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1. Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart 1971 askeri 
müdahalesinin sonucunda temel haklarda 
yapılan sınırlamalardan biridir? 

A) Üniversite özerkliğinin zayıfiatılması 
B) Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulması 
c) Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde 

karamame yetkisinin verilmesi 
D) Tabii yargı yolu yerine kanuni yargı yolu 

ilkesinin getirilmesi 
E) Anayasa Mahkemesi'nin anayasa 

değişikliklerini ancak şekil yönünden 
denetleyebileceğinin öngörülmesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın 
katı bir Anayasa olduğunun göstergesidir? 

A) Anayasa değişikliği sürecine onay 
safhasının eklenmesi 

B) Anayasa değişikliği kanunlarının kabulü için 
salt çoğunluğun yeterli olması 

c) Anayasa değişikliği kanunlarının bir kere 
görüşülmesi 

D) Anayasa değişikliği teklifinin bir milletvekili 
tarafından yapılabilecek olması 

E) Hiçbir biçimde değiştirilmeyecek hükmünün 
bulunmaması 

3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda 
Cumhuriyetin niteliklerinden biri olarak 
savılmamıstır? 

A) Milli dayanışma 
B) insan haklarına saygı 
C) Kanun devleti olma 
D) Sosyal devlet 
El Laiklik 

A 2 

4. Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesinin 
sonuç ları ndan biridir? 

A) Belli bir din e mensup olanların mülkiyet 
hakkına sahip olması 

B) Herkesin ayrım gözetilmemesini isteme 
hakkının bulunması 

C) Toplumsal sınıflar arasında hukuken farklılık 
gözetilmesi 

D) Erkeklerin kadınlara göre hukuken çeşitli 

önceliklere sahip olması 
E) Belli bir dili konuşanların kanun önünde eşit 

olması 

5. Anayasa Mahkemesi'nin anayasa 
değişiklikleri üzerindeki şekli denetimi 
gereğince iptal kararını !ın. g hangi oy 
çokluğu ile vermesi gerekmektedir? 

A) 1/5 çoğunluk 
B) 2/5 çoğunluk 
C) 3/5 çoğunluk 
D) 4/5 çoğunluk 
E) 5/6 çoğunluk 

6. Aşağıdakilerden hangisinin kabulü 1924-1961 
anayasal düzenlerinin kanuncu özelliğinden 
ciddi bir sapma olarak kabul edilmektedir? 

A) Bakanlar Kurulu'nun yönetmelik 
çıkarabilmesi 

B) Bakanlar Kurulu'nun kanun tasarısı 

sunabilmesi 
C) Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde 

karamame çıkarma yetkisinin verilmesi 
D) Meclisin içtüzüğünü hazırlayabilmesi 
E) Bakanlar Kurulu'nun tüzük çıkarabilmesi 

7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesi'nin denetimine tabi değildir? 

A) Kanun hükmünde kararnameler 
B) içtüzük değişiklikleri 
C) Kanunlar 
D) Usulüne göre yürürlüğe konmuş 

milletlerarası antlaşmalar 

E) Anayasa değişiklikleri 
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8. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası 

döneminde mevcut olmayan ve 1982 
Anayasasıyla Türk hukukuna giren 
düzenleyici bir işlem türüdür? 

Al Tüzük 
Bl Yönetmelik 
C) Genelge 
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
E) Kanun hükmünde kararname 

9. Aşağıdakilerden hangisi federal yapılı 

devletlerin vazgecilmez unsurudur? 

A) Yasama organının iki meclisten oluşması 
B) Siyasal sistemin otoriter olması 
C) Parlamenter hükümet sisteminin 

uygulanması 

D) Seçimlerin tek dereceli olması 
E) Başkanlık hükümet sisteminin uygulanması 

10. Yenilenmesine karar verilen meclisin 
yetkilerinin yeni meclisin seçilmesine kadar 
sürecek olması hükmü aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleştirilmesine yöneliktir? 

A) Cumhurbaşkanının güçlendirilmesi 
B) Ülkenin geçici bir süre için bile olsa meclissiz 

kalmaması 
C) Milletvekillerinin dokunulmazliğının 

kaldırılması 

D) Hükümetin etkinleştirilmesi 
E) Başbakanın yürütme erki içinde 

zayıfiatılması 

11. Aşağıdakilerden hangisi seçmenlerin 
verdikleri oyların yasama organında 

sandalyelere dönüştürülmesinde uygulanan 
kurallar bütününü ifade etmektedir? 

A) Parti disiplini 
B) Siyasi partiler sistemi 
c) Seçim sistemi 
D) Hükümet sistemi 
E) Siyasal sistem 

A 3 

A 
12. TBMM Başkanlık Divanı ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Başkanlık Divanına meclisteki bütün siyasi 
parti grupları eşit sayıda temsilci gönderirler. 

B) Siyasi parti grupları başkanlık için aday 
gösterebilirler. 

C) Başkanlık Divanı, meclis üyeleri arasından 
seçilen meclis başkanı, başkan vekilleri, 
katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur. 

D) TBMM başkanı ve başkan vekilleri meclisteki 
her türlü tartışmaya katılabilirler. 

E) TBMM başkanı ve oturumu yöneten başkan 
vekili oy kullanabilirler. 

13. Siyasi parti gruplarının meclis başkanlığı için 
aday gösteremerneleri hükmü hangi amacın 
gerçekleştirilmesine yönel iktir? 

A) Meclis başkanının tarafsızlığını sağlamak 
B) Milletvekillerini parti disiplini içinde hareket 

etmeye zorlamak 
C) Yasama organını istikrarlı hale getirmek 
D) Meclis başkanını güçlendirmek 
E) Yürütme organının etkinliğini arttırmak 

14. Aşağıdakilerden hangisine 1982 
Anayasası'nda hiç değinilmemistir? 

A) TBMM Başkanı 
B) TBMM Başkanlık Divanı 
C) idare amirieri 
D) Siyasi parti grupları 
E) Danışma Kurulu 

15. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter 
sistemin bir özelliğidir? 

A) Yürütme yetkisinin bir kişi ile bir kurul 
arasında bölüştürülmesi 

B) Devlet başkanlığı makamının olmaması 
C) Yürütme yetkisinin tümünün kolektif olarak 

bir kurula verilmesi 
D) Devlet başkanının siyasalolarak yasama 

organına karşı sorumlu olması 
E) Yürütme yetkisinin tümünün halk tarafından 

seçilmiş başkana ait olması 
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16. Karşı-imza kuralı yürütme yetkisinin gerçekte 
kimde olduğunu göstermektedir? 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Anayasa Mahkemesi Başkanı 
c) TBMM Başkanı 
D) Bakanlar Kurulu 
E) Yüksek Seçim Kurulu 

17. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'na 
göre Cumhurbaşkanı'nın sürekli olarak 
görevinden ayrılmasına yol açan hallerden 
biri olarak kabul edilemez? 

A) Çekilme 
B) Vatana ihanetle suçlanma 
C) Ölüm 
D) Sağlık nedeniyle görevi yürütemeyecek 

hale gelme 
E) Hastalık 

18. Yasama organı dışından bakan atanabilmesi 
usulü ilk kez hangi anayasa döneminde kabul 
edilmiştir? 

A) 1876 Kanun-u Esasi 
B) 1921 Anayasası 
c) 1924 Anayasası 
D) 1961 Anayasası 
E) 1982 Anayasası 

19. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden 

hangisinin mutlaka milletvekili olması şarttır? 

A) Ulaştırma Bakanı 

B) Dışişleri Bakanı 
c) Milli Savunma Bakanı 
D) içişleri Bakanı 
E) Başbakan 

A 4 

A 
20. Hükümetin güvenoyu a Iabilmesi için 

anayasada özel bir çoğunluğun 

öngörülmemesinin arkasındaki gerekçe 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) Hükümetin etkinliğini arttırmak 
B) Hükümetin kuruluşunu kolaylaştırmak 
c) Hükümetin istikrarını bozmak 
D) Hükümetin kuruluşunu zorlaştırmak 
E) Yasama organının denetimini 

kolaylaştırmak 

21. Şiddet olaylarının yaygınlaşması nedeniyle 
ilan edilen olağanüstü halde ve 
sıkıyönetirnde Bakanlar Kurulu karar 
vermeden önce aşağıdakilerden hangisinin 
görüşünü almak zorundadır? 

A) Yüksek Seçim Kurulu 
B) Sayıştay 

C) Milli Güvenlik Kurulu 
D) TBMM Başkanlık Divanı 
E) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

22. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim 

konusunun kapsamı içinde LL!.!: almaz? 

A) Hükümetin gensoru yoluyla düşürülmesi 
B) Kolluk görev ve yetkilerinin askeri 

makamlara geçmesi 
c) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 
D) Temel hak ve özgürlüklerin durdurulması 
E) Bazı suçlar hakkında yargılama yetkisinin 

sıkıyönetim askeri mahkemelerine geçmesi 

23. Aşağıdakilerden hangisi kanun, tüzük veya 
yönetmeliklerin, yeni bir kanun, tüzük veya 
yönetmelikle yürürlükten kaldırılmasını ifade 
etmektedir? 

A) Veto 
B) Fesih 
C) Azil 
D) ilga etme 
E) Kadük olma 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi yönetilenlerin 
hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin 
ve onu temsil eden yöneticilerin de hukuka 
bağlı olduğu devlet anlayışını 

yansıtmaktadır? 

Al Üniter devlet 
Bl Federal devlet 
cı Polis devleti 
D) Kanun devleti 
E) Hukuk devleti 

25. Hakimlerin azlolunamaması esası ilk kez 
hangi anayasamızda düzenlenmiştir? 

Al 1876 Kanun-u Esasi 
B) 1921 Anayasası 
C) 1924 Anayasası 
Dl 1961 Anayasası 
E) 1982 Anayasası 

26. Aşağıdaki anayasalarımızın hangisinde yargı 
fonksiyonu hiç düzenlenmemistir? 

A) 1876 Kanun-u Esasi 
B) 1921 Anayasası 
C) 1924 Anayasası 
D) 1961 Anayasası 
E) 1982 Anayasası 

27. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin 
gelişimindeki 2.2.!!. ve ~ önemli aşama olarak 
tanımlanabilir? 

Al Federalizmin yaygınlaşması 
Bl Kuvvetlerayrıliğının kabulü 
cı Ulus devletin kurulması 
D) Yürütme işlemlerinin yargı denetimine 

açılması 

El Anayasa yargısının ortaya çıkışı 

28. Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali'nin bir 
uru nu olan genel irade anlayışının 

özelliklerinden biri değildir? 

Al Bölünmezlik 
Bl Devredilmezlik 
cı Yanılmazlık 

D) Temsil edilemez oluşu 
E) Monarka ait oluşu 

A 5 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisi anayasada sebebi 

belirtilmiş istisnai bir yasama işlemidir? 

Al Bütçe kanununun çıkarılması 
B) Savaş dolayısıyla seçimlerin bir yıl geriye 

bırakılması 

C) Kanun hükmünde kararnamelerin 
çıkarılması 

D) TBMM başkanının seçilmesi 
E) Hükümete güvenoyu verilmesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesi'ni pozitif kanun koyucu durumuna 
getirmektedir? 

Al Talebin reddi kararı 
B) Yorumlu red kararı 
C) Yokluk kararı 
Dl iptal kararı 
E) Yürürlüğü durdurma kararı 
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