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ANAYASA HUKUKU A 
2011 BS 1302-A 

DiKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabi lir. Bunun la 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bi 19iye göre 
do-ru olan cevabı aretle iniz. 

1. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden 

hangisi uluslararası antlaşmaları 

onaylamakla yetkili kılınmıştır? 

A) Başbakan 

B) Dışişleri Bakanı 

C) TBMM Başkanı 
D) Cumhurbaşkanı 

E) Anayasa Mahkemesi Başkanı 

2. 1982 Anayasası'na göre kanun hükmünde 
kararnamelerin siyasi denetimini 
aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır? 

A) Halk 
B) Cumhurbaşkanı 

C) TBMM 
D) Başbakan 

E) Bakanlar Kurulu 

3. Aşağıdakilerden hangisi usul ve şekil unsuru 
bakımından tüzükleri diğer idari düzenleyici 
işlemlerinden ayıran temel özelliktir? 

A) idari yargı denetimine tabi bulunması 
B) Danıştay'ın incelemesinden geçirilmesi 
C) Yürütme organının yapması 
D) Anayasaya aykırı olmaması 
E) Düzenleyici işlemler olması 

4. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği 

sıfatının düşmesine ilişkin kararları 

denetlemekle yetkilidir? 

A) Anayasa Mahkemesi 
B) Sayıştay 

C) Danıştay 

D) Yargıtay 

E) Uyuşmazlık Mahkemesi 

A 2 

5. Aşağıdakilerden hangisi yasama 
uyumsuzluğu kurumu ile ulaşılmak istenen 
amaçtır? 

A) Milletvekillerinin görevlerin gerektirdiği bir 
yaşam düzeyini sürdürmelerinin sağlanması 

B) Milletvekillerine kürsü dokunulmazlığının 

sağlanması 

C) Milletvekillerinin herhangi bir yürütme 
görevını kabul etmelerini engelleyerek 
yürütme karşısında tam bir bağımsızlığa 

kavuştu ru la b ilmesi 
D) Milletvekillerinin yargılanmasının önüne 

geçilmesi 
E) Milletvekillerinin yasama dönemi içerisinde 

seçmenlerince azledilebilmesi 

6. Ara vermiş ya da tatilde bulunan meclisin 
toplantıya çağrılması ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Meclis, milletvekillerinin beşte birinin istemi 
üzerine Meclis Başkanınca toplantıya 

çağırılabilir. 

B) Meclis, doğrudan doğruya 

Cumhurbaşkanınca toplantıya çağırılabilir. 

C) Meclis, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine 
Cumhurbaşkanınca toplantıya çağırılabilir. 

D) Meclis, Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan 
toplantıya çağırılabilir. 

E) Meclis, Meclis Başkanınca doğrudan 

toplantıya çağırılabilir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi "serinlerne 
süresinin" temel amacıdır? 

A) Muhalefet partilerinin işini zorlaştırmak 
B) Yasama sürecinde duygusal etkenlerin 

etkisini azaltmak 
C) Yürütmenin etkinliğini arttırtmak 
D) Yasama sürecini kolaylaştırmak 
E) Yasama sürecini hızlandırmak 
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8. Aşağıdakilerden hangisinde Devlet 
Başkanının cezai sorumsuzluğu mutlaktır? 

A) Cumhuriyetlerde 
B) Başkanlık hükümet sisteminde 
C) Monarşilerde 

D) Yarı-başkanlık hükümet sisteminde 
E) Parlamenter hükümet sisteminde 

9. TBMM'nin üye tamsayısının 2!!..ll kaçta kaçı, 
Cumhurbaşkanının vatana ihanetten dolayı 

suçlandırılması için teklif sunabilir? 

A) TBMM üyelerinin tümü 
B) TBMM üye tamsayısının 2/3'ü 
C) TBMM üye tamsayısının 3/5'i 
D) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu 
E) TBMM üye tamsayısının 1/3'ü 

10. Herhangi bir nedenle boşalan bir Bakanlığa 
!ın. ~ kaç gün içinde atama yapılır? 

A) 3 
B) 5 
C) 7 
D) 10 
E) 15 

11. Aşağıdakilerden hangisi kolektif siyasal 
sorumluluğun doğurduğu sonucu ifade 
etmektedir? 

A) Hükümet içindeki bakanlardan birinin 
çekilmek durumunda kalması 

B) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi 
C) Yasama organının tatile girmesi 
D) Hükümetin tüm olarak çekilmesi 
E) TBMM başkanının seçimlerinin yenilenmesi 

12. Güven istemi meclis üye tamsayısının 2!!..ll 
kaçta kaçı ile reddedilebilir? 

A) Üye tamsayısının tümü 
B) Üye tamsayısının salt çoğunluğu 
C) Üye tamsayısının üçte biri 
D) Üye tamsayısının dörtte biri 
E) Üye tamsayısının beşte biri 

A 3 

A 
13. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal 

rejimierinde mahiyetleri gereği görülen bir 
özelliktir? 

A) Kişi hak ve özgürlüklerinin sınırlanamaması 
B) Yasama organının yetkilerinin daralması 
C) idarenin yetkilerinin daralması 
D) Yargı organının yetkilerinin mutlaklaşması 
E) idarenin yetkilerinin genişlemesi 

14. Anayasa Mahkemesi sıkıyönetim ilanı 

kararını hukuksal olarak nasıl 
nitelendirmektedir? 

A) Kanun 
B) Yargısal işlem 

C) Sübjektif işlem 
D) Şart işlem 

E) Kural işlem 

15. Olağanüstü halde yargı yetkisinin kanunen 
görevli olan olağan mahkemelere ait olması 
aşağıdakilerden hangisinin gereğidir? 

A) Ölçülülük ilkesi 
B) Kuvvetler ayrılığı ilkesi 
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi 
D) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi 
E) Tabii hakim ilkesi 

16. Aşağıdakilerden hangisi yargı fonksiyonunun 
amacını ifade etmektedir? 

A) Kamu yararının gerçekleştirilmesi 
B) Hükümetin etkinliğinin arttırılması 
C) Hükümet istikrarının güçlendirilmesi 
D) Hukuk düzeninin korunması ve 

gerçekleştirilmesi 

E) Kural koyma işlevinin gerçekleştirilmesi 
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17. Aşağıdakilerden hangisi hakimlik 
teminatlarından biri değildir? 

A) Sağlık nedeniyle görevini yapamayacak bile 
olsa görevde kalabilmeleri 

B) Aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından 

yoksun bırakılamama 
C) Görev yerlerinin keyfi olarak 

değiştirilememesi 

D) Hakimlerin azlolunamaması 
E) Kendi istekleri dışında anayasada 

belirlenen yaştan önce emekliye sevk 
edilememeleri 

18. Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kısmının 
seçımının parlamentolara verilmesinin 
ardındaki siyasal gerekçe aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Cumhurbaşkanının etkinliğini arttırmak 

B) Hükümetin düşürülüşünü zorlaştırmak 
C) Anayasa Mahkemesi'nin demokratik 

meşruluğunu güçlendirmek 
D) Yasama işlemlerinin denetlenmesini 

güçleştirmek 

E) Hükümetin kuruluşunu kolaylaştırmak 

19. Aşağıdaki kanunlardan hangisi 
Mahkemesi'nin denetimi 
bırakılmıştır? 

A) inkılap Kanunları 
B) Bütçe Kanunu 

Anayasa 
dışında 

C) Anayasada değişiklik yapan kanunlar 
D) Ceza Kanunu 
E) Medeni Kanun 

20. Aşağıdakilerden hangisi Türk anayasa 
yargısı bakımından bir destek ölçü norm 
olarak kullanılmıştır? 

A) Milletlerarası hukuk kuralları 
B) Yönetmelik 
C) içtüzük 
D) Anayasa 
E) Kanun hükmünde kararname 

A 4 

A 
21. 1961 Anayasası'na göre bir norm hakkında 

Resmi Gazete'de yayımlanmasından 

başlayarak kaç gün içinde iptal davası 

açılabilmekteydi? 

A) 10 
B) 30 
C) 40 
D) 60 
E) 90 

22. Anayasa Mahkemesi'nde bir kanun hakkında 
hangi andan itibaren iptal davası açılabilir? 

A) Kanunun teklifinden sonra 
B) Kanun teklifi yasama komisyonunda 

görüşülürken 

C) Kanun teklifi genel kurulda görüşülürken 
D) Kanun Cumhurbaşkanının 

incelemesindeyken 
E) Kanun Resmi Gazete'de yayımlandığı 

andan itibaren 

23. Anayasa Mahkemesi 
yürürlüğünü ~ fazla 
erteleyebil ir? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

iptal 
kaç 

kararının 

yıl için 

24. Anayasaya uygunluk denetimindeki usul ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Anayasa değişikliklerinde iptale karar 
verilebilmesi için en az beşte üç oy çokluğu 
şarttır. 

B) Esasa ilişkin aykırılıklara dayanan iptal 
davalarının öncelikle görülmesi gerekir. 

C) Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar 
dışında kalan işlerin dosya üzerinden 
incelenmesi gerekir. 

D) Anayasa Mahkemesi taleple bağlı olmasına 
karşın gerekçe ile bağlı değildir. 

E) Şekle ilişkin aykırılıklara dayanan iptal 
davalarının öncelikle görülmesi gerekir. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi Meclis hükümetinin 
bir özelliğidir? 

A) Yürütme organı yasama organının güven 
oyuna tabidir. 

B) Yürütme tek başlıdır. 
C) Kuvvetler birliği esasına dayanır. 
D) Cumhurbaşkanının yaptığı işlemler karşı 

imza kuralına tabidir. 
E) Yürütmenin sorumsuz kanadını 

Cumhurbaşkan i oluşturur. 

26. 1982 Anayasasının hazırlanma süreci ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Kurucu Meclisin sivil kanadı seçimle 
oluşmamıştır. 

B) 1961 Anayasasına göre daha katılımcı bir 
yöntemle hazırlanmıştır. 

C) Askeri müdahale sonucu oluşmuştur. 
D) Anayasa halkoyuna sunulmak suretiyle 

kesinleşmiştir. 

E) Sivil kanadın Bakanlar Kurulu'nun kurulması 
ve düşürülmesine ilişkin yetkisi yoktur. 

27. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet ile 
monarşi rejimieri arasındaki temel farklardan 
biridir? 

A) Cumhuriyet çoğulculuk ilkesine, monarşiler 

milli irade kuramına dayanır. 
B) Cumhuriyette parlamento yoktur, 

monarşilerde vardır. 

C) Cumhuriyet genel oy ilkesine, monarşiler tek 
dereceli seçim ilkesine dayanır. 

D) Cumhuriyet vatandaşlık, monarşi uyrukluk 
kavramına dayanır. 

E) Cumhuriyet halk egemenliğine monarşiler 

milli egemenlik ilkesine dayanır. 

28. Vatandaşların kamu giderlerini karşılamak 

için ödemek zorunda oldukları belirli bir 
miktar paraya ne ad verilir? 

A) Gümrük 
B) Vergi 
C) Resim 
D) Harç 
E) Bağış 

A 5 

A 
29. Kurulmuş iktidar teriminin tanımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin 
anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı 
iktidar 

B) Yürütme organının kanunun çizdiği sınırlar 

içinde kullandığı iktidar 
C) Bir devletin temel siyasal yapısını, yaptığı 

ya da değiştirdiği anayasa ile belirleyen 
iktidar 

D) Bir ülkenin anayasasını, o anayasada 
belirtilen usuller çerçevesinde değiştiren 
iktidar 

E) Anayasaya göre yargı yetkisini kullanan 
iktidar 

30. Devletlerin hukuki fonksiyonlarının 

sınıflandırılmasını bu fonksiyonların yerine 
getirilmesinde başvurulan işlemlerin icra 
eden makam ve yerine getiriliş biçimine göre 
dayandıran kritere ne ad verilir? 

A) işlevsel kriter 
B) Organik ve biçimsel kriter 
C) Mali kriter 
D) Maddi kriter 
E) Siyasi kriter 
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