
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

Haziran 2018 

ANAYASANIN 146. MADDESİNE UYGUN OLARAK MÜRACAAT 

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

(İçtihada atıfta bulunmanız gerekli değildir)  

 

1. SORU 

T.P.M Ltd isimli şirket, havagazı tüpleri ve havagazı tüp valfleri ithal izni 

sağlamak amacıyla yasaya göre yetkili makam olan Ticaret Bakanlığına 

başvurdu. Talep onaylandı ve malların ithali için izin verildi.   

İlk tüp ve valflerin gelmesiyle valflerin kusurlu ve havagazı sızıntısı olduğu tespit 

edildiği için, Bakanlık valflerin ithal iznini iptal etti.   

Bu durum, şirketin zarara uğramasına sebep oldu. Buna tepki gösteren şirket, 

zararların sebebinin ithal izninin iptalinin olduğunu düşünerek, uğradığı zararlar 

için Cumhuriyet aleyhine tazminat davası açar. Yetkili makamların yetersiz 

araştırması ve takdir hakkını kötüye kullanması, başvuru sahibi tarafından zararı 

doğuran sebep olarak belirlendi.   

Fikrinize göre, Kaza Mahkemesi talep edilen çareleri sağlayabilir mi? İdari 

Hukukun Genel İlkeleri ve Anayasanın 146. Maddesi’nin ışığında cevabınızı 

açıklayın ve gerekçelerini veriniz.  

(25 puan) 
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2. SORU 

a) “Tarafsızlık İlkesi” ne demektir? Bu ilkenin bir idari organ tarafından ihlal 

edilmesi konusunda bir örnek veriniz. 

b) İdari davada tanıklık getirmek nasıl sağlanır? İçtihattan neler ortaya çıkar? 

(25 puan) 

 

3. SORU 

Girne Kazasındaki Kontemenos köyünden gelen K.Θ. isimli göçmen kadın, bir 

apartman dairesi satın almak isteyerek, 2011 Mayıs ayında Göçmenlere Yardım 

ve Rehabilitasyon Hizmetine yardım almak için başvuru yaptı. 2011 Eylül ayında, 

başvuru sahibi, aynı yılın Ekim ayı için görüşmeye çağrıldı. Görüşmede kadının 

yanında kendisinden istenen tüm belgeler vardı.   

Başvuru sahibinin avukatı tarafından gönderilen hatırlatma mektuplarından ve 

gecikmeden dolayı yapılan protestolardan sonra, 18 Aralık 2013 tarihinde Hizmet 

bir toplantı yaptı ve Başvuru Sahibine yardım verilmesine karar verdi. Ancak, 

Bakanlar Kurulu tarafından 29 Nisan 2013 tarihinde, yani başvurunun yapıldığı 

tarihten sonra alınan karara uygun olarak, bu yardım yarıya indirildi.   

Hizmetin kararı, Başvuru Sahibine 20 Aralık 2013 tarihinde bildirildi. Başvuru 

Sahibi dava açmak ister. Fikrinizce, neye başvurabilir? Açıklayınız. 

(25 puan) 

4. SORU 

a) İdari davada İlgili Tarafların hazır bulunması nasıl karşılanır? İçtihattan neler 

ortaya çıkar? 

b) “İyi İdare” niteliğini taşımak için, bir idare nasıl hareket etmelidir? 

(25 puan) 
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5. SORU 

K.P isimli kadın, Adalet Bakanlığında Hukukçu olarak görevlidir. 16 Aralık 2017 

tarihinde, Avrupa Birliği Müdürlüklerinde geçici bir görev için 20 münhal ilan 

edildi. K.P, bu görevden ciddi tecrübe ve maddi kazanç elde edeceği için, münhal 

için son başvuru tarihinden önce başvuru yaptı. Başvuru, Dışişleri Bakanlığına 

iletildi. 30 Ocak 2018 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, Başvuru Sahibine 

başvurusunu incelediğini ve Başvuru Sahibinin hizmette gayri muayyen müddetli 

olarak çalıştığı ve kadrolu eleman olmadığı için “Başvuruyu iletmemeye karar 

verdiğini” bildirdi.   

K.P, bu karar aleyhine başvuru dosyalar. Cumhuriyeti temsil eden avukat, yaptığı 

itirazda, itiraz edilen işlemin uygulanabilirliği konusunu gündeme getirerek, bunun 

bilgi edinme amaçlı bir işlem olduğunu iddia etti. Buna katılıyor musunuz? 

Pozisyonunuzu açıklayınız ve gerekçelerini veriniz. 

(25 puan) 

6. SORU 

X.Ps Ltd isimli şirket, Limasol Kaza Amirliği’nin M.T isimli kişinin cankurtaran 

görevine atanmamasına yönelik kararı aleyhine dava açar. Kaza Amirliği, sözü 

geçen kişinin getirdiği ve başvuru sahibi şirketin verdiği diplomanın kabul 

edilmesi mümkün olmadığına karar verdi.  

X.Ps Ltd isimli şirket, Kaza Amirliği’nden diplomanın kabul edilmemesinin 

sebeplerini öğrenmek istedi. Kaza Amirliği, daha önce M.T isimli kişiye 

gönderdiği mektubu şirkete gönderdi.  

Cumhuriyetin avukatı, başvuruya karşı yaptığı itirazda, şirketin dava açmak için 

doğrudan alakalı kanuni hakkı olmadığına dair dava öncesi itiraz dilekçesi 

dosyalar. Katılır mısınız? Cevabınızın gerekçelerini veriniz. 

(25 puan) 


