
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

Şubat 2019 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ANAYASA HUKUKU 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

 

1. SORU 

(Cevabınız 15 satırı aşmamalıdır) 

Fikrinize göre, ifade özgürlüğü hakkının önemi nedir? Sınırlandırılabilir mi? 

 

2. SORU 

Aşağıdaki sözlere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?   

Cevabınız tek kelime olmalıdır: Katılıyorum/ Katılmıyorum 

(5 doğru cevap için 25 puan, 4 doğru cevap için 19 puan, 3 doğru cevap 13 

puan, 2 doğru cevap için 7 puan ve 1 doğru cevap için 1 puan verilecek) 

A) Daha önceki ceza Mevduatını (criminal legislation) geçmişe yönelik geçerli 

olarak (makabline şamil) iptal eden Mevduat, anayasaya aykırıdır.  

B) Cumhurbaşkanı, Polis Şefini (Genel Müdürünü) gerekçe göstermeden 

görevden alabilir.  

C) 1960 Anayasası, iki toplumluluğunu Kıbrıs’ın yönetim biçiminin özlü unsuru 

olarak yürürlüğe koyar.  
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D) Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadığında, toplantıya 

Dışişleri Bakanı başkanlık eder.   

E) Makama seçilebilmesi için diğer koşulları da yerine getirdiği takdirde, 21 yaşını 

tamamlayan bir vatandaş, Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilmesini talep 

edebilir.   

 

3. SORU 

(Cevap 16 satırı aşmamalıdır) 

Meclis Başkanı’nın ilk tur oylamasında seçilmesi için gereken çoğunluk 

hangisidir? Gereken çoğunluk ilk oylamada elde edilemezse, ne olur?  

 

4. SORU 

Aşağıdaki sözlere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?   

Cevabınız tek kelime olmalıdır: Katılıyorum/ Katılmıyorum 

(5 doğru cevap için 25 puan, 4 doğru cevap için 19 puan, 3 doğru cevap 13 

puan, 2 doğru cevap için 7 puan ve 1 doğru cevap için 1 puan verilecek) 

A) Anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkının elde edilmesi 

için yaş şartı öngörmez.  

B) Hükümetin tepkilerine rağmen, bir Milletvekilinin önerisi ardından Meclis 

tarafından onaylanan ve gelir vergisini azaltan bir Yasa, anayasaya aykırıdır.   

C) Zaruri Hukuk (Zorunluluk Hukuku), Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin İbrahim 

davası olarak bilinen bir davada aldığı bir kararla yerleşti.   
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D) Cumhurbaşkanı’nın, Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan bir Yasayı veya 

Kararı yeniden değerlendirilmesi için istisnasız olarak her zaman iade etme 

yetkisi vardır.    

E) Kuvvetler Ayrımı İlkesi, Anayasa’da kesin biçimde ifade edilmekte ve 

yerleşmektedir.  

 

5. SORU 

(Cevap 14 satırı aşmamalıdır) 

Hangi durumlarda Cumhurbaşkanı’nın kesin veto hakkı vardır?  

A) Temsilciler Meclisi’nin yasaları veya kararları ile ilgili olarak? 

B) Bakanlar Kurulu kararları ile ilgili olarak? 

Bakanlar Kurulu kararları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkiye 

sahip olması gerekli mi? 

 

6. SORU 

(Cevap 12 satırı aşmamalıdır) 

Kamu Kuruluşu olan bir Tüzel Kişinin bir taşınmaz mala el koymasına izin verilir 

mi? Eğer verilirse, hangi şartlar altında?    

 

 


