
 

KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

Şubat 2019 

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 

Kıbrıs’ta ve ülke dışında kırtasiye malzemeleri üreten, satan ve dağıtan 

Başvuru Sahibi Şirket, Kıbrıs’ta ve ülke dışında dağıttığı mekanik kurşun 

kalemlerin Avrupa Tüzüğüne uygun olmadığını ve piyasadan çekilmeleri için 

önlem alındığını söyleyen ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ocak 2015 

tarihinde Avrupa Birliği’nin Tehlikeli Ürünler İçin Hızlı Bilgi Teatisi Sistemi 

yoluyla yapılan RAPEX ihbarı aleyhine başvuru yapmaktadır.  

13 Ocak 2015 tarihinde Bakanlık tarafından şirkete gönderilen daha önceki 

mektupla, sözü geçen ürünleri Avrupa Tüzüğüne uygun olmadıkları için tüm 

dükkânlardan geri çekmesi konusunda şirkete çağrı yapılmıştı.    

Davalıların avukatı, Müracaata yaptığı İtirazda itiraz edilen işlemin icra 

edilecek idari işlem değil, yetkili Bakanlık tarafından söz konusu ürün 

hakkında kararlaştırılan önlemlerle ilgili bilgilendirici bir işlem olduğuna, yani 

Başvuru Sahiplerine ihbardan önce bildirilen alınmış bir karar ile ilgili olduğuna 

yönelik bir dava öncesi itiraz dilekçesi dosyalamaktadır. Dava öncesi itiraz ile 

hemfikir misiniz? Cevabınızın gerekçelerini veriniz.  

(25 puan)  
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2. SORU 

(a) “Bileşik (karma) idari işlem” (“composite administrative act”) nedir? Bir 

örnek veriniz. Müracaatla nasıl itiraz edilir?  

(b) Müracaatların müştereken yargılanması için içtihat tarafından hangi şartlar 

koşulur? 

(25 puan) 

3. SORU 

M.P adli kişi, son yirmi yılda Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden bir İranlıdır. 

Onunla beraber eşi ve Kıbrıs’ta doğmuş ve Rum okullarına giden çocukları da 

yaşar. Kendisi ise, ekonomik faaliyette bulunarak bir şirket kurup kaydını 

yaptırmıştır. İkamet izni düzenli olarak yenilenirdi.  

2016 yılında, M.P, temiz adli sicil belgesi dahil gerekli tüm belgeleri sunarak 

yetkili makamlara yurttaşlığa alınmakla Kıbrıs vatandaşlığını elde etmek için 

müracaat etti.  

26 Şubat 2018 tarihinde, yetkili makamla herhangi bir teması olmadan ve 

kendisinden hiçbir şey istenmeden, kötü karakterden ve yasadışı faaliyetlere 

karıştığından dolayı müracaatının reddedildiği cevabını alır.  

M.P, sizi dava açmakla görevlendirir. Kararın iptal edilmesi için 

başvurabildiğiniz iki sebep veriniz.  

(25 puan) 

 

4. SORU 

(a) Bir toplu idari organın kompozisyonu (bileşimi) ne zaman yasal değildir? İki 

örnek veriniz.  

(b) “Sorgulama sistemi” kavramını veriniz.     

(25 puan) 
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5. SORU 

(a) Anayasanın 2015 yılındaki değiştirilmesinden sonra (Anayasanın Sekizinci 

Tadili ile ilgili Yasa), İdari Mahkemenin temyiz yargı alanındaki yetkilerinden 

Yüksek Mahkemenin muadil yetkilerine ilişkin olarak söz ediniz.  

(b) İdari Mahkemenin üyelerinin tam sayısıyla aldığı kararların temyize tabi 

olur mu? 

(25 puan) 

 

6. SORU 

D.A adlı erkek, Kamu Hizmeti Komisyonu (EDY) tarafından alınan ve M.K adlı 

kadının kamu hizmetinde daha yüksek mevkie terfii ile ilgili olan karara itiraz 

ederek başvuru dosyalar. İtiraz kabul edilir, karar iptal olur ve EDY M.K adlı 

kadını eski mevkie geri getirerek statükoyu restore eder. Ancak, konuyu 

yeniden incelemedi. D.A’nın ısrarla gönderdiği mektuplara EDY, iptal kararı 

aleyhine temyiz başvurusu yapıldığı için, yeniden incelemenin temyiz 

başvurusunda alınacak karardan sonra yapılacağını cevap verdi.  

EDY’nin cevabını yorumlayınız. Fikrinizce, Anayasanın 146.5 maddesi 

uyarınca kurala uymakla ilgili yükümlülüğünü yerine getirdi mi? 

(25 puan) 


