesi talebinin reddini talep etmiş ayrıca 19.500TL nafaka alacağını dava
etmiştir.
1) Bu davada görevli mahkeme hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?
a) Asliye hukuk mahkemesi b) Aile mahkemesi c)Sulh hukuk mahkemesi d) Tüketici mahkemesi
2) Yetkili mahkeme/mahkemeler konusunda hangi şık doğrudur?
A) İzmir mahkemeleri b) Karşıyaka Mahkemeleri c) Manisa Mahkemeleri
mahkemeleri

d) Karşıyaka ve Manisa

3)Müşterek çocuk (M)’nin de Karşıyaka Alaybey’ deki evde oturduğu ve (A)’nın ona karşı da dava
açtığını var saydığımızda davalılar bakımından hangisi doğru olur?
a) Davalı B ve M maddi anlamda mecburi dava arkadaşıdır.
b) Davalı B ile M arasında el atmanın önlenmesi istemi bakımından mecburi, parasal talep bakımından
ihtiyari dava arkadaşlığı vardır.
c) Davalı B ve M, ihtiyari dava arkadaşıdır.
d) Davalı B ve M usuli anlamda mecburi dava arkadaşıdır.
Aşağıdakilerden hangisi taraf usul işlemi değildir?
a)Dava açma b) Islah c) Tarafın isticvap için daveti D) Tarafın çağrıldığı duruşmaya gitmemesi.
OLAY II : Aydın Kuşadası’ nda, aslında memur olduğu halde işsiz kaldığı için inşaatlarda çalışan
A(hmet), Kuşadasındaki Arı sitesi içinde aslen İzmirli olan B(ekir)’e ait evin çevresine duvar yapım
işini gerçekleştirmiş ve bu işten dolayı olan 8.000 liralık alacağı için dava açmıştır.
1)
a)
b)
c)
d)

Yetkili ve görevli mahkeme konusunda doğru olabileceğini düşündüğünüz şıkkı işaretleyiniz.
İzmir Asliye hukuk mahkemesi
İzmir sulh hukuk mahkemesi
Aydın iş mahkemesi
Kuşadası iş mahkemesi

2) Davanın görülmekte olduğu mahkeme görevsizlik kararı vermiş ve bu karar kanun yoluna
başvurulmaksızın kesinleşmiştir. Davaya görevli mahkemede devam edilmesi konusunda doğru
bulduğunuzu işaretleyiniz.
a) Görevsizlik kararı veren mahkeme dosyayı görevli mahkemeye gönderir.
b) Taraflardan biri kanun yolu başvuru süresinin bitiminden itibaren 2 hafta içinde görevsizlik
kararı vermiş olan mahkemeye müracaat ederek dosyanın görevli mahkemeye
gönderilmesini talep eder.
c) Herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın davacı görevsizlik kararı veren mahkemeden
dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesini ister.
d) Davalı davanın devamı için görevli olduğu belirtilmiş mahkemeye başvurarak davanın
devamını ister.
3) Dosya kendisine görevli mahkeme olarak intikal ettirilmiş olan mahkeme,
a) Bu kararla bağlı olup görevsizlik kararı veremez.
b) Görevsizlik kararı bağlayıcı olmadığından o da görevsizlik kararı verebilir. ,
c) Kanun yolu incelemesinden geçmeden kesinleştiği için görevsizlik kararı vermesi
mümkündür. Zira bu halde verilen görevsizlik kararı bağlayıcı olmaz.
d) İster kanun yolu incelemesinden geçerek isterse geçmeksizin kesinleşmiş olsun görevsizlik
kararı bağlayıcıdır, görevsizlik kararı veremez.
Doğru bulduğunuzu işaretleyiniz.
4) B(ekir)’in yaptırdığı iş için A(hmet)’e bono verdiği ve A(hmet)’in bonoya dayalı olarak dava
açmak istediği varsayımında,
a) Dava malvarlığı haklarıyla ilgili olduğu için görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
b) Davanın iş mahkemesinde açılması gerekir. Zira iş ilişkisinden doğmuştur.
c) Dava belli bir meblağın altındaki miktara ilişkin olduğundan sulh hukuk mahkemesi
görevlidir.
d) Dava mutlak ticari dava olduğu için asliye ticaret mahkemesinde açılması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi iş mahkemelerinin görevi içersinde değildir?
a) Çalışmakta olduğu gazeteden kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeksizin çıkarılan foto
muhabirin söz konusu tazminatlarla ilgili açacağı dava
b) Uzak yol kaptanı olarak 2 yıldır çalışan A’nın son 3 aylık ödenmemiş ücretini tahsil için açacağı
dava.
c) Arızi olarak eşya taşıma işinde hamallık yapan ve birkaç defadır eşyasını taşıdığı öğretmen
B’nin ödemediği 1800 lira için açacağı dava.
d) İşinden haksız olarak çıkarıldığını düşünen işçi A’nın açacağı işe iade davası.
Aşağıdakilerden hangisi aile mahkemelerinin görevi içersinde değildir?
a)
b)
c)
d)

Boşanma davası
Velayetin nez’i davası
Vasi tayini için açılan dava
Nafaka davası

