5. 1982

pIKKATI
Bu d.sin kapsamına giren bE mnu'arda,
dIIrs

kitabınızın basıma hazırlanmasından

Al
Bl
cı

OL

i,aretllyiniz.

El

1.

ifadelerden hangis i

s üreci ile ilgili

yanlıstır?

Sivil kanadın BakanlarKurulu'nun kurulması
ve düşüriılmesine ilişkin yetkisi yoktur.
Kurucu Meclisin sivil
kanadı
seçimle
oluşmamıştır.

sorunun cevabı sonraki diinn.m.lllrı.
i ~~i,mi, 01_ bile, kitaptaki bilgiye g6re
cevabı

Anaya s asının hazırlanma

a ş ağıdaki

sonra deQi,iklikyapımlf ohlbilir. Bununla
biriikili, t_tteki soruları, as kitabınRda
verilen bilgiı... gOre cevaplayınız. Bir

l aoaru olan

A

ANAYASA HUKUKU
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Aşağıdakilerden

hangis i
O s ma nlı
Imparatorluğu döneminde imzalanmı ş olan

Askeri müdahale sonucu oluşmuştur.
1961 Anayasasına göre daha katılımcı bir
yöntemle hazırlanmıştır.
Anayasa halkoyuna sunulmak suretiyle
k e sinleşmiştir.

a naya s al bir belgedir ?

Al
Bl

Sened -i ittifak
Haklar Bildirgesi
cı Büyük Şart
OL Teşkilatı Esasiye Kanunu
El Habeas Corpus

2.

Aş ağıdakilerden

bir
Al

hangisi Meclis hükümlttinin

özelliğidir?

Yürütmenin

6.

kanadını

sorumsuz

Cumhurbaşkan ı oluşturur.

Bl
c)

OL
El

Kuwetler birliği

esasına dayanır.

Cumhurba~kanının

yaplığı

imza kuralina tabidir.
Yürütme organı yasama
oyuna tabidir.
Yürütme te k başlıdır.

işlemler

Aşağıdakilerdıtn

hangi s i 1982 Anaya s a s ının
sahip
olduğu
bir
ra s yonelleştirilmi ş
parlamentarizm özelliğidir?

ka~ı

Al
organının

Bl
cı

OL
El

3. Ikinci Mltşrutiyltt dönemi
sayesinde ba ş lamı ş tır ?

Al
Bl
cı

Dl
El

Heyet-i Mebusan
Terrakiperver Cumhuriyet
Genç Osmanlılar
Heyet-i Ayan
Genç Türkler

4. 1924

ölçüde

CL

OL

hangi öze lliği Anayasanın
hükümleri n etkinliğini büyük

7. Saf milli irade teorisin e ili ş kin
ifadelerden hangis i yanlısıır?

zedelemi ştir?

Çoğunlukçu

demokrasi

anla yışını

Al
Bl

Tabii hak ankıyı~ını kabul ctmi~ olmazı
Milli Mücadele dönemi sonrası kabul edilmi~

CL

Anayasa Yargısının olmaması
Parlamenter hükümet sistemini

OL

benimsemiş

olması

A

Kazuistik özellikler göst emıesi
iki meclis sisteminden va zgeçilmi ş olması
Depolitizasyonu amaçlamış olması
Yürütme organını güçle ndimıiş olması

Fıkrası

olması

El

bir demokrasi modelini

grubun

benimsemiş olması

Bl

katılımcı

Anayasasının

sertliğine ilişkin

Al

hangi

Daha az

be nimsemiş olması

güven

El
2

a ş ağıdaki

Sınırl ı

bir çoğulculuk taraftandır.
siyasi yaşama aktif olarak
ön görür.
Devletin
yönetiminde
sadece
organlar söz sahibi olmalıdır.
Sivil toplum örgütleri siyasal
etkilememelidir.
Depolitizasyonu amaçlar.
Halkın

katılımını
seçilmi~

kararlan

izleyen sayfaya geçiniz.

A
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8,

Aşağıdakilerden

tarihinden
tarafından

Hakkında

biri

hangisi 12 Eylül 1980
sonra , Milli Guvenlik Konseyi
kabul edilen "Anayasa Düzeni
Kanun" ile benimsenen ilkelerelen

11 ,

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın
başlangıç
bölumunde yer alan ilkelerden

biridir?

Al

deği ldir ?

B)

Al

Objektif millet
Federa lizm

anlayışı

Danışma
Meclisine
seçilebilmek
için
herhangi bir siyasi partinin üyesi olmamak

cı

Oligarşi

OL

şarttır.

E)

Milli egemenlik
Kuwetler birligi

Kurucu Meclis Milli Güvenlik Konseyi ile
Danışma Meclisinden oluşur.
c) Hükümetin denetlenmesine ilişkin yetkiler
Milli Güvenlik Konseyi tarafından yerine
getirilecektir.
D) Milli Güvenlik
Konseyince yayımlanan
bildirilerin 1961 Anayasasına uygunluğu
Anayasa Mahkemesince denetlenecektir.
E) TBMM 'ye ait olan yetki ve görevler Kurucu
Meclis tarafından kullanılacaktır.
B)

12.

hangisi,
bir
seç imdlt
seçmenierin temsilciyi s eç ecek olan ikinci
seçmenleri se çtiği s istemi ifade etmektedir?

Aşağıdakilerden

Al

Bl
cı

D)

El

13.

seçim
seçim
Serbest seçim
ikinci seçim
iki dereceli seçim
Delaylı

Aracılı

Aşağıdakilerden

özgürlükleri
9.

hangis i

Aşağıdakihnden

monar ş i

rejimieri

Cumhuriyıtt

arasındaki

ile

Ai

WJni.L farklar da n

Bi

hak

ve

Sınırlama

Parlamento

karan

ile

Sınırlama

sadece Anayasa

tara fından

TBMM'nin nitelikli

çoğunluğu

ön

görülebilir.

Al

Cumhuriyet çoğulculuk ilkesine,
milli irade kuramına dayanır.
B) Cumhuriyette
parlamento

monarşiler

Ci

yoktur,

Di

monarşi

uyrukluk

Ei

kavramına dayanır.

14.

o r9 anı

Sınırlama

tarafından

ölçülülük ilkesine uygun olarak

Vatanda ş ların

kamu giderlerini
için ödemek zorunda oldukları
miktar paraya ne ad verilir?

Al

Aş ağıdakilerden

yürütme

Sınırlama

gerçekleştirilmelidir.

D) Cumhuriyet halk egemenliğine monarşiler
milli egemenlik ilkesine dayanır.
E) Cumhuriyet genel oy ilkesine , monarşiler tek
dereceli seçim ilkesine dayanır.

devlet

ile

gerçekleştirilmelidir.

vatandaşlık ,

Cumhuriyet

Sınırlama

gerçekleştirilebilir.

monarşilerde vardır.

10.

temel

gerçekleştirilmelidir.

biridir?

cı

hangisi

sınırlamanın sınırlarındandır?

hangis i laikliğin din v e
yönünün bir sonucu

belirli bir

Gümrük

Bl

Bağ ı ş

cı

Vergi
Resim
Harç

OL
El

kar ş ılamak

i ş lerinin ayrılığı

değildir?

15.

Al

Devlet
yönetiminin
din
kurallanndan
etkilenmemesi
B) Din kurumlanyla devlet kurumlannın ayn
olması

cı

Kimsenin

dini

inanç

ve

Al

kanaatlerinden

Devletin,

bütün

din

mensuplarına

Kazanılmış haklara saygı
CL Vergi politikası
OL Kamulaştırma
El Sosyal haklar

eşit

davranması

El

A

Resmi bir devlet dininin

Planlama

Bl

dolayı kınanmama s ı

Dl

hangisi ç ağda ş
sosyal
devlette gelir ve se rvet e ş itsizliklerini
azaltmada rol oynamaz?

Aşağıdakilerde n

olmaması

3

izleyen sayfaya geçini z.

A
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16.

Kanunların genel ve soyut nitelik taşıması ve
niteliği gereğince herkes e aynı şekilde

20.

bu

uygulanması

Al
Bl
cı

OL
El

hangi ilkenin bir sonucudur?

Anayasayı deği ştirme sürecinin aşamalarının
sıralama s ı a ş ağıdakilerden hangisinde tam

ve

Mutlak eşitlik
Nispi eşitlik
Maddi hukuki eşitlik
Kanuni eşitlik
Şekli hukuki eşitlik

Al
Bl
cı

OL
El

17.

Kurulmuş

iktidar
teriminin
hangisidir?

doğru

olarak

verilmi ştir?

Teklif,
Görüşme,
lBMM
seçimlerinin
yenilenmesi , Karar, Onay
Teklif , Cumhurbaşkanının görüşü, Karar,
Onay
Halkayıaması , Teklif , Görüşme , Karar, Onay
Teklif , Karar, Görüşme , Onay
Teklif , Görüşme , Karar, Onay

tanımı

a ş ağıdakilerden

21. Devletlerin

hukuki
fonk s iy onlarının
bu fonksiyonların yerine
getirilmesinde başvurulan i ş lemlerin icra
eden makam ve yerine getirili ş biçimine göre
dayandıran kritere ne ad verilir?

Al

Anayasaya göre yargı yetkisini kullanan
iktidar
Bl Bir devletin temel siyasal yapısını . yaptığı
ya da değiştirdiği anayasa ile belirleyen
iktidar
cı Yasama, yürütme
ve yargı yetkilerinin
anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı
iktidar
OL Yürütme organının kanunun çizdiği sınırlar
içinde kullandığı iktidar
El Bir ülkenin anayasasını, o anayasada
belirtilen usuller çerçevesinde değiştiren
iktidar

sınıflandırılmasın.

Al
Bl
cı

OL
El

Organik ve biçimsel kriter
Maddi kriter
Siyasi kriter
işlevsel kriter
Mali kriter

i ş lemlerinin

22. Devlet

sınıflandmlmasını

18. Tali
kuruc u
iktidara
ilişkin
ifadelerden hangisi yanhsbr?
Al
Bl
cı

OL

a ş ağıdaki

hangis i
Al
Bl

anayasadaki bazı hükümlerde
değişiklikler yapan iktidardır.
Tamamen hukuki bir fonksiyondur.
Fiili bir iktidardır.
Hukuki geçertiliğini tabi olduğu anayasadan
Mevcut

cı

OL
El

maddi

a tağıdaki

kritere göre
hukukç ulardan

yapmı şbr?

Rausseau
Duguit
Schmitt
Kelsen
Hariou

alır.

El

Hukuken

sınırlı

bir

iktidardır.

23. Organik kritere ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangis i yanhsbr?

19. Sert anayasa sistemine ili ş kin
ifadelerden hangisi yanhsbr1
Al

a ş ağıdaki

Dl

Hiçbir şekilde değiştirilemeyen anayasalara
mutlak sert anayasa denir.
Dünya
anayasalan
sertlik
dereceleri
bakımından fali<lılık göstere bilir.
1982 Anayasası sert anayasaya bir
ömektir.
Adi kanunların değiştirildiği usullere göre

El

değiştirilir.
Değiştirilemeyen

Bl
cı

A

Al

işlemleri

hukuki

mahiyetlerine

göre

tanımlanır.

Bl

idare

fonksiyonu
ancak
kanunlann
ibaret olabilir.
CL idari makamlar kanuni dayanak olmaksızın
hiçbir işlem yapama zlar.
D) Yasama
ve yürütme arasındaki fali<
kanunun üstünlüğüne dayanan hiyera~ik
bir farktır.
E) Fonksiyonu belirleyen onu icra eden ajan
ve icra ediliş biçimidir.
uygulanmasından

hükümler yer alabilir.

•

izleyen sayfaya geçini z.

A
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24.

Yürümıe

fonksiyonu ile ilgili
ifadelerden hangisi yanhsbr?

Al

Bl
c)
Dl
El

aljağıdaki

28,

Sıkıyönetim
ve olağanüstü hal KHK'si
yürütmen;n aynı zamanda bir yetki olarak
nitelendirilmesinin somut bir Ömegidir.
Kanun
hükmünde karamame çıkarma
yetkisi yetki kanununa dayanır.
Düzenleme yetkisi türevsel ve bağlıdır.
Yönetmelik
çıkarma
yetkisi
idarenin
kanuniliği ilkesine aykındır.
1982 Anayasası idarenin kanuniligi ilkesini

Aljağıdakilerden

hangisi
yürübnenin
düzenleyici iljlemlerine örnek teljkil eder?
Atama
Tüzük

cı

Öğrencilere not verme
Otoyol yapımına karar verme
Tapu tescili

OL
El

29.

ben i msemiştir.

Aljağıdaki

Aljağıdakilerden
genelliği

ilkesinin

cı

tanımıdır?

c)
Dl

Yasama

Bl

Kanun hükmünde karamame
Usulüne uygun olarak yürürlüğe

konmuş

milletlerarası anlaşmalar

hangisi yasama yetkisinin

Anayasaya aykın olmamak kaydıyla her
konunun
yasama
organınca
islenilen
ölçüde aynntılı olarak düzenlenebilmesi
Yasama işlemlerinin ülkenin genelinde
geçerli olması
Yasama yetkisinin !Üm devlet organları

Al

düzenleyici iljlemlerden hangisi
denetimi dışındadır?

yargı organlarının

Al
Bl
25.

işlemleri

Al
Bl

OL
El

Tüzük
Yönetmelik
Genelge

30. Temel
hak
ve
özgOrlükler
alja Qldakl
iljlemlerden hangisi ile sınırlanabilir?

arasında paylaştınlması
organının bir konuyu doğrudan
düzenleyebilmesi
Yasama organının genel seçimlerle görev
başına gelmesi

Al
Bl

doğruya

El

26.

kanun anlaylt l ile ilgili
ifadelerden hangis i doğrudur?

Şekli

Al

Yasama

o rganı

işlemi nite liğ in de

Bl
c)
Dl
El

atağıdaki

maddi bakımdan yargı
bir işlemi kanun biçiminde

yapabilir.
Bu anlayışın sonucunda yürütme organının
mahfuz bir yetki alanı yoktur.
Kanun
hükmünde
karamameler
şekli
anlamda kanundur.
Belli
bir ki~iye
kanunla
mükellefiyet
yüklenebilir.
Kanunun, mutlaka kural işlem o lması
gerekmediği anlamına gelir.

27. Yasama meclislerinin yöntemsel
ilkes inin sonucu nedir?
Al

cı

OL
El

Kanun
Kanun hükmünde karamame
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Tüzük
Yönetmelik

bağımsızhğı

Kendi içtüzüklerini yapmak yetkisine sahip
olması

Bl

Çıkanlan

kanunlann hiçbir denetime tabi

olmaması
cı

Kanunlann

Cumhurbaşkanı

tarafından

yayımlanması

Dl
El

Meclislerin isterlerse hiç toplanmaması
TBMM üyelerinin cezai sorumsuzluğunun
olması

A

5

izleyen sayfaya geçiniz.

