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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΟΙΑ MEDENİ USÜL 

Sınav Şubat 2019 

 

 

6 sorudan toplamda 4 soruya yanıt verilmeli. Her durumda birinci soru 

kesinlikle yanıtlanmalı ve 2, 3, 4, 5 και 6 nolu sorulardan üç tanesi 

cevaplanmalı. Her soru 25 puan ile notlandırılacaktır.  

 

 

SORU 1 

 

(Cevap 25 satırı geçmemeli) 

 

A, YYY10 kayıt numarası olan aracın sürücüsüdür. Bu arabanın sahibi 

B’dir. Cep telefonuyla araç kullandığı esnada konuşan A, arabasını karşı 

yöndeki trafik akışına yönlendirdi ve G yönetimindeki bir kamyonla önden 

çarpıştı. Kaza neticesinde ne A ne de C yaralandı. Bununla birlikte, çarpışan 

araçlar büyük zarar gördü. Kamyonun tamiri için 15 gün gerekli oldu. 

Kamyonun sahibi olan “ABCDE LTD" şirketi kamyonun uğradığı hasarı 

gidermek için 10.000 Euro tutarında ödeme yapmıştır. Kamyon, sahibine 

günlük 100,00 Avro net gelir sağlamaktaydı. Kamyon şirketinin sahibi, 

sorumlu kişi hakkında dava açmanızı ister. 

 

Talep raporu (claim report) oluşturunuz.  

 

 

SORU 2 

 

(Cevap 15 satırı geçmemeli) 

 

A aleyhine dava açmak üzeresiniz. A davada tek sanık konumdadır. 

Talebin temeli sözleşme ihlali ile ilgilidir. Sözleşme Kıbrıs’ta imzalanmıştır ve 

Larnaka’da satın alınan bir mülkle ilgilidir. Sanık Kıbrıs vatandaşı değildir ve 

Avustralya’da yaşamaktadır. Davacı ile ilgili olarak dava açılıncaya kadar 

izlenmesi gereken prosedürleri açıklayın. 
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SORU 3 

 

Aşağıdakilerle hemfikir misiniz? (Tek kelime ile: Hemfikirim/Değilim) 

 

A. Dava belgeleri (proceedings, application) Mahkeme nezdinde değil 

sağlama aracı olarak kabul görmez.  

 

B. İspat-ı vücut belgesinin sunulması kanuni bir gerekliliktir.  

 

C. Bir dava Davacı tarafından, Mahkemenin izni olmadan, duruşma tarihi 

belirlendikten sonra durdurulabilir.  

 

D. Davacının bir belgeyi ifşa emrine kasıtlı olarak uymaması, davayı 

reddetmek için bir neden teşkil eder. 

 

E. Davacının yurt dışında olduğu durumlarda retainer’in sunulması 

gerekli değildir.  

 

 

SORU 4 

 

(Cevap 10 satırı geçmemeli) 

 

Günümüzde değiştirildiği ve uygulandığı şekilde Talep Raporunu Madde 

25 uyarınca değiştirmek mümkün müdür? Mümkünse hangi koşullar altında? 

 

 

SORU 5 

 

Aşağıdakilerle hemfikir misiniz? (Tek kelime ile: Hemfikirim/Değilim) 

 

A. Talep Raporunda, Davacının argümanının temelini oluşturan davanın 

hukuki temeline yer verilmemelidir (ilgili yasa maddesine atıfla). 

 

B. Mahkeme dosyasının bir kısmının silinmesi için bir başvuru, Emir 27, 

Kurum (Fıkra) 3 uyarınca yapılır. 

 

C. Karar için talep Davalı tarafından ispat-vücudun kayda geçirilmemesi 

temelinde celp ile gerçekleştirilir.  
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D. Temeli hile (fraud) olan bir davada, Talep Raporunda ayrıntıları 

içermek gerekir. 

 

E. Süresi dolmuş bir dava celbinin geçerliliğinin yenilenmesi için başvuru 

süresi sona erdikten sonraki 15 gündür. 

 

 

SÜRE 6 

 

Aşağıdakilerle hemfikir misiniz? (Tek kelime ile: Hemfikirim/Değilim) 

 

A. Temyiz başvurusunun kaydı temyize tabii olan kararın uygulanışını 

durdurur niteliktedir.  

 

B. Davalıya ulaştırılmayan bir Dava Celbinin süresi, kayıt altına 

alınmasından sonraki iki yılın sona ermesi ile beraber son bulur.   

 

C. Müşteri/Davalının yurt dışında bulunduğu durumlarda ispat-ı vücut 

aracılığı ile retainer gerekli değildir.  

 

D. Nihai (final) karar için bir Davada temyiz başvuru süresi temyize konu 

olan kararın verilmesinden sonra 2 haftadır.  

 

E. Hile/dolandırıcılık (fraud) suçu eksenli bir Dava daima Arkası  Özel 

Olarak Yazılmış Dava Celbi ile başlar.  

 

 

SORULARIN SONU 


