
 

KIBRIS HUKUK KONSEYİ 

(Bu sınav Avukatlık Yasasının 5. Maddesi uyarınca yapılmaktadır) 

HAZİRAN 2016 

SINAV YAPILAN DERSİN ADI 

ANAYASANIN 146. MADDESİNE GÖRE MAHKEMEYE MÜRACAAT 

(Aşağıdaki 6 sorudan 4’ünü cevaplayınız) 

(İçtihada değinilmesi zorunlu değildir) 

 

SORU 1: 

 

(a) AB, 1 Haziran 2010 tarihinde, 1.06.2010 tarihli doktor kurulu raporuyla, kamu 

yararı için, polisten emekli olmuştur. 

Doktor kurulu, AB'nin çalışamaz durumda olduğu kararı almıştır. 

AB 12.12.2010 tarihinde, Sosyal Sigortalar Dairesine,  başvuru dilekçesinin yanında  

çalışamayacak durumda olduğunu belgeleyen bir Uzman Ortopedist Raporuyla, 

malülden emeklilik maaşı için başvurdu. Daire AB'yi yeniden Doktor Kurulu'na sevk 

etti. Kurul 8/03/2011 tarihinde toplandı. 

Doktor Kurulu, bu kez, AB'nin çalışabileceği ve görevlerini yerine getirebileceği 

kanısına vardı. 

Bu karar temelinde, malülden emeklilik başvurusu reddedildi. AB size red kararına 

itiraz etme işlemi için size başvurur.  

Kararın iptali için hangi sebepleri kullanabilirsiniz? 

 (15 puan) 

 

(b) Mahkeme görevi icabı, itiraz başvurusu çerçevesinde, başvurunun geçerliliği ve 

itiraz edilen kararın yasallığı konusunda neleri inceleyecektir? 

 (10 puan) 
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SORU 2: 

(a) DE, Orta Öğretim Okulları Müdürlüğü için adaydır. Başvuruları incelemek için 

toplanan Tavsiye Kurulu, terfi almak isteyen adayların listesini Eğitim Dairesi 

Komitesine sundu. Eğitim Dairesi Komitesi, 8 kişiyi terfi ettirdi ancak DE’nin adı bu 

kişiler arasında yoktu. 

DE, bu karara karşı itiraz için başvurdu ve Danışma Kurulunun bileşiminin yasal 

olmadığını, çünkü, üyelerden birinin soyadının atananlardan biriyle aynı olduğunu 

iddia etti. 

Bu iddiayla ilgili görüşlerinizi yazınız. 

 (15 puan) 

(b) Bir idari işlemin askıya alınması için "aşikar bir yasadışılık" olması önkoşuldur. 

Bu ne demektir ve içtihat tarafından nasıl yorumlanmıştır? 

 (10 puan) 

SORU 3 

(a) Sağlık memuru A.M., 2009'dan beri kamu hizmetlerinde çalışmaktadır. 2012 

yılında 30 aylık çalışma süresini tamamlamış olan A.M. süresiz sözleşmeli personel 

olmak için başvuruda bulundu. 

Sağlık Bakanlığı, AM'nin başvurusunu reddeder ve AM, bunun üzerine, 2013'te 

mahkemeye başvurur. 2016 Şubat'ında, davası son aşamadayken, Sağlık Bakanlığı 

olumsuz kararını geri alır ve 2/02/2016 tarihinden itibaren A.M.’yi süresiz sözleşmeli 

çalışan yapar. 

Mahkemeye yapılan başvuru ne olacaktır ve A.M. ne yapabilir? 

 (15 puan) 

(b) "Asliye Hukuk Mahkemesinin iptal kararının ertelenmesi" tanımını yapınız ve 

uygulama önkoşullarını açıklayın. 

 (10 puan) 

SORU 4 

(a) LS adlı kadın Lefkoşa'daki Griva Digeni caddesinde, üzerinde bir benzinci olan bir 

araziye sahiptir. LS, 11/07/2010 tarihinde, benzinci dükkanına yaptırdığı eklemeler 

için ruhsat izni başvurusunda bulundu. 
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Lefkoşa Belediyesi, ruhsatı vermiş ama parselin yol ağı projesinden etkilenen 

bölümünün kamuya ait yol olarak yazılmasını istemiştir. Tapu Dairesi, tapu kadastro 

bölümünde gerekli düzenlemeleri yapmış ve LS de bu düzenlemelere karşı itiraz 

davası açmıştır.  

Mahkemenin kararını vermesi öncesinde, LS bağışlama yoluyla arsayı çocuklarının 

üzerine geçirir. Sizce bu durum LS'nin başvurusunu etkiler mi? 

 (15 puan) 

(b) Yasal bir idari işlemin geri alınması mümkün müdür? Eğer mümkünse hangi 

önkoşullar altında mümkündür? 

(10 puan) 

SORU 5 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası 146. maddesi uyarınca bir idari işlemin iptal sebepleri 

nelerdir? 

 (13 puan) 

(b) Kamu Hizmeti Kurulu EDY'nin avukatısınız. Kurul atama işlemi ile 15 adaydan 

3'ünü terfi ettirdi. Geri kalan 12 kişi, her biri ayrı ayrı olmak üzere, karara itiraz etti. 

Sürecin hızlandırılması ve hukuki meselelerin daha genel ve birlik halinde  ele 

alınması için nasıl hareket edebilirsiniz? 

İçtihattan doğan prensiplerden bahsediniz. 

 (12 puan) 

SORU 6 

(a) Anayasada yapılan 8. Değişiklik sonrasında 146. 4 Maddesi uyarınca, İdare 

Mahkemesinin temyiz davasına ilişkin karar alması sırasındaki yetkileri nelerdir? 

 (13 puan) 

(b) İdare Mahkemesine geçerli itiraz başvurusu için gerekli nesnel önkoşulları özet 

halinde yazınız. 

(12 puan) 

-SON- 


