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1. Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak'ta 
öngörülen hususlardan biri değildir? 

A) iktidarın kullanılmasına sadrazamın 
katılacağı 

B) Vergi ve askerlik işlerinin bir düzene 
bağlanması 

C) Devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan 
başkasın ın karışamayacağ i 

D) Ayan temsilcilerinin, içlerinden birinin 
devlete ayaklanması halinde bunun 
bastınlmasına yardımcı olacakları 

E) Sadrazamın iktidarın kullanılmasından 
sorumlu olacağı 

2. "Eşit işlem görme" ilkesi ilk kez hangi 
anayasal belgenin kabulü ile hukuk 
sistemimize girmiştir? 

A) 1808 Sened-i ittifak 
B) 1839 Tanzimat Fermanı 
C) 1856 Islahat Ferman i 
D) 1876 Kanun-u Esasi 
E) 1921 Anayasası 

3. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'yi kabul 
etmiştir? 

A) Meclis-i Ayan 
B) Birinci TBMM 
C) i kinci TBMM 
D) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 
E) Cumhuriyet Senatosu 

A 2 

4. 1921 Anayasası'na ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Milli egemenlik ilkesini kabul etmiştir. 
B) 1876 Kanun-u Esasilsini yürürlükten 

kaldırmamıştır. 

C) Yerinden yönetim ilkesine yer vermiştir. 
D) Parlamenter hükümet sistemini 

benimsemiştir. 

E) Yasama ve yürütme kuvvetlerini TBMM'de 
toplamıştır. 

5. 1961 Anayasası'nın yapım süreci ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 

A) Askeri müdahale sonucunda oluşmuştur. 
B) Anayasa yapımına bütün siyasi partiler 

katılmıştır. 

C) Anayasayı hazırlayan kurucu meclisin sivil 
kanadı seçimle oluşmuştur. 

D) Anayasa halkoyuna sunulmadan 
kesin leş miştir. 

E) Kurucu meclisin asker kanadı Milli Güvenlik 
Konseyid ir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Kazüistik biryöntemle hazırlanmıştır. 
B) Katı bir anayasadır. 
C) Geçiş dönemi öngörmüştür. 
D) Devlet yapısı içinde yasama organını 

güçlendirmiştir. 
E) Siyasal karar alma mekanizmalarındaki 

tıkan i kıl kları giderici hükümler getirmiştir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi halkın bazı 

yöntemler kullanılıp siyasetten soğutulması 
ve bu yolla siyasal katılımdan 

uzaklaştırılmasını ifade etmektedir? 

A) Rasyonelleştirilmiş parlarnentarizm 
B) Depolitizasyon 
C) Kazüistik yöntem 
D) Saf milli irade 
E) Kooptasyon 
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8. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda 
öngörülen rasyonelleştirIImiş parlamentarlzm 
araçlarından biridir? 

9. Aşağıdakilerden hangisi amacı özgürlükçü 
demokrasiyi ortadan kaldırmak olan akımlara 
meşru siyasal faaliyet alanını kapatan 
demokrasi anlayışını Ifade etmektedir? 

Al Çoğulcu demokrasi 
Bl Sınıf egemenliği 
CL Çoğunlukçu demokrasi 
Dl Mücadeleci demokrasi 
El Temsili demokrasi 

10. Aşağıdakilerden hangisi devletin bütün 
dinlerin mensuplarına eşit davranmasının bir 
gereğidir? 

Al Din ve devlet kurumlannın aynlmış olması 
Bl Resmi bir devlet dininin olmaması 
CL Devletin belli bir dinin kurallannı yurttaşlara 

benimsetmek üzere faaliyette bulunmaması 
Dl Devletin farklı dinlerin mensuplan aıasında 

kanun önünde aykınlık gözetmemesi 
El Devlet yönetiminin din kurallanndan 

etkilenmemesi 

11. Türkiye'de tek dereceli seçimler ~ m ne 
zaman uygulanmışbr? 

Al 1920 Seçimleri 
Bl 1946 Seçimleri 
CL 1957 Seçimleri 
Dl 1977 Seçimleri 
El 1991 Seçimleri 
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A 
12. Aşağıdakilerden hangisi birçok Batı 

demokrasisinde siyasi partilere devlet 
bütçesinden yardımda bulunulmasının 
nedenini oluşturur? 

Siyasi partilerin birer düşünce kulübü 
olmaları 
Siyasi partilerin ticari faaliyette 
bulunabilmeleri 
Siyasi partilerin saU özel hukuk tüzel kişisi 
olmaları 
Sivil toplumla devlet kurumlan aıasında 
köpıii oluştuıan yarı - kamusal bir nReliğe 
sahip olmalan 
Siyasi partilerin toplumsal dayanışma işlevini 
yerine getirmeleri 

13. 1982 Anayasası'nın temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin maddelerının yazımında 
özellikle hangi uluslararası sözleşme ile bir 
uyum ve paralellik sağlanması ıçın çaba 
gösterilmiştir? 

Al Avrupa i nsan Hakları Sözleşmesi 
Bl Çocu k Haklan Sözleş mesi 
CL Kyoto Sözleşmesi 
Dl Soykırım Suçunun Önlenmesi SöZıeşmesi 
El Roma Statüsü 

14. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda 
hiçbir şekilde durdurulamayacak temel hak 
ve özgürlüklerden birisi olarak 
sayılmamıstır? 

Al Suçluiuğu mahkeme kaıanyla saptanıncaya 
kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı 

Bl Kimsenin dinini ve vicdani kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamaması 

cı Yaşam hakkı 
Dl Suç ve cezaların geçmişe yüıiitülememesi 
El Mülkiyet hakkı 

15. Aşağıdaki anayasa dönemlerinden 
hangisinde Danıştey, bazı yürütme işlemlerini 
sıyasal nitelikli görerek, bunlardan doğan 
uyuşmazlıklara bakmayı reddetmiştir? 

Al 1876 Kanun-u Esasi 
Bl 1921 Anayasası 
CL 1924 Anayasası 
Dl 1961 Anayasası 
El 1982 Anayasası 
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16. Aşağıdakilerden hangisi 
ilkelerinden biri değildir? 

Al Halkçılık 
Bl Ahde vefa 
CL Iyiniyet 

hukukun 

Dl Kanunlann geıiye YÜlÜmezliği 
El Kazanılmış haklara saygı 

genel 

17. Aşağıdakilerden hangisi asli kurucu iktidarın 
ortaya çıkbğı hallerden biri değildir? 

Al Hükümet daıbesi 
Bl Seçimler sonrası yeni meclisin toplanması 
CL içsavaş 
Dl Ülkenin bağımsızlığa kavuşması 
El Devıim 

18. Türk anayasaları hangi anayasadan bu yana 
sert anayasa sistemini benimsemişlerdir? 

Al 1876 Kanun." Esasi 
Bl 1921 Anayasası 
CL 1924 Anayasası 
Dl 1961 Anayasası 
El 1982 Anayasası 

19. Aşağıdakilerden hangisi anayasa 
değişikliğine ilişkin taklıllerın görüşülmesi 
usulünü diğer kanunlann görüşülmesi 
usulünden ayıran tak farkı oluşturmaktadır? 

Al Anayasa değişikliği kanun teklifleıinin 

öncelikle gÖlÜşülebilecek olması 
Bl GÖlÜşmele19 sadece iktidar ve ana 

muhalefet partisi milletvekilleıinin katılması 
CL Anayasa değişikliği kanun tekl~leıinin iki kez 

gÖlÜşülmek zorunda olması 
Dl Anayasa değişikliği kanun teklifleıinin 

sadece bir kez gÖlÜşülmesi 
El GÖlÜşmeleıin TBMM genel kurulunda 

yapılması 
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20. 1924 Anayasası'nda anayasa 

ilişkin aşağıdakilerden 
de ğ iş ikliğine 

hangisi 
öngörülmemistir? 

Al Cumhuıbaşkanının anayasa değişiklikleıini 
veto edebilme yetkisinin bulunmaması 

Bl Cumhuıbaşkanının anayasa değişikliği 
teklifinde bulunabilmesi 

CL Anayasa değişiklikleıinin TBMM üye 
tamsayısının üçte ikisi tarafından kabul 
edilecek olması 

Dl Anayasa değ işiklikleıi için bir onay 
safhası na yer verilmemesi 

El Anayasa değişiklikleıinin TBMM üye 
tamsayısının üçte biıi tarafından tekl~ 
edilecek olması 

21. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu'nun 
kuvvetler ayrılığını savunmasının ardındaki 
nedeni oluşturmaktadır? 

Al Kuwetler ayrılığının demokrasiyi 
zayıflallığına ikna olması 

Bl Kuwetler aynlığının cumhuıiyeti kurduğuna 
inanması 

CL Kuwetler ayrılığını özgürlükleıin güvencesi 
olarak görmesi 

Dl Kuwetler ayrı lı ğ ını devletin temel koşulu 
olarak kabul etmesi 

El Kuwetler ayrılığının siyasi iklidan 
mutlaklaştırdığını fali< etmesi 

22. Aşağıdakilerden hangisi maddi ölçüte göre 
yasama işlemlerinin özelliklerinden biridir? 

Al Bireyseloluşu 

Bl Bir kere uygulanmakla tükenmesi 
CL Genellik 
Dl Özeloluşu 
El Somut Oluşu 
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23. Aşağıdakilerden hangisi devlet 
fonksıyonlarının sınıflandırılmasında şekıl ve 
organik ölçütün dayandığı görüşlerden biri 
değildir? 

Al Anayasanın yasama-yürütme oıganlan 
aıasında ve yerine gelildikleri işlevler 

bakımından eşitsizlik yaıatması 

Bl Kanunla idari işlem aıasında bağ ımlılık 
ilişkisinin olmaması 

CL Hukuki işlemlerin tasnifinin pozim anayasa 
hukuku verilerine dayanması gerektiği 

Dl Hukuki işlemlerin nftelikleri ve hukuki 
kuvvellerinin, bunlan yapan oıganlaıa ve 
yapılış şekillerine göre beliılenmesi 

El idare fonksiyonunun ancak kanunlann 
uygulanmasından ibaret olduğu 

24. AşağIdakilerden hangisi Ca .. 6 de Malbarg'e 
göre yasama ve yürütme fonksiyonu 
arasındakı ilişkiyi Ifade etmektedir? 

Al Idarenin üstünlüğüne karşın yasamanın 
bağımsız olmasını 

Bl Yasama ve yürütme aıasında bir faik 
olmamasını 

CL Kanunun üstünlüğünü ve idarenin kanuna 
labi olması dolayısıyla hiyeıarşik bir ilişkinin 
bulunmasını 

Dl Kanunun üstünlüğüne karşın idarenin 
kanuna bağlı olmamasını 

El idari işlemin üstünlüğü ve yasamanın idari 
işleme tabi olmasını 

25. Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli 
kanunlardan biridir? 

Al Tülk Medeni Kanunu 
Bl Tülk Ceza Kanunu 
CL Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
Dl iş Kanunu 
El Kesin Hesap Kanunu 

26. Yasama organının bir konuyu araya başka bir 
işlem girmeksizin düzenlemesine ne ad 
verilmektedir? 

Al Yasama yetkisinin asliliği 
Bl Yasama yetkisinin devredilmezliği 
CL Yasama yetkisinin genelliği 
Dl Kanunlann nesnelliği 
El Kuvvetlerayrılığı ilkesi 
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27. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının 

yürütme organını ilgilendiren kararlarından 
biridir? 

Al Cumhuıbaşkanının vatan hainliği dolaysıyla 
TBMM taıafından suçlandınlması 

Bl TBMM içtüzüğ ünün değiştirilmesi 
CL TBMM içtüzüğ ünün hazırlanması 
Dl Meclis başkanlık divanının seçilmesi 
El Meclis başkanının seçilmesi 

28. Aşağıdakilerden hangisi 
hükmünde kararname 
yapılabilir? 

Al Temel haklar 
Bl Kişi hakları ve ödevleri 
CL Siyasi haklar ve ödevleri 
Dl Bütçe 

hakkında kanun 
ile düzenleme 

El Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 

29. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi 
kararları Ile geliştirilmiş olan kanun 
hükmünde kararname geçerlilik şartlarından 
biri değildir? 

Al ivedilik şartı 
Bl Kısa sürelilik şartı 
CL Zorunluluk şartı 
Dl Önemlilik şartı 
El Yetki kanunu şartı 

30. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun 
hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki 
Ifadelerden hangisi doğrudur? 

AlOlağanüstü hal kanun hükmünde 
kaıamamelerini çıkamıakla yetkili makam 
bakanlar kuruludur. 

BlOlağanüstü hal kanun hükmünde 
kaıamamelerinin çıkarılabilmesi için yetki 
kanununa gereksinim vardır. 

CL Temel haklar, kişi haklan ve ödevleri ile 
siyasi haklar ve ödevler olağanüstü hal 
kanun hükmünde kaıamameleriyle 
düzenlenemez. 

Dl Olağanüstü hal kanun 
kaıamameleri hakkında 
Mahkemesinde dava açılabilir. 

hükmünde 
Anayasa 

El Olağanüstü hal kanun hükmünde 
kaıamameleri üzerindeki tek denetimi TBMM 
yapabilir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com

