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KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesi uyarınca sınav) 

 

Şubat, 2018 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΟΙΑ - MEDENİ HUKUK 

 

6 sorudan toplamda 4 soruya yanıt verilmeli 

 

SORU 1 (25 Puan) 

 

11.12.2017 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 12345/2017 nolu Dava 

kayıt altına alındı. Özel Arkası Yazılı Dava Celbi (emri, writ) Davalıya kişisel 

olarak 21.12.2017 tarihinde sunuldu ve celbi sunan şahsın yeminli 

deklerasyonundan sonra Dava’nın dosyasına eklemlendi. Bugüne dek, yani 

01.02.2018 tarihine dek, Davalı ispatı vücut (Hazır Bulunma (Görünme) 

Notu) sunmadı.  

 

Aşağıdaki eylemlerden hangisi doğrudur? SADECE bir doğru cevap 

gösterilmedir.  

 

(a) Davalıya kişisel mektup göndererek Hazır Bulunma (Görünme) Notu 

(Raporu) sunmasını talep etmek.  

 

(b) Celp yolu ile başvuruda bulunmak. Celbe yeminli belge (affidavit) eşlik 

etmemelidir. Mahkemeden, ispatı vücut(Hazır Bulunma (Görünme) Notu) 

sunulmadığından dolayı, Davalının aleyhine karar açıklanması istenmelidir.  

 

(c) Celp yolu ile başvuruda bulunmak. Celbe yeminli belge (affidavit) eşlik 

etmelidir. Mahkemeden, ispatı vücut(Hazır Bulunma (Görünme) Notu) 

sunulmadığından dolayı, Davalının aleyhine karar açıklanması istenmelidir. 

 

(d) Celbin verilmesinden sonraki 10 günlük sürenin bitiminden sonra, 

talepte bulunmaksızın Mahkemeye başvurmak ve ispatı vücut(Hazır 

Bulunma (Görünme) Notu) sunulmadığından dolayı, Davalının aleyhine 

karar açıklanması istenmelidir. 

 

(e) Tek yanlı başvuruda bulunmak. Mahkemeden ispatı vücut(Hazır 

Bulunma (Görünme) Notu) sunulmadığından dolayı, Davalının aleyhine 

karar açıklanması istenmelidir. 
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(f) Davalı hakkında yeni dava başlatmak ve Davalı için yeni celp 

çıkarmaya çalışmak.  

 

  

SORU 2 (25 Puan) 

 

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 03.04.2017 tarihinde mahkeme emri (celp, 

writ) kayıt altına alındı. 01.02.2018 tarihinde celbin Davalıya halen, tüm 

girişimlere rağmen, verilmediğinin farkına varıyorsunuz.  

 

Hukuksal açıdan, kayıt altına alınmasından sonraki 12 ay içerisinde celp 

Davalıya verilmezse ne türlü sonuçlar doğucaktır. Bu sonuçların ortadan 

kalkması için ne türlü inisiyatifler alabilirsiniz?  

 

 

SORU 3: (25 Puan) 

 

Kurum 3, Madde 27’nin önemi nedir? 

 

Uygulanışına yönelik olarak bir örnek veriniz.  

 

 

SORU 4: (25 Puan) 

 

4. Soruda yer alan tüm sorular yanıtlansın. Her doğru cevap 5 puan ile 

notlandırılacaktır.  

 

(a) Şikayetin (plaint) kayıt altına alınmasından ne kadar süre zarfı 

içerisinde Davalı ispatı vücut(Hazır Bulunma (Görünme) Notu) sunmalıdır? 

 

(b) Ne kadar günlük bir süre zarfı içerisinde, Davalının ispatı vücut(Hazır 

Bulunma (Görünme) Notu) akabinde, Davacı Talep Raporunu kayıt altına 

almalıdır?  

 

(c) Ne kadar günlük bir süre zarfı içerisinde, Hak Talebi Raporunun  

(claim report) sunulmasından sonra, Davalı Savunma Raporu sunmak 

durumundadır?  

 

(d) A ile C arasındaki belgelerin kayıt altına alınması için uzatma dönemi 

söz konusu mudur? Söz konusuysa hangi kanun babında böyle bir durum 

söz konusudur? 
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(e) Gecikmiş sayılmaması için, nihai bir kararın kabulünden sonraki kaç 

hafta içinde bu karara itiraz edilebilir?  

 

 

SORU 5: (25 Puan) 

 

Tüm Davalılar için görünen dava bugün görülecek. Davalılardan bir tanesi 

tek davacı aleyhine bir karşı dava açtı. Davacı ve avukatı (mahkemede) hazır 

bulunmuyor. Tüm sanıklar ve siz Mahkemede, belirlenen zamanda uygun 

şekilde bulunuyorsunuz. 

 

Mahkemeden ne talep edebilirsiniz? Mahkeme talebiniz doğrultusunda ne 

yapabilir?  

 

 

SUAL 6: (25 Puan) 

 

Kurum 11, Hüküm 26 uyarınca ne zaman başvuruların sona erdiği kabul 

edilir? Bu tarih kıstasının 30. Kararnamenin, bugün değiştirilmiş ve 

yürürlükte olan hükümlerinin uygulanması ile ilgili ilgisi nedir? 

 

 

 

 

 

SORULARIN SONU 


