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Şubat 2020 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ANAYASA HUKUKU 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

 

SORU 1 

(Cevabınız 3 satırı aşmamalıdır) 

Cumhuriyet’in bir vatandaşı, başka bir ülkede işlenen bir suç için yargılanması 

amacıyla, anayasal olarak o ülkeye iade edilebilir mi? Cevabınızın gerekçelerini 

veriniz.   

 

SORU 2 

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) Cumhurbaşkanı’nın, Bakanlar Kurulu tarafından alınan tüm kararlar ile ilgili 

veto hakkı vardır.  

B) Cumhurbaşkanı’nın Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan yasa veya 

kararlar ile ilgili kesin veto hakkı, Anayasa’nın 50. Maddesi kapsamında savunma 

veya güvenliğe ilişkin yasa veya kararlarla sınırlıdır.  
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C) Anayasaya göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Bakanlıklarının sayısı 10’u, artı bir 

Eğitim Bakanlığı, aşamaz.  

D) İki aralıksız dönemden sonra, Cumhurbaşkanı’nın üçüncü bir dönem için 

yeniden seçilmesi mümkündür.  

E) Mahkeme emri olmadan bir insan asla tutuklanamaz.   

 

SORU 3 

(Cevap 5 satırı aşmamalıdır) 

Bir kişinin Temsilciler Meclisi üyesi olarak seçilebilmesi için gereken olumlu ön 

şartlar hangileridir? 

 

SORU 4 

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, Anayasanın 15. Maddesinden teminat altına alınan özel yaşam 

hakkının herhangi bir biçimde sınırlandırılmasına izin vermez.  

B) Bir yasa ile ilk defa olarak bir medeni suç resmileştirilse de, bu yasa makable 

şamil geçerliliği olacağını öngörebilir. 

C) Bir suçu işleyip henüz mahkûm olmayanların serbest bırakılması için, suçun 

makable şamil ortadan kaldırılmasına dair yasal olasılık vardır.  
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D) Yeni seçilen Cumhurbaşkanı, görevi devralmadan önce Anayasa’yı ve ona 

uygun Yasaları koruyacağı konusunda Kutsal İncil üzerine yemin eder. 

E) Başsavcı’nın, bir Yasanın anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda görüş 

almak için, bu Yasayı Yüksek Mahkemeye resen (ex-officio) havale etmeye dair 

anayasal hakkı vardır.  

 

SORU 5 

(Cevap 6 satırı aşmamalıdır) 

Can almanın meşru sayıldığı durumlar var mı? Eğer varsa, sizin en başlıca 

olduğunu düşündüğünüz durumu açıklayınız. Pozisyonunuzun gerekçelerini 

veriniz.  

 

SORU 6 

(Cevap 12 satırı aşmamalıdır) 

(a) Kıbrıs’taki bir mal sahibi, malının tasarrufundan yasal olarak nasıl mahrum 

kalabilir?  

(b) Hangi kamu makamlarının, bir mal sahibini malının tasarrufundan mahrum 

etme hakkı vardır? Bunu nasıl yapabilirler?    

 

 

 


