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KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasasının 5. Maddesi uyarınca sınav) 
 

Haziran, 2017 

MEDENİ USUL 
 

Toplamda 4 soru cevaplanacak. Zorunlu olarak Birinci Sorunun yanısıra 2,3,4,5 ve 6. 

Sorulardan istenilene yanıt verilecek.  

 

SORU 1: 

 

Andreas Andreou ΥΥΥ10 plakalı aracın sürüsüdür. 20.02.2017 tarihinde, araç sürdüğü 

esnada telefonda konuşan Andreas Andreou, aracını ters istikamete sürdü ve bunun 

sonucunda XXX20 plakalı, Vasilis Vasileiou yönetimindeki kamyon ile kafa kafaya 

çarpıştı. Vasilis Vasiliou aynı zamanda, günlük olarak işinin ihtiyaçlarını karşılamak 

için kullandığı kamyonun sahibi. Zararın giderilmesi için 15 güne ve 10.000,00 Euroluk 

bir meblağa ihtiyaç duyuldu. Araç gündelik bazda Vasilis Vasieiou’ya 200,00 Euro 

kazanç sağlamaktaydı. Vasilis Vasileiou size Andras Andreou’yu dava etmek için talimat 

veriyor. Talep Raporunu yazınız.  

 

SORU 2: 

 

30. Yasal hüküm, aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:  

 

(a) Dilekçelerin tamamlanmasından sonra, kaç gün içerisinde, Davacı talimat için 

Celpname düzenlemelidir. Cevap tek kelime olarak verilmelidir.  

 

(b) Davacı Celpnameyi sunmayı ihmal eder ya seçmezse ve Davalı yanıt mahiyetinde 

herhangi bir işlem yapmazsa, Dava ile ilgili hangi sonuçlar doğacaktır? Cevap 7 satırı 

geçmemeli.  

 

SORU 3: 

 

Davalı adına 2017 yılında kayıt altına alınmış olan Davaya bakıyorsunuz. Davalı 

Davacının Davanın özüne ilişkin, kendisinde bulunmayan, önemli belgelere sahip 

olabileceği bilgisini size iletiyor. Davanın görüleceği esnada içeriğinden bihaber 

olduğunuz bu belgelerin ibrazı sizi kaygılandırıyor. Davacının sahip olduğu bu 

belgelerin varlığını ve içeriğini nasıl tespit edebilirsiniz? Cevabınız 30. Emirin ışığında 

okunduğu üzere 28. yasal hükmü göz önünde bulundurmalı.  

  

SORU 4: 

 

Davacı adına 2017 yılında kayıt altına alınmış olan Davaya bakıyorsunuz. Davaya 

hazırlık sürecinde Dava Dilekçesinin değiştirilmesi gerektiğinin farkına varıyorsunuz.  
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Böyle bir değişiklik mümkün müdür? Mümkün ise, başlık raporları şeklinde 

Mahkemenin takdir yetkisini belirleyen ilkeleri açıklayınız.  

 

SORU 5: 

 

Davacının özet karar (summary judgment) çıkarması için hangi kriterler yerine 

getirilmelidir? 

 

Cevap özet ve başlık raporları şeklinde kriterleri içermelidir.  

 

SORU 6: 

 

Aşağıdakilerle hemfikir misiniz ya da katılmıyor musunuz? (Doğru / Yanlış) 

 

1. Bir mahkeme celbi kaydının ardından 12 ay geçmesinden sonra geçersiz olur.  

 

2. Davacı Talep Raporunu, Gözükme Raporunun sunulmasından sonra 14 gün 

içerisinde sunmak zorundadır.  

 

3. Davacının yurt dışında ikamet ettiği durumlarda atama belgesi (retainer)’ne ihtiyaç 

yoktur.  

 

4. Bir davacı Davanın başlamasından sonra avukat değiştirme hakkına sahip değildir.  

 

5. Temelinde aldatma/dolandırıcılık unsurunu içeren bir Dava daima Özel Arkası 

Yazılı Mahkeme Celbi ile başlar.  

 

 

 SORULARIN SONU 

 


