
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası 5. Maddesi uyarınca sınav) 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ MEDENİ USÜL – HAZİRAN SINAVI 2019 

___________________________________________________________________________ 

 

6 sorudan 4’ü cevaplandırılmalı. Her soru 25 puan değerindedir. 

 

Soru 1: 

 

12 aylık süre içinde, Sivil Prosedürler Mevzuatı Hüküm 4, Kurum 1 kurumları uyarınca Dava 

Dilekçesinin başlığında isimlerine yer verilen sanıklardan bir tanesine Mahkeme Celbi 

verilmemesinin sonuçları nedir?  

 

Soru 2: 

 

Kendisine Mahkeme Celbi verilen, ancak Mahkemenin yetkisini tanımayan bir davalı hangi 

hukuki adımları atabilir? 

 

Soru 3:  

A) ve B) alt-sorulara 12,5’şer puan verilir 

 

A) Kendisine Mahkeme Celbi verilen Davalının ispat-ı vucüdu kayda geçirmediği 

durumda, Davacı hangi talepte bulunabilir?  

B) Arkası yazılı Genel Mahkeme Celbine ispat-ı vücudu kayıt altına alan Davalı,  

Davacının bir Talep Raporu sunmadığı durumda hangi talebi kayda geçirebilir? 

 

Soru 4: 

AB isimli şirket GD isimli şirketten €100.000’luk bir kredi aldı. AB şirketinin 

yükümlülükleri, yöneticilerinin ve hissedarlarının kişisel veya diğer garantileri tarafından 

güvence altına alınmamaktadır.  

AB şirketi kredi anlaşmasının şartlarını ihlal etmiştir ve GD şirketi borçlu AB şirketine, 

yöneticilerine ve hissedarlarına karşı dava açtı. Sanıklardan ortaklaşa ve ayrı olarak kredi 

tutarını, artı faizi ve giderleri talep etmektedir.  
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Davada GD şirketi nezdinde herhangi bir sorumluluk ve dava hakkını tanımayan Ab 

şirketinin yöneticilerini ve hissedarlarını savunmaktasınız.  

Müşterilerinize yönelik bu davada hangi hukuki prosedürü izleyeceksiniz? 

 

Soru 5: 

A) ve B) alt-sorulara 12,5’şer puan verilir 

 

A) Dava tutanağında ya da yeminli beyanatta yer verilen bir belgenin kopyasını elde 

etmek için davanın bir tarafı hangi hukuki adımı atabilir?  

B) Belgelerin açıklanması Emrini kendi istemi doğrultusunda yerine getirmeyen bir dava 

tarafı hangi sonuçlarla karşı karşıya kalabilir? 

 

Soru 6: 

A) ve B) alt-sorulara 5’şer puan verilir. C) alt-soruya 15 puan verilir. 

 

A) Birinci derecedeki nihai bir karar için yapılan temyizin Yüksek Mahkeme (İkincil 

Yargı) tarafından reddinin sonuçları nelerdir?  

B) Bir nihai kararın bağlayıcı hale geldiği tarihten ne kadar gün sonra söz konusu nihai 

karar için temyiz süreci başlatılabilir?  

C) Nihai karar için temyiz süreci başlatıldığında nihai kararın yürütme süreci nasıl 

etkilenir? 

 

SORULARIN SONU. 

 

 


