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KIBRIS HUKUK KONSEYİ 

 (Bu sınav Avukatlık Yasasının 5. Maddesi uyarınca yapılmaktadır) 

 
Haziran 2016 

 
MEDENİ USUL HUKUKU 

 
Toplam 4 soruyu cevaplandırınız. 1. soruyu cevaplandırmak zorunludur. 2.,3.,4.,5. ve 6. 

sorulardan üçünü cevaplandırınız. 

 
SORU 1: admınıstrasyon ofısı 
 
 
AB123CD/2016 nolu dava Lefkoşa Kaza Mahkemesinde 01.02.2016 tarihinde 
açıldı. Davacı Mihalis Mihail, davalı ise Antonis Andoniu’dur. Her ikisi de 
Lefkoşalılar. 02.02.2016 tarihinde teslim edilen Çağrı Bildirisine göre, davacı 
davalıdan kendisine borçlu olduğu para miktarının iadesini talep etmektedir. 
04.02.2016 tarihinde davalı, avukatı vasıtasıyla Kendini Gösterme Notunu teslim 
etti. Davalı Order 21., Rool 1(1)’i çiğneyerek bugüne kadar, Savunma Raporu 
sunmamıştır. 
 
Davacı adına, Savunma Raporu sunmadığı gerekçesiyle davalı hakkında karar 
alınması için Kurumlar Medeni Usul Hukuku Yasasının 46 nolu formasına göre 
ve yemin belgesi olmaksızın dilekçe yazınız. 
 
 
SORU 2: 
 (15 satırı geçmeyecek şekilde cevaplayınız) 

 
 
Rusya'da yaşayan ve Kıbrıs vatandaşı olmayan A kişisine karşı dava açmak için 
talimat aldınız. Dava çağrısının davalıya doğru verilmesi için izlemeniz gereken  
prosedürü açıklayınız. 
 
 
SORU 3: 
(10 satırı geçmeyecek şekilde cevaplayınız) 

 
 
Yapılan son değişiklik sonrası biçimiyle 30. Order uyarınca, şikayet belgesi 
doldurulduktan sonra kaç gün içerisinde Davacının talimat çağrısı yayınlanması 
gerekir? Eğer davacı talimat çağrısını yayınlamayı unutur ve davalı da herhangi 
bir tepki vermezse bunun davadaki yansımaları ne olur?  
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SORU 4:  
(15 satırı geçmeyecek şekilde cevaplayınız) 
 
 
"Belgelerin Açıklanması ve İncelenlenmesi" ne işe yarar ve kasıtlı olarak ilgili 
kararnameye uymayan taraf hangi sonuçlarla karşılaşabilir? 
 
 
SORU 5: 
 (15 satırı geçmeyecek şekilde cevaplayınız) 

durumlarda, açılmış olan bir dava, mahkemece karara bağlanan sonuç teşkil 
etmeden, kesintiye uğrayabilir? İzlenmesi gereken sürece ilişkin adımları 
anlatınız. 
 
SORU 6: 
 
Aşağıdakilere aynı fikirde misiniz farklı mı düşünüyorsunuz?  
Tek kelimeyle cevap veriniz. (Doğru/Yanlış) 
 
a. Temyize başvurma, temyiz edilen kararın icra edilmesine illişkin olarak 
engelleyici etkiye sahiptir. 
 
b. Bir Çağrı Bildirisi, yatırıldığı tarihten 2 yıl sonra geçerliliğini yitirir. 
 
c. Müşteri/davalı yurtdışında yaşıyorsa eğer, avukat tarafından teslim edilen 
davalının görünme notu ile birlikte avukat atama belgesi de vermesi (retainer) 
gerekmemektedir. 
 
d. Davanın final kararı hakkında temyize başvurma süresi temyiz edilen kararın 
açıklanmasının ardından 7 haftadır. 
 
e. Sahtekarlığa (fraud) ilişkin davalar daima özel olarak yazılı ve imzalı bildiri 
(specially indorsed writ) ile ile açılır. (rool  2,6) 
 
f. Dava metni savunmaya cevap verildiği tarihten 7 gün sonra tamamlanmış (the 
pleadings shall be deemed to be closed) sayılır. Eğer cevap sunulmamışsa 
savunmadan 7 gün sonra tamamlanmış sayılır. 
 


