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ANAYASANIN 146. MADDESİNE UYGUN OLARAK MÜRACAAT   

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

 

SORU 1 

(a) X.K. adlı kişi, Limasol bölgesindeki Aya Napa’da bulunan taşınmaz 

malının, kamu yararı için istimlak edilmesi ile ilgili karar aleyhine başvuru 

yapmaktadır. Başvuru mahkemede karara bağlanmamışken, istimlak kararı 

geri alınmaktadır.  

Davalıların avukatı, başvurunun konusunun ortadan kaldırıldığını ve bu 

yüzden başvurunun reddedilmeye tabi olduğunu iddia etmektedir.  

X.K. adlı kişi, başvurunun devam edilmesinin ve iptal kararının verilmesinin 

tartışmasız hakkı olduğu konusunda ısrar etmektedir.  

İlgili içtihat ışığında yukarıdaki konular üzerinde pozisyonlarınızı ifade ediniz.  

(b) Bir idari organ, kendisinin aldığı kararı ne zaman geri alabilir? 

(25 puan)   

 

SORU 2 

AA adlı kişi ve başvuru yapan diğer 22 kişi, yaptıkları başvuru ile Bakanlar 

Kurulu’nun belli bazı arsalarda doğal gaz ve petrol bulunma ve çıkarılma 

sürecinde destekleyici hizmetler sağlayan bir birimin inşa edilmesi ile ilgili 

önerilen yatırımın onaylanması için aldığı kararın iptal edilmesini talep 

etmektedir.  
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Başvuru sahipleri, itiraz edilen karardan kendilerinin ve ailelerinin dramatik bir 

biçimde etkileneceğini iddia etmektedir. Çünkü konutları, önerilen yatırımdan 

bir kilometreden kısa bir mesafede bulunmakta ve bu yatırım, kaçınılmaz 

olarak bölgedeki mamur çevrenin değerinin düşmesine ve durumunun 

ağırlaştırılmasına yol açacak ve aynı zamanda bölgenin sakinlerinin sağılığını 

ile yaşam kalitesini ve taşınmaz mallarının değerini olumsuz biçimde 

etkileyecek.  

Davalılar, dava öncesi itiraz dilekçesi dosyalayarak, Davacıların doğrudan ve 

kişisel hukuki çıkarı olmama konusunu ileri sürmektedir. Hemfikir misiniz? 

Cevabınızın gerekçelerini veriniz.  

(25 puan)  

 

SORU 3 

(a) AM adlı kişi, Kıbrıs Tarımsal Ödemeler Örgütü’nün, Tarımsal Ödemeler 

Müdür Yardımcısı görevinden verdiği hizmetler sonucu olarak kendisine 

ödenen kıdem tazminatını vergilendirme kararı aleyhine başvuru yapar. 

Davalılar tarafından yapılan itirazda, itiraz edilen kararın gelir vergisi ile ilgili 

yasanın hükümlerinin otomatik olarak uygulanmasının sonucu olduğu ve bu 

yüzden “Mecburi Yargı Yetkisi” (compulsory jurisdiction) ile alındığı iddia edilir. 

Bu sebepten dolayı, başvuru ile aleyhine itiraz yapılamaz. Yukarıdaki iddia ile 

ilgili pozisyonunuzu ifade edin. Cevabınızın gerekçelerini veriniz.    

(b) Bir başvurunun zaman sınırı içinde yapıldığı ile ilgili ispat yükü kime ait?  

(25 puan) 

 

SORU 4 

Polis Şefi, 31 Ocak 2018 tarihli mektubuyla, XK adlı kişiye cezai 

mahkûmiyetinden sonra, Çocuklara karşı Cinsel Tacizi, Cinsel Sömürüsünü 

ve Çocuk Pornografisini Engellemek ve bunlarla Mücadele Etmek ile ilgili 

91(I/2014) Yasa’nın Hükümlerine göre, kendisine ait bilgilerin Mahkûm Edilmiş 
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Kişiler Arşivine kaydedildiği bilgisini vermektedir. Ayrıca, aynı yasaya göre, ilk 

bildirimden sonra kendisine ait bilgileri yılda bir Polise bildirmek ve herhangi 

bir değişiklikle ilgili olarak Polise bilgi vermek zorunda olduğunu da ifade 

etmektedir. Bildirimde bulunmayı ihmal etmek, hapisle cezalandırılan cezai 

suç teşkil etmektedir.  

XK adlı kişi, bu karar aleyhine başvuru yapmaktadır.   

Davalıların avukatı, itiraz edilen işlemin idari işlem olmadığı ve başvuru ile 

aleyhine itiraz edilemediğine dair dava öncesi itiraz dilekçesi dosyalar. Tam 

tersine, Davacının avukatı, bir idari organ tarafından tebliğ edildiği için, 

başvuru sahibi için olumsuz bir işlemin ve ona karşı olumsuz yasal sonuçlara 

yol açan icra edilebilir bir idari işlemin olduğunu iddia eder.  

İşlemin tabiatı ile ilgili görüşünüzü ifade ediniz ve cevabınızın gerekçelerini 

veriniz.  

(25 puan)     

SORU 5 

(a) Savunma taslağının mahkemenin talimatlarına göre tescil edilmediğinden 

dolayı reddedilen bir temyizin geri getirilmesi mümkün mü? İçtihattan neler 

ortaya çıkar? 

(b) Hiyerarşik başvuru nedir? 

(25 puan) 

SORU 6 

(a) İdari davada tanıklık getirmek mümkün mü? Açıklayınız.  

(b) “Duruşma Hakkı” ne demek ve hangi amaca hizmet eder? 

(25 puan) 

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


