PiKKATI
Bu dersi n ka p sam ına giren bazı konul arda,
ders kitabın ı zı n bas ı ma h azırla n ması n dan
sonra değ i 1ik l ikyapılml1 olabilir. Bununla
b i rl ikte, testtek i sorula rı , ders k itab ınlZd a
veri len bilgilere gör e cevaplay ın ız. Bir
s oru nu n cevabı sonraki düzen lemelerle
degi~mi~ ol sa bile, kitaptaki bi l giye göre
d o ğ ru ol an cevabı i~aretlıtyin i z.
1.

A~ a ğı dakilerden
Mü d aha les i 'nın

hangis i
197 1
Askeri
sonuc u olarak temel haklarda

mey dana gelen

s ı nırlamalardandır ?

A)
B)

A

ANA'fASA HUKUKU
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3. Cumhuriyete ili ~ kin
hangisi yanlı stır?
A)

a ~ a ğ ıdaki

ifade lerden

Seçim ilkesine dayanan bir hükümet sistemi
anlamı taşır.

B) Veraset ilkesinin
rol oynamadı{ıı
bir
hükümet sistemini anlatı r.
cı Tür1(
inkılabının
ortaya
çıka rdı!}ı
CUmhuriyetçilik
anlayışı
sadece
hükümdarlı~ın reddi anlamını taşır .
D) Egemenli!}in toplumun tümüne ait oldu~u
devleti ifade eder.
E) Hem b ir devlet şekl i hem bir hükümet
şek ~d ir.

Tabii yarg ı yolu yerine kanuni yargı yolunun
getirilmesi
Bakanlar Kuruluna kanun
hükmünde
kararname çıkarma yelkisinin tanınması

c) Qıiversite özerldi{ıiniı zayıf\atılması
D) TRT'nin özeı1di~iniı kaldınlması
E) Vergi, resm ve harçlann muafiyet ve
istisnalan ile nispet ve hadlerine ilişkin
hükümlerde de{ıişiklik yapmaya Bakanlar
Kurulunun yetkili kıl ı nması

4. Yürütme

i ~ le m i nin

a § ağldakilerden

ya rgı sa l
denetim ini
hangis i gerçekle§tirir?

A) Askeri Yargıtay
Bl Yargıtay
c) Anayasa Mahkemesi
D) Sayıştay
E) Dan ı~tay

5. 1982

göre
ana y a sa
d enetim u sullerine ili ~ kin
ifadelerden hangisi doğrudur?

Ana y a s asına

de ğ i § iklik l erinin
a § ağldaki

A) Sadece şek ~ denetimi yap ı labilir.
Bl Sadece esas denetimi yapılabilir.
c) Hem şekil hem esas denetimi yapılabilir
D) Şekil veya esas denetimi yapılamaz
E) Istisnai durumlarda esas denelimi yapılabilir.
2. Milli Güvenlik Konsey i'ne ili ş kin
ifadelerden hangis i yanlı ş ttr?
A)

a § ağ l daki

1982 Anayasasının hazırtanması $Üretinde
hükümetin denetlenmesine i'şkin yetkileri
kullanmıştır.

Milli Güvenlik Konseyin in gerçekleştirdi~i
işlemle rin Anayasaya uygunluk denetimi
2001 yılındaki anayasa değişik~ği ile
mümkün olabilmiştir .
c} 1982 Anayasasının hazırlanması sürecinde
yasama yetkilerini kullanmıştır.
D) Kurucu
medisin
askeri
kanadını
B)

oluşturmuştur.

E)

A

Gerekli durumlarda sıkıyönetim mahkemesi
olarak görev yapmıştır.

6. Maddi
krite rle
ilgili
ola rak
ifadelerden hangi si y a nlı s tı r?

a~ağJ daki

A) Yasama işlemi kural koymaktan ibarettir.
Bl Fonksiyonu belirleyen icra ed ~iş biçimidir.
C) Madd i kritere göre idari işlem dama somut
bir i şlemdir.
D) Yargı fonksiyonu bir uyuşmaZlik halinde
hukuki bir kura lın varlığını ve kapsamını
belirtir.
E) Idari işlemle bireysel bir işlem yapılır.
Izleyen sayfaya geçiniz.

A
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7. Parlamento kararları ile ilgili
ifadelerden hangisi yanltstı r?
kanun

dışındaki

aşağıdaki

Al

TBMMnin

Bl
c)

lçtüzük bir parlamento karandır.
Milletvekili dokunulmaıiığının kaldınlması bir
parlamento karandır.
Parlamento kararlan ile vatandaşlar için
uyulması zorunlu kurallar konulu r.
Genel
kural
parlamento
kararlarının
Anayasa
Yargısının
denetimi
dışında

11. Seç menierin
milletvekillerine
dönemi
içerisinde
hukuken
direktifler verebilmesine olanak
ilkeye ne ad verilir?

bütün

yasama
baglayıcı

sağlayan

işlemleridir.

OL
El

Al

Bl
cı

OL
E)

Milletin temsili
Katılımcı demokrasi
Gözetim yetkisi
Emredici vekalet
Gene l irade

ulmasıdır.

12. TBMM üyelerinin el kaldırması ile yapılan
oylama tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Al
8.

OlaOanüstii
kararnamelerı

hangisi
Al

Bl

hal
Kanun
hükmünde
Ile ilgili aşaOıdakl Ifadelerden

Kapalı oylama
Açık oylama

CL lşaretle oylama
Dl Gizli oylama
El Serbest oylama

yanlıstır?

Ola~anüstü

hal, yer bakımından sınırlıdır.
hal
Kanun
hükmünde
kararnameleri ile temel hak ve özgürlüklerde

BlOlağanüstü

sınırlama yap ılamaz.

c)
OL

Olağanüstü
Olağanüstü

13.

hal, süre bakımından sınırlıdır.
halin gerekli olduğu konularda

çıkanlır.

El

Olağanüstü

kararnameleri

hal
ile

Kanunların

Kanun
hükmünde
kanunlarda değişiklik

A) Toplantıya
Bl TBMM üye

yapılamaz.

cı

D)

El
9. ABo·nin ç ift meclisli bir yasama
benimsemiş
aşağıdakilerden

olmasının

cı

Dl
El

A

1/4' ü
salt çoğunluğ u
Toplantıya katılanlann 2/3'ü
TBMM üye tamsayısının 2/3'ü
Nitelikli bir çoğunluğa gerek yoktur.
tamsayısının

14. Gensoru
önergelerinin
görüşülmesinin,
gündeme alma kararının verildiği tarihten
başlayarak
iki
gün
geç medikçe
baslamamasına ne ad verilmektedir?

tv1onar1un halkoyu ile gelen meclisi kontrol
etmek istemesi
Bl Federal devlet olması
c) Tarihselolarak aristokrat sınıfın varlığı
OL Kanunların üyelerinin eğitim düzeyi daha
yüksek olan bir meclis tarafından yeniden
incelenmesinin istenmesi
El Halkın eğitim düzeyinin düşük olması

Al
Bl

katılanlann

nedeni

Al

uygulanan
seçim
a,ağıclakilerden hangisidir?

tarafından

organını

hangisi olabilir?

10. Türkiye'de

Cumhurbaşkanı

TBMM'ye geri gönderilmesi halinde yeniden
kabul edilmesi iç in gerekli olan çoğunluk
aşağıdakilerden hangisidir?

A l Kadük olma
Bl Serinlema süresi
CL Istimrar
Dl Esneklik
E) Istikrar

15. Yürübne

sistemi

arasında

Al
Bl
CL
Dl
E)

d'Hondt
Karma liste
Tercihli oy
Mutlak çoğunlUk
Dar bölge

,

yetkisinin bir kişi ile bir kurul
bölü,tiirülmesine ne ad verilir?

Tekçi yürütme
Düalist yürü tme
tv10nist yürütme
Kollejyal yürütme
Çoklu yürütme

Izleyen sayfaya geçiniz.

A
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16.

Aşağıdakilerdan

hangisi Cumhurbaşkanı'nın
kullanabilecegi yetkilerdandir?

tek

başına

Al
Bl

Milletlerarası anlaşmalan onaylamak
TürK Silahlı Kuvvetlerinin kunanılmasına
karar vermek
Bakanlan atamak
Başbakanı atamak
Genelkurmay başkanını atmak

cı

Dl

EL

20.

Bakanların
ceza i sorumluluğuna
davalar hangi mahkemede görülür?

ilişkin

A l Meclis tahkikat komisyonlarında
Bl Genel mahkemelerde
cı

Dl
El

Yargıtay'da

Danıştay'da

Yüce
Divan
Mahkemesinde

sı ratıyla

Anayasa

17. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği

ve önemli yetkilere sahip oldugu sistemlere
ne ad verilir?
Al
Bl
cı

Dl
El

Yan başkanlık sistemi
Mutlak monarşi
Güçlendirilmiş parlamenter sistem
Rasyonelleştirilmiş paı1ame n tarizm

21. OlaOanüstü hal rejimieri ile ilgili
ifadelerden hangisi yanhstır?

MeşlUti monarşi

aşağıdaki

1982 Anayasası üç türlü olağa n üstü hal
rejimine yer venniştir.
Bl Teme l
hak
ve
özgüı1üklere
normal
zamanlara göre daha faz la sınırlama
getirilir.
cı Idarenin
işlemleri
hiçbir şekilde yargr
denetimine tabi değil d ir.
D) Vatandaşlara normal zamanlara göre daha
fazla yükümlülük getirilebilir.
E) Idarenin yetkileri normal zamanlara göre

A)

18. Parlamenter
rejime
ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıstır?

Al
Bl
cı

aşağıdaki

Karşı irnı.a kuralı vardır.

Yürütme
Siyasal

organı

tek

genişler.

başlı yapıdadır.

bakımdan

$Orumsuz

bir

devlet

başkanı va rdır.

Dl
El

Yasama
hükümeti
siyasi
açıdan
denetleyebilmektedir.
Yasama ve yürütme kuwetleri yumuşak ve
dengeli bir biçimde ayrılmıştır.

19. Hükümetin

teşebbüsü

sorumluluğunun

oluşması

üzerine,

hangisi ile gerçekle,tirilebilir?
Al
Bl
cı

Dl
El

A

Soru
Kolektif sorumluluk
Güven istemi
Güvensizlik önergesi
Gensoru

siyasal

aşağıdakilerden

22. TBMM süresi bitmekle olan

veya sıkıyönetim süresini
için uzatabilir?

hal
fazla kaç ay

olağanüstü

ın

Ai 1
Bi 2
ci 3
Di 4
Ei 6
Izleyen sayfaya geçiniz.

A
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23. Türkiye'de olağanüstü hal ve sıkıyönetim
rejimteri arasındaki farklara ilişkin aşagldaki
ifadelerden hangisi yanlıstır?

A)

Olağanüstü
hallerde
temel
hak
ve
özgürlükler normalin ötesinde sınırlanmaz ,

B)

SlkıyOnetlmde

27.

c)
D)

E)

.ilh.

A)
B)
cı

kısım

suçlann
yargılanması
sikıyönetim
mahkemesinde
yapılır;
olağanüstü
hallerde
normal
mahkemeler yetkilidir.
Olağanüstü hallerde zabıta yetkileri askeri
makamlara geçmez, sıkıyönetimde geçer.
Olağanüstü hallerde tabii hakim ilkesine
uygunluk vardır, sıkıyönetimde tabii hakim
ilkesine aykın uygulamalar olabilir.
Olağanüstü
hallerde
idarenin işlemleri
yargısal denetime tabidir, sıkıyönerimde

D)
E)

28.

OL

Yargıtay

El

Danıştay

Hukuk devleti
Demokratik gelenek
Yazılı anayasa
Siyasi denetı m
Kuwetler aynııgı

hangisi

düzeitici

denetim

Bir

nonnm

görüşülmesi

aşamasında

gerçekleştirilen

denetimdir.
B) Bir
normun
teklifi
aşamasında
gerçekleştirilen denetimdir.
CL Siyasi
organlarca
gerçekleştirilen
denetimdir.
Dl Yargı
organlannea
gerçekleştirilen
denetimdir.
E) Bir normu n yürürlüge girmesinden sonra
yapılan denetimdir.

Aşagıdaki
yüksek
mahkeme
üyelerinin
hangisinin seçiminde Cumhurbaşkanının rolü
yoktur?

Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek Idare Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi

ve

ş arttır?

Aşağıdakilerden

A)

sıkıyönetim komutanlannın işlemlerine karşı
yargıya başvurulamaz.

A)
B)
c)

hangisi anaya s a
ortaya ç ıkabilmesi iç in

kavramını tanımlamaktadır?

idari

24.

yargısı

kavramının

zorunlu

sıkıyönetimde sınırlanır.

bir

Aşağıdakilerden

29.

Aşağıdakilerden

geriye
Al

hangisi

yuriimezliği kuralının

iptal kararlannın
bir istisnasıdır?

Özelleştinneye ilişkin KHK'Ierin iptali hali

BL Hukuk düzeninin ve

istikrannın korunması

ha li
C)

25.

mahkemelerden
hangisi,
mahkemelerin
yasama
organına
karş ı
bağımsızlığının gözetilmesinde iD. önemli rolü
oynar?

D)

El
A)
Bl
c)

Anayasa Mahkemesi

OL

Yüksek idare mahkemesi
Istinat mahkemesi

El

Mahkemesi ka rannın bir ceza
failin le h lıe değiştimıe si hali
BOrçlar
kanununda
iptal
edilen
bir
rnClddenin geçmişte
büyük cıdClle t sizlik
yaratmı ş olması hali
Adaletsiz vergi kanunlannı n iptali hali
AmıyClsa
kuralını

Aş ağıdaki

Yargıtay
Danıştay

Mahkemesi
iptal
kararlannın
girmesini!.!! çok ne kadar süreyle
erteleyebilir?

30. Anayasa

yürürlüğe

A)

26. Hakimler
Savcılar
seç imine
ilişkin
hangisi yanlıstır?

Yüksek
aşağıdaki

4Ay

BL 5 Ay
c) 6 Ay

Kurulunun
ifadelerden

Dl

1 Yıl

E) 2 Yı L
A) Süresi biten üyeler yen iden seçilebilir.
B) Üyeler Dört yıl için seçilir.
c) Üyelerin seçimi için Yargıtay ve Danıştay
aday gösterir.
D) Üyeleri Cumhurbaşkanı seçer.
El Anayasa Mahkemesi başkanı kurulun tabii
üyesidir.

A

,

Izleyen sayfaya geçiniz.

