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LÜTFEN 6 SORUDAN 4’NÜN GEREKÇELERİ İLE BERABER 

AYRINTILI OLARAK CEVAPLANDIRILMASI 

GEREKTİĞİNİ UNUTMAYIN. HERHANGİ BİR SORUDA, 

ALT SORU KATEGORİSİNİN BULUNMASI DURUMUNDA 

TÜM ALT SORU KATEGORİLERİ 

CEVAPLANDIRILMALIDIR.  ÇOK SEÇMELİ SORULAR 

KISMINDA SADECE DOĞRU ŞIK, AYRI CEVAPLAR 

SAYFASINDA İŞARETLENMELİDİR. 
 

 

Soru 1 
(Çok seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında yanıtlanmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlanmalı. A kısmına 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarına ise 3’er 

puan verilecektir.)  

 

1A.  

A. Davalı, ispatı vücut etmesini kaydettirmeyi ihmal eder. 

B. Seri karar için yapılan başvuruda. 

C. Davacı, davanın duruşması sırasında ispatı vücut etmeyi ihmal eder.  

D. Davalı, davanın duruşması sırasında ispatı vücut etmeyi ihmal eder. 

E. Davanın özüne teşhis koyan bir emrin çıkarılmasında.  

 

Yukarıdaki durumlardan hangilerinde, itilaflı miktarın veya dava konusu 

anlaşmazlığın değerinin yetkilerini aştığına rağmen, Kaza Mahkemesi Kıdemli 

Yargıcı ve Kaza Mahkemesi Yargıcı karar verebilir?  

(a) Hepsinde. 

(b) Sadece B ve C’de. 

(c) Sadece A, C ve D’de.     

(d) Sadece A, B, C ve D’de. 

(e) Sadece A ve C’de.   

 

1B. Bir kişi, 

A. Yargılama sürecini engellerse 
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B. Sadece davadaki tarafların ve avukatlarının mevcut olmasına izin verildiği 

durumlarda sağlanan tanıklığın raporunu açıklarsa 

C. Bir yargılama sürecinde tanıklık ettiği için bir memuru eleştirirse 

D. Yargılama sırasında, mahkeme salonu içinde sözleri ve davranışıyla saygısızlık 

gösterirse  

E. Mahkeme kararı açıklandıktan sonra, kararla hemfikir olmazsa ve bir radyo yayını 

sırasında aleyhine konuşursa 

 

Mahkemeyi hiçe sayma/itaatsizlik suçundan suçlu olur.  

 

Yukarıdaki A’dan E’ye kadar hangisi/hangileri doğrudur?   

          

(a) Sadece A, C ve D 

(b) Sadece A, B, C ve D 

(c) Sadece A ve D 

(d) Sadece A, B ve D’de. 

(e) Hepsi 

 

1C. Avukatların Mesleki Ahlak Kurallarının (ΚΔΠ 237/2002) sayısına daha yakın 

olan sayı: 

 

(a) 20 

(b) 30 

(c) 40 

(d) 50 

(e) 60 

 

1D.  

A. Disiplin Kurulu’nun kararına karşı bir itiraz, avukatın mesleğini ifa ettiği kaza 

içindeki Kaza Mahkemesinde yapılabilir.  

B. Avukatın ticari işletme faaliyetlerine aktif olarak katılması, avukat mesleğine 

bağdaşmaz ve yasaktır. 

C. Mahkemeler Yasası’ndaki “Davanın Esası” ifadesinin yorumlanması, Kaza 

Mahkemeleri’nin medeni ve cezai işlemlerdeki yerel yetkisini belirleyebilen 

unsurlardan biridir. 

D. Cezai işlemde alınan her mahkeme kararı, herhangi bir sebepten dolayı Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak Yüksek Mahkemede temyize 

tabi olur. 

E. Herhangi bir mahkemenin önünde yapılan herhangi bir medeni işlemin masrafları, 

her zaman davadaki başarılı tarafın lehine kararlaştırılır.   

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) A, B, C, D ve E 

(b) Sadece B, D ve E  

(c) Sadece A, B ve C 

(d) Sadece D 

(e) Sadece B ve D 

 

1E. 

A. Avukatların Disiplin Kurulu, bir soruşturmanın yapılması için bir soruşturmacı 

tayin etmek istediği durumda, sözü geçen araştırmacı tarafından yapılacak ve 
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araştırma konusu olan avukatın Disiplin Kurulu önündeki bir davaya gönderilip 

gönderilmemesi ile ilgili olacak herhangi bir öneriye uymaya mecburdur.   

B. Disiplin Kurulu, bir avukat ile ilgili şikâyet aldığı durumda, ileri sürülen iddiaları 

avukatın dikkatine sunar ve belli bir süre içinde avukatın görüşlerini ister.  

C. Disiplin Kurulu önündeki bir davanın duruşması, Kaza Mahkemesinde medeni 

hukuk çerçevesinde yapılan bir işlemin davasının yapıldığı gibi yapılır.  

D. Bir davanın Disiplin Kurulundaki duruşması için celp kâğıdı, hakkında şikâyette 

bulunulan avukata teslim edilir.  

E. Bir davanın Disiplin Kurulundaki duruşması sırasında, işlemin tutanaklarının 

tutulması gerekmez.  

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, B ve D 

(b) Sadece A ve C  

(c) Sadece B, C ve D  

(d) Sadece B ve E 

(e) Sadece B ve D 

 

1F. Avukatlar Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi “avukatlığı ifa etmek” teşkil 

etmez?  

(a) Mahkemenin huzuruna çıkmak 

(b) Ticari markalar tescil etmek   

(c) Gemiler kütüğe kaydettirmek   

(d) Uzman kişi raporu hazırlamak 

(e) Mahkemede taleplerle ilgili rapor hazırlamak 

 

1G. Kaza Mahkemesine karşı saygısızlık ve itaatsizlik gösterildiği ve bunun sözü 

geçen mahkemenin Yargıcının şahsına yönelik yapıldığı durumda: 

 

A. İtaatsizlik suçuna bakacak olan mahkeme, sözü geçen mahkeme olmayacak.  

B. Sözü geçen mahkeme, Kaza Mahkemesinin İdari Başkanına başvurarak 

kendisinden davaya bakacak başka bir mahkemeyi belirlemesini isteyebilecek ve 

Kaza Mahkemesi Başkanı, davayı Avukatların Disiplin Kuruluna havale edebilecek.  

C. Sözü geçen mahkeme, Yüksek Mahkeme Başkanına başvurarak kendisinden 

davaya bakacak başka bir mahkemeyi belirlemesini isteyebilecek.  

D. Bu durumlarda, aleyhine saygısızlık gösterilen mahkeme, suçluya özür dilemesi 

için imkân vermek zorundadır.  

E. Sözü geçen mahkeme, bu suçu kendisi yargılayacak. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A ve C 

(b) Sadece A, B ve D  

(c) Sadece A, C ve D  

(d) Sadece A ve B 

(e) Sadece E 

 

 

1H. Geçici yasaklama emrinin yayınlanması için, diğerleri arasında, şunlar da gerek: 

A. Bu emrin yayınlanmasının gerekçeli olup olmadığına mahkeme tarafından karar 

verilmesi 

B. Yargılanacak ciddi bir meselenin olup olmadığına mahkeme tarafından karar 

verilmesi  
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C. Başvurusunda ve yeminli beyanında başvuru sahibinin ilgili olayları tam olarak 

açıklayıp açıklayamadığına mahkeme tarafından karar verilmesi  

D. İlgili dava dosyalanmış olması 

E. Talepler raporunun dosyalanmış olması 

 

Yukarıdaki A’dan E’ye kadar hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A ve B 

(b) Sadece B, C ve E  

(c) Sadece D ve E  

(d) Sadece A, B, C ve D 

(e) A, B, C, D ve E 

 

 

Soru 2 
(Çok seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında yanıtlanmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlanmalı. A kısmına 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarına ise 3’er 

puan verilecektir.)  

 

2A. Kaza Mahkemesine çağrılan bir tanık, mahkeme nezdine çıkmıyor ve mahkemede 

bulunmaması için tatmin edici bir açıklama yapmıyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru 

değildir?  

(a) Mahkeme nezdine çıkmasını zorlayan bir emrin yayınlanması mümkün.  

(b) Gelmesinin zorlanmasından meydana gelecek masrafları ödemeye davet edilebilir.  

(c) Altı ay hapis cezasına çarptırılabilir.  

(d) Para cezasına çarptırılabilir.  

(e) Hapis cezasına ve/veya para cezasına çarptırılabilir. 

 

2B.  

A. Sivil yasanın yargı yetkisindeki her mahkeme, sadece sonuç olarak ortaya çıkan 

başka herhangi bir çarenin istendiğinde tespit hükümler (Declaratory Judgements) 

yayınlayabilir. 

B. Sivil yasanın yargı yetkisindeki her mahkeme, sonuç olarak ortaya çıkan herhangi 

bir çarenin istenip istenmediğine bakmaksızın tespit hükümler (Declaratory 

Judgements) yayınlayabilir.  

C. Ceza Kanununun yargı yetkisindeki her mahkeme, tespit hükümler (Declaratory 

Judgements) yayınlayabilir. 

D. Sivil yasanın yargı yetkisindeki hiçbir mahkeme, tespit hükümler (Declaratory 

Judgements) yayınlayamaz.  

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece D 

(b) Sadece A 

(c) Sadece A ve C  

(d) Sadece B 

(e) Sadece B ve C 

2C. Meslek ahlakı gizliliğinin sayısına gelince: 

A. Gizlilik, avukatın yanı sıra, avukat bürosunun personeli tarafından da tutulmalıdır. 

B. Gizli bilgi müvekkilinin avukat aleyhine yaptığı bir suçlamaya karşı savunmasına 

yardım etse bile, avukat bu gizli bilgiyi açıklamamak zorundadır. 

C. Her gizli bilginin gizliliğinin zaman süresi olmaz. 

D. Meslek gizliliği, Mahkeme tarafından mümkün en yüksek ölçüde korunur.    
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Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, B ve D 

(b) Sadece A, B ve C 

(c) Sadece A, C ve D 

(d) Sadece A ve C 

(e) Sadece B, C ve D 

 

2D.  

A. Her avukat, adaletin memurudur ve disiplin sorumluluğu vardır. 

B. Disiplin Kurulu’nun bir kararı, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde temyize tabi olur.  

C. Bir disiplin davasının duruşması, mümkün olduğu kadar seri muhakeme usulü ile 

yargılanan bir ceza davasının duruşması ile aynı şekilde yapılır.  

D. Disiplin Kurulu’nun bir kararında eşit oy sayısı olduğunda, sonucu Başkanın oyu 

belirler. 

E. Hakkında şikâyette bulunulan avukat, Disiplin Kurulu’nun önünde seçtiği bir 

avukat tarafından temsil edilebilir.   

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?    

(a) Sadece B, D ve E 

(b) Sadece B ve D 

(c) Sadece B, C ve D 

(d) Sadece D 

(e) Sadece A ve B 

 

2E. Disiplin Kurulu’nun bir kararı aleyhine temyiz: 

(a) 2 ay içinde yapılabilir 

(b) 1 ay içinde yapılabilir 

(c) 3 ay içinde yapılabilir 

(d) 14 gün içinde yapılabilir 

(e) 42 gün içinde yapılabilir 

 

2F. Stajyer Avukatlar Kütüğünde kayıtlı olan bir stajyer avukat: 

A. Bir avukatlık bürosunda veya Cumhuriyet’in Başsavcılığında staja başladığında, 

herhangi bir mahkeme huzuruna çıkabilir.  

B. Bir avukatlık bürosunda veya Cumhuriyet’in Başsavcılığında staja başladığı 

tarihten 4 ay geçtiğinde, Kaza Mahkemesi’nin yargıcı önündeki bir davada uzlaşma 

açıklayabilir.  

C. Bir avukatlık bürosunda veya Cumhuriyet’in Başsavcılığında staja başladığı 

tarihten 2 sene geçtiğinde de mahkeme huzuruna çıkabilir.     

D. Bir avukatlık bürosunda veya Cumhuriyet’in Başsavcılığında staja başladığı 

tarihten 4 ay geçtiğinde, bir başvuruda kaza mahkemesi huzuruna çıkabilir ve bir dava 

belgesinin dosyalanmasının ihmali yüzünden bir karar alabilir.  

E. Bir avukatlık bürosunda veya Cumhuriyet’in Başsavcılığında staja başladığı 

tarihten 4 ay geçtiğinde, bir ceza davasında kaza mahkemesi huzuruna çıkıp suçun 

cezasının üç ay hapis olduğunda suçu kabul edebilir. 

 

Yukarıdaki A’dan E’ye kadar hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) A, B, C, D ve E  

(b) Sadece A, D ve E  

(c) Sadece D ve E  

(d) Sadece B, D ve E 

(e) Sadece C, D ve E 
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2G. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

(a) Talep edilen bir borçla ilgili her karar, başka bir şey öngörülmezse, her zamanda 

öngörülen yasal faizi taşır.    

(b) Avukat masrafları ile ilgili her karar, başka bir şey öngörülmezse, her zamanda 

öngörülen yasal faizi taşır.     

(c) Davalı tarafından hile yapıldığı durumda, faizin hesaplanması dava hakkının 

oluştuğu tarihten itibaren başlar.   

(d) Mahkemenin, bazen, kararla verilen miktarın sadece bir bölümüne faiz kararı alma 

yetkisi yoktur.   

(e) Faiz üstüne faiz verilmesi ile ilgili yetki verilmez.  

 

 

2H. Andreas, Lefkoşa’da ikamet eder, ama Larnaka'da bulunan ve elektrikli ev 

aletlerinin onarımı yaptığı kendi dükkanında çalışır. Limasol'da yaşayan Maria, 

Andreas’ın dükkanına giderek O'na tamir için bir mikrodalga fırın teslim etti. Andreas 

cihazı tamir etti ve Maria Andreas’ın dükkanından teslim aldı. Maria, onarım için 

Andreas'a ödeme yapmayı reddediyor ve Andreas dava açacak. Hangi Kaza 

Mahkemesi'nin dava hakkında karar verme yetkisi vardır? 

 

(a) Kıbrıs’taki herhangi bir Kaza Mahkemesi. 

(b) Larnaka ve Limasol Mahkemeleri. 

(c) Lefkoşa, Larnaka ve Limasol Mahkemeleri. 

(d) Sadece Larnaka Mahkemesi. 

(e) Sadece Limasol Mahkemesi.   

 

 

Soru 3 
(Çok seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında yanıtlanmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlanmalı. A kısmına 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarına ise 3’er 

puan verilecektir.)  

 

3A. Mahkemeler Kanunu’na göre, hangi karar veya emrin temyize tabi olduğu ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

(a) Geçici yasaklama emirleri. 

(b) Medeni yargılama yetkisini yerine getiren mahkemenin herhangi bir emri (nihai 

veya ara). 

(c) Sonucu davadaki tarafların hakları için belirleyici olan veya olmayan herhangi bir 

ara karar.  

(d) Sonucu davadaki tarafların hakları için belirleyici olmayan ara karar.   

(e) Medeni yargılama yetkisini yerine getiren mahkemenin herhangi bir kararı (nihai 

veya ara).   

 

3B.  

A. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama yetkisinde 

olan bir Mahkeme, Geçici ve Sürekli yasaklama emri yayınlayabilir.  

B. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama yetkisinde 

olan bir Mahkeme, sadece Geçici yasaklama emri yayınlayabilir.  

C. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama yetkisinde 

olan bir Mahkeme, Zorlayıcı yasaklama emri yayınlayabilir.  

D. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, medeni yargılama yetkisinde 

olan bir Mahkeme, haklı olduğunu düşündüğü durumda, alıcı tayin edebilir.  
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E. Mahkemeler Kanunu’nun 32. Maddesi çerçevesinde, Mahkeme’nin yasaklayıcı 

emirler yayınlayabilmesi için, davanın başvurusu tazminat talebi de içermelidir. 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, C ve E 

(b) Sadece B, C, D ve E  

(c) Sadece A, C, D ve E 

(d) Sadece A, C ve D 

(e) Sadece A ve D 

 

 

3C. Avukatın rolü ve misyonu: 

A. Yerel Barosuna karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

B. Müvekkiline karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

C. Mahkemelere karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

D. Karşı taraftaki meslektaşına karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

E. Kamuya karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

F. Müvekkilinin bir davası için Mahkeme huzuruna çıktığında İhale Değerlendirme 

Dairesine karşı görev ve yükümlülükler yaratır. 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, B, C, D ve E 

(b) Sadece, C, D, E ve F 

(c) Sadece B, C ve D  

(d) Sadece B, C, D ve E 

(e) Hepsi 

 

 

3D.  

A. Disiplin Kurulu’nun bir kararı aleyhine, sözü geçen kararın yayınlanmasından 

itibaren 42 gün içinde temyiz başvurusu yapılabilir.  

B. Her Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Ceza Kanunu tarafından cezalandırılan ve Avrupa 

Birliği’nin herhangi bir devletinde kayıtlı olan bir gemi veya uçakta işlenen tüm 

suçları yargılama yetkisi vardır.  

C. Avukatlar Kanunu’nun Avukata uygulanan disiplin hükümleri, stajyer avukata 

uygulanmaz. 

D. Mahkemeler Kanunu’na göre, “Dava”, medeni hukukta celpname ile başlayan 

işlem veya iddianame ile başlayan cezai işlem anlamına gelir. 

E. Davadaki tarafların rızasıyla, bir medeni yargılama işleminde her mesele, 

Mahkemeden araştırma ve rapor için özel hakeme havale edilebilir.      

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?    

(a) A, B, C, D ve E 

(b) Sadece B ve E  

(c) Sadece E 

(d) Sadece D 

(e) Sadece A 

 

 

3E. Disiplin Kurulu’nda herhangi bir cezanın uygulanması için izlenen süreç, aşağıda 

bulunan yollardan hangisi ile başlayamaz? 

(a) Herhangi bir Yerel Baro’nun Kurulu tarafından yapılan şikâyetten sonra. 
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(b) Herhangi bir mahkeme tarafından yapılan şikâyetten sonra.   

(c) Görevi icabı (resen) Disiplin Kurulu tarafından  

(d) Disiplin Kurulu’ndan izin almadan avukatın herhangi bir müvekkili tarafından. 

(e) Cumhuriyet’in Başsavcısı tarafından.  

 

 

3F. Avukatların Disiplin Kurulu’nun uygulayabildiği cezalar şunlardır: 

A. Avukatın ismini avukatların kütüğünden silmek.   

B. Avukatı 6 ayı aşmayan bir süre için hapsetmek.  

C. Avukatlık mesleğini ifa etme iznini bir süre için iptal etmek.  

D. €50.000’i aşmayan para cezası. 

E. Sadece azarlama.  

 

Yukarıdaki A’dan E’ye kadar hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A ve C  

(b) Sadece C, D ve E  

(c) Sadece A, B, C ve E  

(d) Sadece A, C ve E 

(e) Sadece B, C, D ve E 

 

 

3G.  

A. Hukuk Kuruluna, Kıbrıs Barosu Konseyi’nin Başkanı başkanlık eder. 

B. Hukuk Kurulu’nun kararları ve bunların yasallığı, İdare Mahkemesine başvuru ile 

incelenir. 

C. Hukuk Kurulu’nun kararları ve bunların yasallığı, Kaza Mahkemesinde açılan bir 

dava ile incelenir. 

D. Hukuk Kurulu, kişilerin avukat olarak kaydolmaları için yaptıkları başvurularını 

ele alır ve haklarında karar verir. 

 

  

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hukuk Kurulu ile ilgili olarak doğrudur? 

(a) Sadece Α, Β ve D 

(b) Sadece C ve D 

(c) Sadece Α, C ve D  

(d) Sadece B ve D 

(e) Sadece D 

 

 

3H. 

A. Cumhuriyet tarafından herhangi bir kişi aleyhine açılan davalar, Cumhuriyet’in 

Başsavcısı adına açılır. 

B. Herhangi bir kişi tarafından Cumhuriyet aleyhine açılan davalar, Cumhuriyet’in 

Başsavcısı aleyhine açılır. 

C. Cumhuriyet tarafından veya Cumhuriyet aleyhine açılan ve Cumhuriyet’in 

Başsavcı tarafından temsil edildiği, özel kişiler arasındaki davaların yargılandığı gibi 

yargılanır.  

D. Cumhuriyet tarafından veya Cumhuriyet aleyhine açılan ve Cumhuriyet’in 

Başsavcı tarafından temsil edildiği davalar, özel kişiler arasındaki davaların 

yargılandığı gibi ancak Kaza Mahkemesi yerine İdare Mahkemesinde yargılanır. 

 

Yukarıdaki A’dan D’ye kadar hangisi/hangileri doğrudur?    
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(a) Sadece D  

(b) Sadece C ve D  

(c) Sadece A ve B 

(d) A, B, C ve D 

(e) Sadece A, B ve C 

 

 

Soru 4 
(Çok seçmeli soru. Ayrı cevap kâğıdında yanıtlanmalıdır. Tüm kısımlar 

yanıtlanmalı. A kısmına 4 puan ve B, C, D, E, F, G ve H kısımlarına ise 3’er 

puan verilecektir.)  

 

4A.  

A. Bir Ağır Ceza Mahkemesi, genellikle bir Kaza Mahkemesi Yargıcı ve iki Kıdemli 

Kaza Mahkemesi Yargıcı veya iki Kaza Mahkemesi Yargıcı’ndan oluşur (toplam 3 

kişi). 

B. Mahkemeler Kanunu’na göre, her Ağrı Ceza Mahkemesi’nin, işlendiği yere (Kıbrıs 

veya ülke dışı) ve koşullara ve işleyen kişiye bakmaksızın, Ceza Kanunu tarafından 

cezalandırılan tüm suçları yargılama yetkisi vardır.   

C. Başka herhangi bir cezaya ilave olarak, Ağır Ceza Mahkemesi, mahkûm olan 

kişinin zarar gören kişiye €20.000’e kadar tazminat ödemesini emredebilir.  

D. Ağrı Ceza Mahkemesi’nin, sadece Ceza Kanunu tarafından cezalandırılan suçları 

değil, herhangi başka bir yasa tarafından cezalandırılan suçları da yargılama yetkisi 

vardır.       

    

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Ağrı Ceza Mahkemesi ile ilgili olarak doğrudur? 

(a) Sadece Β ve D 

(b) Sadece A, C ve D 

(c) Sadece Α 

(d) Sadece A ve D 

(e) Sadece B, C ve D 

 

 

4B. Kıbrıs Mahkemelerinde uygulanan hukuka aşağıdakiler de dahil edilir: 

A. Cumhuriyet’in Anayasası 

B. Anayasa’nın 188. Maddesi ile yürürlükte kalan yasalar ve başka bir yasadan 

herhangi bir öngörü yapılmadıysa orada öngörülen koşullar 

C. Hakkaniyet ilkeleri (equity) 

D. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nın Parlamentosu’nun her 

zamanki yasaları  

E. Umumi Hukuk (common law)  

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, C ve E 

(b) Sadece A, B ve E  

(c) Sadece B, C, D ve E  

(d) Sadece A, B, C ve E 

(e) Sadece A, B, D ve E 

 

4C. 

A. Avukat, bürosuna herhangi bir dava/işin havale edilmesi amacıyla herhangi bir 

aracı kullanmamalıdır.  
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B. Mesleğin gelişmesi ve bugünkü eğilimlerden dolayı, herhangi bir şekilde ve 

boyutta kontrolsüz reklama ve tanıtıma artık müsaade edilir.  

C. Tahrik edici olmayan müvekkil avına müsaade edilir.  

D. Avukatlık mesleğine bağdaşmayan bir mesleği ifa etmek yasaktır.  

E. Avukatlık mesleğine bağdaşmayan bir eylemi, geçici olarak olsa da, ifa etmek, 

yasaktır.    

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, D ve E 

(b) Sadece A, B, D ve E  

(c) Sadece C, D ve E  

(d) Sadece B, C ve D 

(e) Hepsi 

 

4D.  

A. Davanın ciddiyeti ve konunun aciliyeti, avukatın ücretinin belirlenmesini 

etkileyebilir.  

B. Avukatın, ücretinin bir bölümünü avukat olmayan bir kişiye vermesine müsaade 

edilir.  

C. Avukat müvekkili adına bir para miktarı elinde bulundurursa, bu para miktarı, 

müvekkilinin istemesi halinde, sürekli olarak kullanılabilir olmalıdır. 

D. Mahkemede görüşülen bir davanın yargıçla konuşulması, davaya ait işlemle ilgili 

bir konu olduğu durumlar hariç, her zaman karşı tarafın avukatının önünde 

yapılmalıdır. 

E. Avukat ile yargıç arasındaki ilişkilerde uygulanan Meslek Ahlak Kuralları, avukat 

ile yargıca yardım etmek için çağrılan hakem arasındaki ilişkilerde de uygulanır.  

F. Avukat ile yargıç arasındaki ilişkilerde uygulanan Meslek Ahlak Kuralları, avukat 

ile hakeme yardım etmek için çağrılan bir bilirkişi arasındaki ilişkilerde de uygulanır.  

       

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, C ve E 

(b) Sadece A, C, E ve F  

(c) Sadece A, B, C ve E  

(d) Sadece B, C, D ve E 

(e) Hepsi 

 

 

4E. Mahkemedeki bir davada avukat tarafından temsil edilen bir tarafın, masrafları 

ödemesi ile ilgili bir emre uymayarak masrafları ödemediğinde, Mahkeme, bu tarafın 

avukatına masrafları ödemesini emredebilir: 

A. Mahkemenin, bu davanın başarısız olma şansının başarılı olma şansından daha 

büyük olduğuna karar verdiği durumda.  

B. Mahkemenin, sürecin mantıklı veya olası bir sebep olmadan başladığına karar 

verdiğinde.  

C. Mahkemenin, sürecin kötü niyetle başladığına karar verdiğinde.  

D. Mahkemenin, sürecin avukatın müvekkilini hile ile kışkırtması yüzünden 

başladığına karar verdiğinde. 

 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece B, C ve D 

(b) A, B, C ve D  

(c) Sadece C  
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(d) Sadece D 

(e) Hiçbiri 

 

4F. Avukatlar Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi "avukatlık mesleğini ifa 

etmek" değildir? 

 

(a) Gemi üzerindeki bir hakkın iptal edilmesi için belge hazırlamak. 

(b) Patent tescil etmek.   

(c) Olayların anlatılmasını içeren bir tanık ifadesini hazırlamak veya incelemek.  

(d) Hukuki bir mesele hakkında ücretli veya ücretsiz olarak görüş bildirmek.  

(e) Bir tüzel kişinin yeniden düzenlenmesine ilişkin bir belgeyi değiştirmek.  

 

4G.  

A. Mahkeme, medeni hukuktaki bir işlemde herhangi bir kişiyi gelip tanıklık vermesi 

için resen de çağırabilir.  

B. Herhangi bir Mahkeme’nin kararı, Mahkeme’nin farklı bir şey emrettiği durumlar 

hariç, yayınlanmasından hemen sonra bağlayıcı olur. 

C. Mahkeme, bir cezai işlemde herhangi bir kişiyi gelip tanıklık vermesi için resen de 

çağırabilir.  

D. Herhangi bir Mahkeme’nin kararı, Mahkeme’nin farklı bir şey emrettiği durumlar 

hariç, yayınlanmasından hemen sonra bağlayıcı olur. Karara karşı temyiz 

dosyalanırsa, temyizin dosyalanmasıyla kararın bağlayıcılığı iptal edilir.  

E. Mahkeme, bir kararın icrasını iptal edebilir.  

F. Karar ile ilgili bir icra emrinin yayınlandığı durumda, Mahkeme kararın icrasını 

iptal edemez.  

     

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?    

(a) Sadece A, B ve E 

(b) Sadece A, B, C ve E  

(c) Sadece A, B, C ve D 

(d) Sadece B, D, E ve F 

(e) Sadece B, D ve E 

 

 

4H. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

Kurallara uygun olarak tanıklık vermek için çağırılan ancak gelmeyen bir kişi: 

   

(a) 3 ay hapis ve €1,500 para cezasına çaptırılabilir.  

(b) bu kişiye ispatı vücut etme zorlamasından meydana gelen tüm masrafları ödemesi 

konusunda emir verilebilir.   

(c) hapse çarptırılabilir.  

(d) aleyhine ispatı vücut etmesini zorlayan bir emir çıkarılabilir.     

(e) hapis ve para cezasına çarptırılabilir. 

 

 

Soru 5  

 
Avukatların Meslek Ahlak Kuralları ile ilgili Müvekkillerin Sermayeleri için Meslek 

Ahlak Kuralı (ΚΔΠ 237/2002), avukatın görevleri hakkında detaylı hükümler içerir. 

Bu hükümler hangileridir?  

 

(25 puan)   
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Soru 6 

 
(a) Baf’ta ikamet eden Kıbrıs vatandaşı Kostas, Limasol’daki bir gece kulübünde 

İngiliz vatandaşı James’e saldırarak gerçek zarara uğramasına sebep oldu. Ceza 

Kanunu’na göre (madde 243), bu suç 3 yıl hapisle cezalandırılır. Hangi Kaza 

Mahkemesi’nin ve hangi Kaza Mahkemesi yargıcının, Kostas’ı itham edildiği suç için 

yargılama yetkisi vardır? Niçin?     

(9 puan)   

 

 

(b) Maria Lefkoşa’da ikamet eder. Petros ise Larnaka’da ikamet eder. Maria, 

Limasol’daki yazlık evini Petros’a devretmesi ile ilgili yaptıkları sözleşmeyi ihlal etti. 

Maria’nın sözü geçen ihlali için, Petros yasal işlem başlatarak yaptıkları sözleşmenin 

özel icrasını talep etti. Yani, Petros Maria’nın sözü geçen yazlık evin tapusunu 

kendisine devretmesini talep etti. Petros, hangi Mahkemede davasını açacak? Niçin? 

(9 puan)    

 

(c) İlamlı alacaklı olan Nikos, Medeni Usul Hukuku Yasası’nın Fasıl 6’nın 

(değiştirilmiş şekli) hükümleri uyarınca, ilamlı borcu olan Adonis aleyhine, Adonis’in 

€600,000 değerinde olan taşınmaz malına yük getirerek, yetkili Tapu Kadastro 

Dairesi’nde €69,000 için mahkeme kararı (Memo) kaydettirdi. Sözü geçen kaydın 

geçerliliği üç ay içinde doluyor ve Nikos kaydının uzatılması hakkında başvuru yaptı. 

Hangi Kaza Mahkeme yargıcının, kaydın uzatılması ile ilgili başvuruyu resen (ratione 

materiae) ele alma yetkisi vardır? Niçin?   

(7 puan)             

 

------------------------ 
 

 


