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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ANAYASA HUKUKU 

(Aşağıdaki altı sorudan dördüne cevap verilmelidir) 

 

SORU 1 

(Cevabınız 10 satırı aşmamalıdır) 

 

Bir evde ikamet eden kişiden önceden izin almadan Polisin bu eve girmesi hangi 

durumlarda mümkün olur? 

 

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

Yasaları koruyacakları konusunda Kutsal İncil üzerine yemin ederler. 

B) Anayasa, özel yaşam hakkını koruduğu gibi, iletişim ve yazışma/haberleşme 

hakkını da aynı şekilde korur.  

C. Yüksek Mahkemenin kesin bir kararının, makul şüphenin ötesinde adli hata 

sonucu olduğu kanıtlansa bile, mahkeme yoluyla değiştirilmesi anayasal olarak 

mümkün değildir.   
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D. Cumhurbaşkanı’nın, Bakanalar Kurulu tarafından alınan kararlarla ilgili olarak 

kesin veto hakkı vardır.   

E. Zaruri Hukuk (Zorunluluk Hukuku), eğer ilgili mevzuat onaylanırsa, Yüksek 

Anayasa Mahkemesi’nin yeniden kurulmasını haklı kılabilir.   

 

SORU 3 

(Cevabınız 10 satırı aşmamalıdır) 

 

Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ψ adlı Devleti tanımaktan 

vazgeçmesini kararlaştıran Hükümetin yasa tasarısını kabul ederek yasa olarak 

onaylıyor. Bakanlar Kurulu’nun ilgili toplantıya başkanlık eden ve tepki 

göstermeyen Cumhurbaşkanı, kararla ilgili tereddüt etmeye başlıyor. 

Cumhurbaşkanı, Meclis’in onayladığı ilgili yasanın yayınlanmasını yasal olarak 

iptal edebilir mi? Eğer iptal edebilirse, bunu nasıl yapabilir?  

 

SORU 4 

(Cevabınız 10 satırı aşmamalıdır) 

 

Bir milletvekili, gelir vergisinde %2 indirim ve Katma Değer Vergisinin (KDV) 

katsayısında %3 artış öngören bir yasa tasarısı sunuyor. Temsilciler Meclisi, 

öneriyi kabul edip yasa olarak onaylıyor. Bu yasanın anayasallığını yorumlayınız.  

 

SORU 5 

(Cevabınız 10 satırı aşmamalıdır) 

Kıbrıs Mahkemeleri, bir yasanın anayasaya aykırı olup olmadığına hükmetmek 

için hangi ilkeleri uygular? Kıbrıs’ta yasaların anayasallığını denetlemek için kaç 

tür kontrolümüz vardır?  
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SORU 6 

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) Zaruri Hukuk (Zorunluluk Hukuku), on ikinci (12.) Bakanlığın oluşturulmasını 

artık haklı kılamıyor.  

B) Cumhurbaşkanı’nın af verme hakkı, mahkeme kontrolüne tabiidir. Ancak bu 

kontrol, sadece bu hakkın kötüye kullanılmasını engellemek için olur.  

C) Cumhurbaşkanı, gerekçe göstermeden Polis Şefini görevden alabilir.  

D) Yirmi (20) yaşında olan bir vatandaş, geriye kalan ön şartları yerine getirmesi 

koşuluyla, Temsilciler Meclisine seçilmeyi talep edebilir.  

E) 1960 Anayasası, iki toplumlu federal yönetim biçimi yerleştirdi.    

 


