
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

Şubat 2018 

ANAYASANIN 146. MADDESİNE UYGUN OLARAK MÜRACAAT 

(Διοικητικό Δίκαιο σε συνάρτηση με το Άρθρο 146 του Συντάγματος) 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

(İçtihada atıfta bulunmanız gerekli değildir)  

 

1. SORU 

A, B, C ve D isimli kişiler, bir düzenleyici idari işlemin (regulatory administrative 

act) ihlalinden kaynaklanan suçların işlenmesiyle suçlanmaktadır. Ceza 

mahkemesindeki sürecin sırasında, Tashih yetkisi (revisional jurisdiction) olan 

Yüksek Mahkeme’nin, düzenleyici idari işlemi çıkaran Komite üyelerinin 

atanmasının yetkilendirici yasanın hükümlerine aykırı olduğunu ve komitenin 

oluşturulmasının yasadışı sayıldığını hükmettiği tespit edilmektedir.  

Yüksek Mahkeme tarafından alınan kararın sonucu olarak, Komite üyelerini 

atamış olan Bakanlar Kurulu, karara uyarak atamaları geri almaktadır.  

Yukarıdaki bilgilere dayanarak ve bunların ışığında, ihlal edilen düzenleyici idari 

işlem ve geçerliliği için pozisyonlarınızı anlatınız.   

Cevabınızın gerekçelerini veriniz.  

(25 puan)  
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2. SORU 

a) İdari Mahkeme, yazılı önerilerde belirtilmediklerine rağmen, hangi konuları 

resen gündeme getirebilir? 

(12 puan) 

b) İdari işlemin geri alınması, ne zaman davanın iptal edilmesine neden olmaz? 

Açıklayınız. 

(13 puan) 

 

3. SORU 

Sermaye Piyasası Komitesi, M.İ.G. Ltd adlı şirketi bir Avrupa yönergesinin 

ihlalinden dolayı idari cezaya çarptırdı.  

Cezaya çarptırıldıktan sonra, şirket, yazılı itiraz dilekçesi dosyalayarak cezanın 

iptalini talep etti. 

Konkre olarak “yükümlülüklerini ihlal etmek niyetinde olmadığını ve yaptığı 

hareketlerin ihmal sonucu olduğunu” ifade etti.  

Komite, cezanın değiştirilmesi için herhangi bir sebebin olmadığına karar verir ve 

ceza kararının uygulanmasında ısrar eder. Şirket, bu karar aleyhine dava açar. 

Hakkında başvuru yapılan Komite’nin avukatı, yazılı itirazlarda ifade edilenlere 

göre şirketin, karar aleyhine müracaat yaparak itiraz etmek için kanuni hakkı 

olmadığına dair dava öncesi itiraz dilekçesi dosyalar. 

Katılır mısınız? Pozisyonunuzu açıklayınız. 

(25 puan)      
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4. SORU 

a) “Mecburi Yargılama” (compulsory jurisdiction). Anlamını veriniz. Mecburi 

Yargılama mahkeme denetimine tabi olur mu?  Açıklayınız.  

(13 puan) 

b) Orantılılık ilkesi, yönetime hangi yükümlülükleri empoze eder? Bu ilkenin 

uygulanması ile ilgili bir örnek veriniz.  

(12 puan) 

 

5. SORU  

Mahkemenin yargı alanı ve yetkileri, Anayasa’nın Sekizinci Tadiline Dair Yasa ile 

146. Maddede değişiklik yapılmasından nasıl etkilendi?  

(25 puan)   

 

6. SORU 

Ülke dışında Cumhuriyet’in Büyükelçisi görevini sözleşmeli olarak yapan İ.P isimli 

kişi, yetkili Bakanlık’tan ilaç satın almak için harcadığı 150 avronun ödenmesini 

talep eder. Bakanlık, diğer şeyler arasında, Büyükelçi’nin atanması ile ilgili 

sözleşmenin şartlarının bunu kapsamadığını da iddia ederek talebi reddeder. İ.P 

bu karar aleyhine dava açar. Yaptığı hareket doğru mu? Pozisyonlarınızı ifade 

ediniz ve açıklayınız.     

 (25 puan) 

 

 

 


