
KIBRIS HUKUK KURULU 

(Avukatlar Yasası’nın 5. Maddesine göre Sınav) 

Haziran 2018 

ANAYASA HUKUKU – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

 

1. SORU 

(Cevabınız üç satırı aşmamalıdır) 

Can almanın, Anayasanın 7. Maddesinin ihlali teşkil etmediği durumlar var mı? 

Varsa hangileridir?  

25 puan 

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) Yeni seçilen Milletvekilleri, görevi devralmadan önce Anayasa’yı ve ona uygun 

Yasaları koruyacağı konusunda Kutsal İncil üzerine yemin ederler. 

B) Kıbrıs Telekomünikasyon Dairesi’nin (C.Y.TA) özel bir kişiye ait bir taşınmaz 

malı kamulaştırma yetkisi vardır.  

C) Anayasa, özel hayat hakkını koruduğu gibi, aynı biçimde iletişim ve 

haberleşme hakkını da korur.  
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Ç) Sivil bir suç olan hakaret suçu, Anayasanın 19. Maddesinin teminat altına 

aldığı ifade özgürlüğü hakkına ters düştüğü için, anayasaya aykırıdır. 

D) Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulunun toplantısında bulunmadığında, 

toplantıya Bakanların en yaşlısı başkanlık eder.    

 

3. Soru 

(Cevap 5 satırı aşmamalıdır)  

Kuvvetler Ayrımı İlkesinin fikrinizce en önemli iki istinasını belirtiniz. 

25 puan 

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) Anayasanın 50. Maddesine göre, Cumhurbaşkanı’nın, Temsilciler Meclisi 

tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO’ya girmesi ile ilgili oylanarak kabul edilen 

olası yasaya kesin veto hakkı vardır.   

B) Anayasa, Yüksek Mahkeme’nin kesin bir kararını mahkeme yoluyla 

değiştirilmesine, makul şüphe götürmez bir şekilde yanılgı sonucu olduğu ispat 

edilse bile, müsade edemez. 

C) Başsavcı tavsiye ederse, Cumhurbaşkanı, bir Yasanın anayasaya aykırı olup 

olmadığı konusunda görüş almak için bu Yasayı Yüksek Mahkemeye havale 

etmeye mecburdur.  

Ç) Başsavcı, Temsilciler Meclisi’nin Hukuk Danışmanıdır.  
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D) Temsilciler Meclisinde yapılan tartışmalar sırasında ifade ettiği bir görüş 

hakkında, bir Milletvekiline gerek cazai gerekse medeni sorumluluk yüklemek 

yasal olarak mümkün değil.  

 

5. Soru 

(Cevap 7 satırı aşmamalıdır) 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kıbrıs’ın Türkiye aleyhine yaptığı Dördüncü 

Devletlerarası Başvuru’da Türkiye’nin kayıp kişilerimizin yakınları ile ilgili hangi 

insan hakkını ve neden ihlal ettiğine karar verdi?   

25 puan 

6. Soru 

(Cevap 8 satırı aşmamalıdır) 

Ne zaman mahkeme emri çıkarmadan bir eve girmek mübahtır?  

25 puan 

 

 


