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KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Kanunu'nun 5. maddesine göre yapılan sınav) 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ – MEDENİ USUL - HAZİRAN 2020 SINAVI 

___________________________________________________________________________________ 

 

6 sorudan 4'ünün yanıtlayın. 

Zorunlu olarak yanıtlanması gereken soru yok. 

 

SORU 1 (25 Puan) 

 

02.04.2020 tarihinde Lefkoşa Bölge Mahkemesinde AB123A1 / 2020. No.’lu Dava 

açıldı. Davacı AB ve Sanık D.D. dir. Davanın konusu 100.000,00 Eur'luk, belirlenen 

tarihte ödenmeyen bir Standart Tip Senetle ilgilidir. Özel Kayıtlı Dava Celbi 

06.04.2019 tarihinde şahsen DG'ye sunuldu.  

 

Sanık bugüne kadar bir Görünüm Notu (ispatı vücut) kayda geçirmedi. 

 

Yeminli bir beyan kullanılmadan, ispatı vücudun gerçekleştirilmemiş olması 

nedeniyle Davalı aleyhine bir karar için Davacı adına başvuruyu oluşturun.  

 

SORU 2 (25 Puan) 

 

Madde 30.’a göre, değiştirildiği gibi: 

 

(a) Belgeler tamamlandıktan sonra, kaç gün içinde, Davacı Talimat Çağrısı 

yayınlamak zorundadır? Cevap tek kelimeyle verilecek.   

 

(b) Davacı, Talimat Çağrısını ihmal ederse veya vermezse ve Davalı buna karşılık 

olarak herhangi bir işlem yapmazsa, Dava ile ilgili sonuçlar nelerdir? Yanıt 7 satırı 

geçmemeli.   

 

SORU 3  

 

Soru 3'te yer alan tüm soruları yanıtlayın. 

 

Alt soru A. 15 Puan ve B. 10 Puan ile derecelendirilecektir. 

 

Α. İşlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan zaman dilimini (fazla ayrıntılara 

girmeksizin) belirtin:  
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i. Davalı bir davada Görünüm Notunu (ispatı vücut) kayıt altına alma hakkına 

sahiptir, 

 

ii. Davacı, Davalı tarafından bir Görünüm Notunun kaydına müteakip, Talep 

Raporunu tescil etmek zorundadır. 

 

iii. Davalı, Talep Raporunun tesciline müteakip Savunma Raporunu tescil etmekle 

yükümlüdür. 

 

B. ii. ve iii. kapsamındaki işlemlerin kayıt süresini uzatmak mümkün müdür? Şayet 

mümkünse bu hangi prosedüre dayanılarak yapılabilir? 

 

SORU 4 (25 puan) 

 

Aşağıdaki davalarda bir tarafın takip edebileceği doğru usul eylemi nedir? 

 

Her alt soru 5 Puan ile puanlandırılır. 

 

Seçeneklerden hangisinin veya hangilerinin doğru olduğunu belirtin.   

 

1. Kıbrıs'ta ikamet eden bir sanık hakkında Dava Celp Emri teslim edilemiyor. Sanık 

teslim edici şahıstan özenle kaçıyor ve kayıtlı adresteki evin kapısını açmıyor. 

Davacı:  

 

(a) Görünüm (ispatı vücut) belgesinin kaydedilmemesi nedeniyle karar için 

başvuruda bulunabilir. 

 

(b) Çağrı Celbinin değiştirilmesi için bir başvuru kayıt altına alabilir.  

 

(c) karara itaatsizlik için başvuruda bulunabilir. 

 

(d)   Mahkeme'nin izni olmaksızın, Dava Çağrı Celbi'nin bir kopyasını elektronik posta 

ile Sanığa gönderebilir. 

 

(e) Yeni iletim önlemleri almadan önce tüm makul çabalarını tüketmeye çalışabilir. 

 

2. Davalı, bir davada kendisine karşı gıyaben bir karar verildiğini öğreniyor. Dava 

celbinin kendisine sunulmadığını iddia ediyor. Davanın özü ile ilgili olarak makul 

bir savunmaya sahip olduğuna inanıyor. Sanık, aleyhine verilen hükmün bozuşu 

için: 

 

(a) 42 gün içinde karara karşı bir itirazı (temyiz) kayda geçirebilir. 
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(b) kararın yürürlüğe girmemesi için bir başvuruyu (set aside) kayıt altına alabilir. 

 

(c) davada bir görünüm bildirimi (ispatı vücut) ile bir Savunma Raporu sunma izni 

kaydı gerçekleştirebilir.  

 

3. Davacı, Davalı'nın sözleşmenin ihlali sonucu açılan tazminat davası bağlamında 

Davalı'nın Savunma Raporunu teslim alıyor. Davacı, Davalı'nın Savunmasının sarih, 

mantık dışı sayılamayacak kabullenmeler (varsayımlar) içerdiği yönünde hukuki 

danışmanlık hizmeti alıyor. Bunlar doğrudan Dava ile ilgili iddialardır. Ortaya 

konulan savunmalar ise anlamsızdır. Davacı: 

 

(a) Savunma Raporu'nun belirli varsayımları (kabullenmeler) dışındakiler için 

Savunma Raporunun silinmesi (strike out) için bir başvuruyu kayıt altına alabilir.  

 

(b) Madde 24, Kurum 6 altında, varsayımlar (kabullenmeler) temelinde, Sanık 

aleyhine bir karar için bir başvuruyu kayıt altına alabilir. 

 

(c) Madde 18 kapsamındaki varsayımlar (kabullenmeler) temelinde sanık aleyhine 

özet karar başvurusu kayıt altına alabilir.  

 

4. Yakın zamanda başlayacak olan bir davada tek davalı yurtdışında ikamet eden 

bir yabancıdır. Dava celbi söz konusu Sanığa ulaştırılması için Davacı:  

 

(a) Yetki alanı dışında, Dava Celbi’nin bildirimine olanak sağlayan, dava bağlamında 

Mahkeme’den bir karar elde edebilir. 

 

(b) Çağrı Emri (Dava Celbi)'nin mühürlenmesi için Mahkemeden bir karar elde 

edebilir.  

 
(c) Yukarıdaki (a) ve (b) dekilerden herhangi birini yapmadan, Kıbrıs'ta ikamet eden 

davalının bir akrabasına celbi teslim edebilir.  

 

(d) Yukarıdaki 4(a) ve 4(b) esaslara göre hareket edebilir.  

 

5. Davalı tarafından Görünüm Notu (ispatı vücudun) kayda geçirilmesine müteakip, 

Kurumlar tarafından belirlenen süre içinde Davacı Talep Raporu’nu kayda geçirmedi. 

Davalı:  

 

(a) Mahkeme'de Talep Raporunun kaydedilmemesi temelinde karar üretilmesi için 

tek taraflı başvuruda bulunabilir.  
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(b) Yeminli ifade olmadan celp başvurusunda bulunarak, Mahkeme'den davanın 

reddini talep edebilir.  

 
(c)   Kaza Mahkemesi Baş Katibine yazılı bildirimde bulunulması suretiyle Davanın 

reddini talep edebilir.  

 

SORU 5  

 

Her alt soru 5 Puan ile puanlandırılır. 

 

Aşağıdakileri kabul ediyor musunuz veya aynı fikirde değil misiniz? 

 

(Tek kelimeyle yanıtlanmalı – Doğru / Yanlış) 

 

1. Dava tutanaklarında tarafların iddialarının dayandığı yasal dayanakların 

(mevzuata veya mevzuatlara atıfta bulunularak) kaydedilmesi gerekir. 

 

2. Emir 27, Emir 3 uyarınca bir dava tutanağının silinmesi (strike out) için zorunlu 

bir beyanname tarafından eşlik edilmektedir. 

 

3. Davalı tarafından bir görünüm notunun tescil edilmemesine ilişkin bir karar için 

yapılan başvuru celp ile tescil edilecektir. 

 

4. Sahtekarlık la ilgili olan bir davada, Talep Raporu'nda ayrıntılar yer almalıdır. 

 

5. Bir dava duruşmasında, gerçekler temelinde çapraz pozisyonları (tezleri) içeren 

ifadeye izin verilir. 

 

SORU 6  

 

Aşağıdakileri kabul ediyor musunuz veya aynı fikirde değil misiniz? 

 

Her alt soru 5 Puan ile puanlandırılır. 

 

(Her soru tek kelimeyle cevaplandırılmalı – Doğru / Yanlış) 

 

1. Temyiz başvurusunun kaydedilmesi, temyiz edilen kararının icrasına engel teşkil 

etmez. 

 

2. Dava duruşmaya hazırlandığında ve karşı dava olmadığında ve sadece Davacı 

buna tanıklık ederken, Davalı ifade vermese de, ilk dinlenen Davalı olacaktır. 
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3. Davalı Kıbrıs'ta ikamet ettiğinde, ancak Kıbrıs vatandaşı değilse, görünüm notu 

(ispatı vücut) ile birlikte tayin belgesinin (retainer) kaydedilmesi gerekli değildir. 

 

4. Geçici bir karara karşı bir davada Temyiz başvurusunda bulunmak için son 

başvuru tarihi, temyiz kararının verilmesinden yedi (7) haftadır. 

 

5. Bir kaza ile ilgili dava, her zaman Özel Arkası Yazılı Çağrı Celbi ile başlar. 

 

 

SORULARIN SONU 

 


