
TEST SORULARI 
1) Tebliğ mazbatası hakkında yanlış olanı işaretleyiniz 

a) Tebliğ mazbatası tebliği çıkaran merciin adını da içerir. 

b) Tebliğ mazbatası, kanunda bulunması gerektiği belirtilen unsurlar yanında tebliğin nerede ve ne 

zaman yapıldığını da içerir. 

c) Tebliğ mazbatası, kanunda bulunması gerektiği belirtilen unsurlar yanında tebliğ evrakının verildiği 

kişinin ad ve soyadı ile tebliğ memurunun ad-soyadını içerir. 

d) Tebliğ mazbatası, kanunda bulunması gerektiği belirtilen unsurlar yanında tebliğ mevzuunu içerir. 

 
2)  Hangisi usulüne uygun doğrudan tebliğdir? 

a) Duruşma sırasında davalı avukatı stajyerine duruşmada sunulan yazılı delilin bir örneğinin verilmesi  

b) Davacı vekiline imza karşılığında tebliğ konusu da belirtilerek, tebliğ evrakının kalemde verilmesi 

c) Davalının eşine mahkeme kaleminde imza mukabilinde, tebliğ konusu da belirtilerek, tebliğ evrakı-

nın verilmesi 

d) Davacı vekilinin davalıya evrakı teslim aldığına dair imzalı bir yazı ile davayla ilgili evrakı tebliğ 

etmesi 

3) Tebliğ muhatabının adreste bulunamadığı hallerde, adreste mevcut olan kişilerden hangisine 

tebligat bırakılabilir?  
a) Ziyaret için şehir dışından gelmiş olan üniversite öğrencisi kardeşine 

b) Birlikte yaşamakta olan 90 yaşın üzerinde ve zihinsel sorunları olduğu anlaşılmakta olan 

anneannesine 

c) Kapıyı açan üniversite öğrencisi kızına 

d) Ara sıra ev temizliği için geldiğini söyleyen temizlik işi yapan kadınına 

4) Davaya cevap dilekçesi tebliği Aydın’daki adresinde gerçekleşen A(hmet) daha sonra İzmir’e 

yerleşmişse, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

a) A(hmet)’in adres değişikliğini davanın görüldüğü mahkemeye bildirmesi gerekir. 

b) Ahmet’in bu konuda mecburiyeti yoktur; esasen mahkeme adresini araştırtır. 

c) A(hmet) adres değişikliğini bildirse de tebligatlar, davayla ilgili ilk tebliğin yapıldığı Konya 

adresine yapılmaya devam edilir. 

d) Mahkeme adres kayıt sistemindeki adresini tespit ederek o adrese tebligatları çıkartır.  

5) Tebligatla ilgili mevzuatın önemi konusunda hangisi doğrudur? 

a) Tebligat, şekil bakımından önemlidir. 

b) Tebligat, hukuki dinlenilme hakkı hatta adil yargılanma hukuku ilkesi bakımından önemlidir. 



c) Tebligat, borçlar hukuku bakımından önem taşır. 

d) Tebligat, sosyal hukuk devleti ilkesi bakımından önem taşır. 

6) Tebliğ mazbatasının düzenleneceği yer hakkında doğru olanı işaretleyiniz 

a) Tebliği çıkartan merci   b)Tebligatın yapıldığı yer       c)Tebligatı yapacak posta merkezi   

d)Tebligatın yapıldığı yere en yakın kolluk kuvvetleri merkezi 

7) Bir davada bilirkişi olarak atanan elektrik mühendisi E(nver)’in mahkeme huzuruna çağrılması için 

kullanılan aracı şu ifadelerden hangisi ile belirtiriz. 

a) bildirim   b)davetiye    c) ihbarname     d) tebliğ 

8) Tebligat ücretinin hangi süre içinde verileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından  belirlenir? 

a) Adalet Bakanlığı       b) Maliye Bakanlığı       c) tebligatı çıkartan merci     d) PTT 

9) Kanuni temsilciye tebligat konusunda hangisi doğrudur? 

a) Muhataba yapılacak tebliğ kanuni temsilcisine yapılabilir. 

b) Kanuni temsilciye tebligat caiz olmayıp, muhatabın bizzat kendisine tebligat yapılır. 

c) Kanuni temsilci atanan durumlarda tebliğin bizzat muhataba yapılmasını gerektiren bir durum varsa 

örneğin kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanımı ile ilgili tebligatın kanuni temsilciye değil mutlaka 

muhataba yapılması gerekir. 

d) Hem muhataba hem de kanuni temsilciye tebligat yapılır. 

10) Tebligat bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Tebliğ için muhatabın bilinen en son adresi MERNİS adresi ile aynı ise tebliğin direkt MERNİS 

adresine çıkarılması 

b) Anonim şirketlere istekleri bulunması halinde elektronik tebligat yapılır. 

c) Gerçek kişilere istemesi halinde elektronik tebligat suretiyle tebligat yapılır. 

d) Tebliğ için gidildiğinde geçici olarak orada bulunmadığı tebellüğe yetkili kişi tarafından beyan 

edilirse ama tebellüğden imtina ederse, apartman yöneticisine tebliğ evrakı bırakılır. 



 

 

 

 


