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KIBRIS HUKUK KONSEYİ 

 

(Bu sınav Avukatlık Yasasının 5. Maddesi uyarınca yapılmaktadır) 
 

Haziran 2016 

HAKSIZ FİİLLER 
(Aşağıdaki 6 sorudan 4’ünü cevaplayınız) 

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

 

Soru 1: 

 

Α. A, İngiliz "B Ltd." adlı araba sanayi şirketinin Kıbrıs'taki tek distribütörüdür. C 

de Japon "D Ltd." araba sanayi şirketinin Kıbrıs'taki tek distribütörüdür. Yukarıdaki iki 

şirket birleşmiş ve “BD Ltd.” adını almıştır. Ardından A’yı ve C’yi her birini ayrı olarak 

birleşmiş yeni şirketin Kıbrıs’taki distribütörleri olarak atamışlardır. 

 

A, Kıbrıs basınına bir mektup göndererek, BD Ltd’nin değerli hizmetleri nedeniyle 

Kıbrıs’taki ana distribütörü atadığını ilan etmiştir.  

C sizi ziyaret eder ve yalan söyleyerek zarar verme (injurious falsehood) haksız 

fiilinden dolayı A’ya dava açmak istediğini belirtir. Gönderilen mektubun yalan 

içerdiğini ve kendisine zarar verdiğini iddia eder. Yalandan ötürü haksız fiil 

suçuna dayanan böylesi bir davanın içtihada dayanarak başarı olasılıklarına 

değininiz. 

(15 puan) 

 

Β.  Cumhuriyete ve devlet memurlarına haksız fiilde bulunmaktan dolayı dava 

açılması olanağını irdeleyiniz. 

 (5 puan) 
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C.   Haksız Fiiller Yasası (Bölüm 148) bazı belirli pratikleri haksız fiil olarak 

nitelendirmektedir. Bölüm 148'de bahsedilmeyen haksız fiiller için dava açma 

imkanı var mıdır? Cevabınızı içtihada dayanarak gerekçelendiriniz. 

(5 puan) 

 

Soru 2: 

A.     A, giriş katında bir mağaza ve üst katında bir daire olan bir binanın sahibidir. Giriş 

katını B’ye kiralamıştır. B ise onu kuru temizleme dükkanı olarak kullanmaktadır. 

Çalışması sırasında kuru temizleme mağazası koku yaymakta ve üst katta oturan 

A’ya rahatsızlık vermektedir. A, B’ye bu konuda şikayette bulunmuştur. B de 

borularını uzatmak, dumanı binanın diğer kısmına atmak ve çatıya duman atma 

mekanizması kurarak dumanın yukarıya çıkmasını sağlamaya hazır olduğunu ve 

böylece A’nın bu sıkıntıdan kurtulacağını belirtmiştir. 

Ancak A, binasındaki boruların uzatılmasına izin vermedi. Tam tersine 

mahkemeye dava açarak rahatsız edici durumun son bulması için mahkeme emri 

çıkarılmasını talep etmiştir. B yaptığı savunmada, A'nın dumanın giderilmesi için 

çalışmalara izin vermeyi reddetmesi nedeniyle talep edilen mahkeme emrinin 

çıkarılmaması gerektiğini savunmuştur. 

B'nin savunmasını içtihada dayanarak irdeleyiniz. 

 (15 puan) 

 

Β.   Şahsi rahatsızlık davasında delillendirilmesi gereken zararın niteliğini açıklayınız. 

 (5 puan) 

C.   Başlık 148’in 47. Maddesinde şahsi rahatsızlık haksız fiiliyle ilgili olarak belirlenen 

özel savunma nedir?  

 (5 puan) 
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Soru 3: 

 

Α. Bölüm 148’in 18. maddesinin 1. ve 2. bendine göre karalama nitelikli basın 

yayınları nelerdir? 148. Bölümün 19. Maddesinde, karalama haksız fiilinden 

dolayı açılan davalarda hangi özel savunmalara ağırlık verilmektedir? 

 (15 puan) 

Β.  Karalama haksız fiilindeki "ima" (innuendo) kavramına kısaca değininiz. 

(5 puan) 

C.  İftira (libel) ve çamur atma (slander) kavramları arasındaki farkları açıklayınız. 

 (5 puan) 

 

Soru 4: 

 

Α. Kıbrıs Cumhuriyeti olası bir Türk istilasının püskürtülmesi amacıyla ara bölgede 

bir mayın tarlası oluşturmuştur. Mayın tarlasına giriş tel örgüyle kapatılmış ve bir 

uyarı levhasıyla varlığı haber veriliyordu. Mayın tarlası ziraat alanında 

bulunmakta ve tarımsal amaçlı kullanılan bir yola teğet geçmektedir. Ayrıca 

tanıkların anlattığına göre, Temiz Pazartesi yortusunda, bölge sakinleri 

geleneksel olarak mayın tarlasının yakınlarında kalabalık bir şekilde 

toplanmaktadırlar. Yılların geçmesiyle, tel örgü ve uyarı levhaları düşmüş. Ve bu 

durum Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından 1 yıldır bilinmektedir. 

Temiz Pazartesi yortusunda, A'nın sahip olduğu bir at tel örgünün düşmüş olduğu 

taraftan mayın tarlasına girmiş ve sonuçta ölmüştür. A, sizin avukatlık büronuz 

aracılığıyla Kaza Mahkemesine dava açmış, atının ölümü nedeniyle 

Cumhuriyet’ten tazminat talep etmiştir. Cumhuriyetin avukatı devletin bu olayda 

hiçbir sorumluluğu olmadığını iddia etmektedir. Çünkü: 

• Tel örgü ve levhaların düşmesi doğal sebeplerden ötürü gerçekleşmiş, 

devlet memurlarının uygulamalarından kaynaklanmamaktadır. 
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• Atın mayın tarlasına girişi yasal değildir ve bir müdahaleci olduğu için 

korunma hak etmemektedir. 

• Taşınmaz mal sahibinin sorumluluğu sadece gerçek kişilerle sınırlıdır, 

hayvanları içermez. 

Avukat arkadaşınızın yukarıdaki tezlerini içtihada değinerek irdeleyiniz. 

 (15 puan) 

 

Β.  Yasadışı müdahale haksız fiili için tazminat davalarıyla ilgili olarak "kullanım 

prensibine" (user principle) değininiz. 

 (5 puan) 

 

C.   Bir taşınmaz mal sahibinin, o malın geri kalan sahiplerine taşınmaz mala 

yasadışı müdahale haksız fiili nedeniyle dava açma hakkına değininiz. 

 (5 puan) 

  

Soru 5: 

 

Α.  Bir malın sahibinin 

• Davetlilere (invitees) 

• İzin sahiplerine (licensees) 

• İzinsiz girenlere (Trespassers) 

 

karşı bakım görevi (duty of care) nedir? 

 

 (15 puan) 
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Β.   148. Bölümün 56. maddesine göre ihmal haksız fiilinin özel savunmaları nelerdir? 

 (5 puan) 

C.    148. bölümün 55. Maddesinde yer alan "Res Ipsa Loquitur" prensibinin 

açıklayınız. Bu prensip tıbbi ihmal ve trafik ihmali davalarında nasıl 

uygulanmaktadır? 

            (5 puan) 

Soru 6: 

Α. A üçüncü bir kişinin kundaklaması sonucu tamamen yanan Lefkoşa'daki bir 

deponun sahibidir. Alevler, B'ye ait komşu dükkanlara da sıçramış ve büyük 

hasara neden olmuştur. B, Rylands v. Fletcher davasındaki sıkı sorumluluk (strict 

liability) ilkesine dayanarak A'ya dava açmıştır. B'nin iddiasına göre alevlerin 

A'nın deposundan sıçramış olması nedeniyle, ihmalkar olmadığını kanıtlamak 

zorunda olan A’nın kendisidir. A'nın avukatı savunmasında şunları söylemektedir: 

A. Sıkı sorumluluk ilkesi, yangından meydana gelen hasarlar için geçerli 

değildir. 

B. Prensibin geçerli olduğu durumda, A'nın sorumluluğu yoktur, çünkü 

üçüncü bir kişinin kötü niyetli eylemi savunması uygulanmaktadır. 

A'nın avukatının yukarıdaki tezlerini içtihada dayanarak yorumlayınız. 

 (15 puan) 

 

Β.  Tıbbi ihmal nelerden oluşuyor ve profesyonel bir doktordan ne düzeyde bir 

beceriye sahip olması beklenmektedir? 

 (5 puan) 
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C.  Her işverenin çalışanlarına sağlamak zorunda olduğu güvenli iş sistemini içtihada 

dayanarak açıklayınız. 

 (5 puan) 

 

 

 

 

Lemonia Kaucani 

Sınav Görevlisi 

 

 


