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DIKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırl anmasından 
sonra değişiklik yapılmı ş olabi l ir. Bununla 
birlikte, testteki soru ları, d9rs kitabmlZda 
verilen bilgilere göre cevaplayı nız. Bir 
sorunun cevabı sonraki duzenlemelerle 
değişmiş ol sa bile , kitaptaki bilgiye göre 
doaru olan cevabı isaretlevini z. 

1. Aşağıda ki ifadelerden hangis i 1924 
Anayasasının tabii hak anlayı şını kabul etmiş 
olduğunun bir göstergesidir? 

A) Hürriyetin herkes için sının başkalannın 
hürriyetinin ı;ınınoır. 

Bl Millet egemenliği Anayasanın koyduğu 
esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılır. 

cı Anayasanın hiçbir maddesi hiçbir sebep ve 
bahane ile saysanamaz. 

Dl Hiçbir kanun Anayasaya aykın olamaz. 
El Devlet şek~nin Curmuriyet o lduğu 

hakkındaki birinci maddesinde değişiklik 

yapılması hiçbir türlü teklif edilemez. 

2. 19S1 ve 1982 Anayasalarının yapım sürecine 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Danışma Wıedisi, Temsilciler Meclisine 
oranla daha geni~ yetkili bir kurulu~tur. 

Bl Her iki anayasa da demokratik yöntemlerle 
hazırlanmıştır. 

cı 1982 Anayasasının hazırlanmasında siyasi 
partiler daha etkin rol oynamışlardır. 

Dl Temsilciler Wıeclisi, Danışma Meclisine 
oranla daha temsili bir nitelik taşımıştır. 

El Her iki durumda da Kurucu Meclisin sivil 
kanadı seçimle oluşmuştur. 

3. Aşağı daki durumlardan hangisinde bir siya s i 
parti.1ınW.li. kapablır? 

A) Yabancı ülkede yaşayan Türk 
vatandaşlanndan maddi yardım alması 

Bl Tek bir üyesinin demokratik devlet düzenini 
reddetmesi 

cı La ikli ğe karşı eylenierin odağ ı haline 
gelmesi 

Dl Belli sosyal sınıfın menfaatlerini temsil 
etmesi 

El Tıcari faaliyete girişmes i 

A 
2 

-4. Kiş iye veya olaya göre mahkeme 
kurulmaması hangi ilkenin bir sonucudur? 

Ai Ölçülülük 
Bi Tabii hakim 
cı Demokrasi 
Di idari hakim 
Ei Sıkıyönelm 

5. Anayasa değişikliklerinin on görulen usul ve 
şek il kurallanna uygun yapılmamıs olması ne 
anlama gelmektedir? 

Al Tali kurucu iktidar iradesi mevOJt değildir. 
B) Kurulu iktidar hukuka aykın hareket etmiştir. 

cı Tali kurucu iktidar esasa aykın işlem 
yapmıştır. 

D) Anayasa değişikliği yok hükmündedir. 
El Hukukıın ganel ilkalarina uYlJlrrı;:ımıştır. 

6. Maddi kritere göre yasama fonksiyonunun 
ta nımı aşağıdakilerden hangis idir? 

Al 09vletin sübjektif bir hukuki durum yarattığı 

fonksiyonu 
Bl Devletin objektif hukuku formüle ettiği vo 

ona yürürlülük kazandırd ığı fonksiyonu 
CL Devletin ekonomik eşitsizlikleri giderdiği 

fonksiyonu 
OL Devletin güvenlik iht iyacım karşıladığ ı 

fonksiyonu 
El Devletin uyuşmazlıklarda uygulanacak 

hukuk kuralını belirlediği fonksiyonu 

7. 1961 Anayasasının benimsemiş olduğu 
yasama orga nı aşağıdakilerden hangis idir? 

Al Heyet -i Ayan ve Heyet-Mebusan 'dan oluşan 
iki meclis 

Bl TBMM'den oluşan tek meclis 
cı Millet Meclisi ve Cumlıuriyet Senatosu'ndan 

oluşan iki meclis 
D) Senato ve Temsilciler tv1eCıisinden oluşan iki 

meclis 
E) Millet tv1eCıisinden oluşan tek meclis 
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8, Bir yasama meclis inin, çeş itli kuruluşlann 
kendi seçtiği temsilc ilerden oluşmas ı 

yöntemine ne ad verilir? 

Al Otoriter 
Bl Sendikal 
cı Kooptasyon 
OL Korporatif 
El Totaliter 

9, Mille tvekili seçilme yeterliliğine ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi xanhstır? 

Al Milletvekili seçilebilmek için kısıtlı olmamak 
gerekir. 

Bl Taksirli suçtan hüküm giyenler, milletvekili 
olabilir. 

cı Dolandıncılık nedeniyle hüküm giyenler 
milletvekili olamazlar. 

OL Milletvekili olabilmek için ~rı CIl: ilkokul 
mezunu olmak gerekir. 

El Milletvekili seçilebilmek için en az otuz 
yaşında olmak gerekir. 

10. Aşağıdakilerden 
çalışmalarının 

ama ç lanmı ştır? 

hangis i 
tarafsızhkla 

ile meclis 
yönetilmesi 

Al Meclis başkanının Cumhurbaşkanına 

seçimlerin yenilenmesine ilişkin görüş 

bildimıesi 
Bl Meclis başkanın meclisin kolluk ve yönetim 

hizmetlerini yürütmesi 
cı Meclis başkanının meclisi toplantıya 

çağırma yetkisinin olması 
OL Meclis başkanının Cumhurbaşkanına 

vekalet etmesi 
El Meclis başkanının ve oturumu yöneten 

başkan vekilinin oy kullanamanıası 

11 . TBMM 'nin toplanb ve 
ili şkin aşağıdaki 

yanhsbr? 

karar yeter 
ifad.lerden 

sayısına 

hangis i 

Al Toplantı karar ve yeter sayılan Meclisin 
top lanıp karar almasını kolaylaştıracak 
şe kilde düzenlenmiştir. 

Bl Karar yeter hiçbir şekilde üye tam sayısının 
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

CL Üye tam sayısının en az üçte biri ile 
toplanır. 

OL Karar yeter sayısı her zaman toplantıya 
katılanlann sa~ çOğunluğudur. 

El Bir bakan kendi oyu ile birlikte en çok iki oy 
kullanabilir. 
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12. Siyasi parti grupları aşağıdaki faaliyetlerden 

hangis ini gerçekle ştirebilir? 

Al Yüce Dvan'a sevk karan almak 
Bl Kanun tasanlannı kabul veya reddetmek 
cı Anayasa deg i şikligi yapmak 
OL Meclis görüşmesi yapmak 
El Gensoru önergesi vemıek 

13. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuna 

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangis i 
yanhsbr1 

Al Cumhurbaşkanının kişisel sorumsuzluğuna 

ilişkin milletvekili dokunulmazlığı hükümlerini 
uygulamak gerekir. 

Bl Cumhurbaşkanını yargılayacak olan organ 
yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesidir. 

cı Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili suçlardan 
sorumsuzdur. 

OL Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğu 

mutlak olarak kabul edilmiştir. 
El Cumhurbaşkanının vatana ihanet halinde 

ceza i sorumluluğu vardır. 

14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının 
ya rgı ile ilgili görev ve yetkilerindendir? 

Al Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek 
Bl Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek 
cı Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve 

Başkanını atamak 
OL Kanunlann anayasaya aykırı olduklan 

gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine iptal 
davası açmak 

El Belirli kişilerin cezalannı hafifletmek veya 
ka ldımıak 

15. 2007 Anayasa değiş ikliği ile 
Cumhurbaşkanhğı seç im usulüne getirilen 
değiş iklik aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Cumhurbaşkanının görev süresinin yedi yıla 
çıkanlması 

Bl Cumhurbaşkanı seçimlerinin ertelenmesi 
CL Cumhurbaşkanının dogrudan halk 

tarafından seçilmesi 
OL Cumhurbaşkanının tek turda TBMM 

tarafından seçilmesi 
El Cumhurbaşkanının bir dönem için 

seçilebilmesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. 1982 Anayasa sına göre Bakanlar Kurulunun 
yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangis i 
yanlıstır? 

Al Bir bakan birden fazla bakanlığa vekalet 
edemez. 

Bl Başbakan ve bakanlardan oluşur. 
cı Başbakanın konumu oldukça zayıftır. 
Dl Bakanlar başbakana karşı sorumludur. 
El Bir bakanlığın kurulması ancak kanunla 

mümkündür. 

17. Aşağıdakil8rden hangisi 1982 AnayasasılUn 
parlamenter s isteme aykırı bir uns urudur? 

Al Hükümetin parlamento karşısındaki siyasal 
sorumluluğu 

Bl Fesih kurumuna yer verilmesi 
cı Seçimlerin yenilenmesi kurumuna yer 

verilmesi 
Dl Karşı imza kuralının kabul edilmiş olması 

El Cumhurbaşkanının doğrudan halk 
tarafından seçilmesi 

18. Geçici Bakanlar Kurulunun kurulmasının 

amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Curmurbaşkanına danışmanlık görevini 
yerine getirrnek 

Bl Seçimlerin tam bir tarafsızlık içinde 
yapılmasını sağlamak 

cı Yeni hükümet kuruluncaya kadar yürütme 
görevinin yerine getirilmesini sağlamak 

Dl Başbakanın yurtdışına çıkması halinde 
yerine vekalet etmek 

El Görevdeki bakanlar kurulunu denetlemek 

19. Aşağıdaki durumlardan 
sıkıyönetim itan edilmez? 

Al Tehlikeli salgın hastalıklar 
Bl iç savaş 

hangisinde 

CL Fanatik bir grubun Cumhuriyet rejimini 
yıkmak için silahlı mücadeleye başlamış 

olması 

Dl Şiddet olaylannın sava~ halini gerektirecek 
kadar artmış olması 

El Bir bölgede ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlÜğünü tehlikeye düşürecek şiddet 

hareketlerinin yaygınlaşmış olması 

A • 
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20. Olağanüstü hal rejimi işlemlerine ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al Tazminat davalan idare aleyhine açılır. 
Bl idarenin kamu görevlisine rücu edebilmesi 

için Başbakanın imi gerekir. 
cı Yetkili makamlann işlemlerine karşı tam 

yarg ı davası açı labilir. 
OL Valilerin verdigi kararlar hakkında 

yürütmenin durdurulması karan verilemez. 
El Tazminat davalan idare mahkemesinde 

görülür. 

21. Sıkıyönetim Kanununa ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Anayasaya aykınlığı iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. 

Bl Sıkıyönetim komutanlannın şahsi kusurlan 
nedeniyle hukuki sorumluluklan ileri 
sürülemez. 

cı ilk olarak 1961 Anayasası döneminde kabul 
edilmiştir. 

OL Sıkıyönetim komutanlanna tanınan 
yetkilerin kullanılmasına ilişkin iptal davası 

açılamaz. 

El Zabıta kuwetleri bütün teşkilatı ile birlikte 
Sıkıyönetim Komutanlığının emrine girer. 

22. Aşağıdakilerden hangis i Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun görevlerinden biri 
değildir? 

Al istinat Mahkemesi sıfatıyla önüne gelen 
davalan inceleme 

Bl Danıştay üyelerini atama 
cı Hakim atamalanna ilişkin koşullan belirleme 
OL Yargıtay üyelerini atama 
El Hakimlere disiplin cezası verme 

23. Aşağıdakilerden hangisi , hakimlerin yiiriitme 
organına bağımlı olması sonucunu doğurur? 

Al Yasama organında yargı yetkisinin 
kullanılmas ı ile ilgili olarak soru sorulması 

Bl Hakimlerin sağlık nedeniyle görevden 
alınma lan 

cı Hakimlerin özlük işlerinin kanunla 
düzenlenmesi 

OL Hakimlerin re 'sen emekli edilmeleri 
El Hakimlerin idari görevleri bakımdan Adalet 

Bakanlığına bağlı olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. 1982 Anayasasına göre Yargıtay üyelerini 
aşağıdakilerden hangisi seçer? 

Al Cumhurbaşkanı 

Bl lBMM 
cı Yargıtay 

OL Bakanlar Kurulu 
El Hakimler ve SavcılarYüksek Kurulu 

25. Aşağıdaki parlamento kararlanndan hangisi 
Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir? 

Al Hükümete güvenoyu verilmesi 
Bl Milletvekillerinin üyeliklerinin 

ilişkin kararlar 
düşmesine 

CL Meclis araştımlası açılmasına karar vemıe 
OL Erken seçim karan 
El I\I1eclis soruştumıası açılmasına karar venne 

26. Anayasaya uygunluk denetimine konu olan 
normların , uygunluk incelemesinde tabi 
olacaklan normlara ne ad verilir? 

Al Denetim kriterleri 
Bl Kanun 
cı Hukuk normu 
OL Adsız düzenleyici işlemler 
El Ölçü norm 

27. Türkiye'deki anayasa yargısına ilişkin 
aşağıdaki iladelerden hangisi xanhstır? 

Al Anayasa Mahkemesi sadece maddi 
anlamda kanunlan denetleyebilir. 

Bl Özel mahkeme sistemi benimsenmiştir. 
cı ilk olarak 1961 Anayasası ile getirilmiştir. 
OL Anayasa Mahkemesinin statüsünde 

değişiklik yapılması Anayasa değişikliği ile 
mümkündür. 

El Mahkeme üyelerini Cumhurbaşkanı seçer. 

28. Anayasada belirtilen bazı kiş i ya da 
organların bir kanuna karıı ı Anayasa 
Mahkemes inde dava açmalarıyla 

gerçekleştirilen denetim türüne ne ad verilir? 

Al Dolaylı denetim 
Bl Doğrudan denetim 
CL Somut norm denetimi 
Dl Soyut norm denetimi 
El Önleyici denelim 
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29. Anayasada açıkça belirtilmedilıi halde 

Anayasa Mahkemesinin içtihat yoluyla 
oluşturduğu yetki aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Soyut norm denetimi yapma 
Bl Kanunlann Anayasaya uygunluğunu 

denetleme 
c) YünJrlüğü durdurma 
OL Kararlann yürürlüğe ginnem i bir yıı 

erteleme 
El ilk inceleme yapma 

30. Anayasa 
uygunluk 

değişikliklerinin 
denetimine ili ş kin 

iladelerden hangis i ya nhstır? 

anaya saya 
aşağıdaki 

Al Teklif ve oylama çogunluguna uyulup 
uyulmadığı denetlenir. 

Bl Şekil bozukluğuna dayanan iptal davası 
Anayasa degişikliginin yayımlandıgı tarihten 
itibaren ancak on gün içinde açılabilir. 

cı Somut norm denetimine konu olabilir. 
OL ivedilikle görüşme yasağına uyulup 

uyulmadığı denetlenir. 
El 1982 Anayasası sadece şekil denetimi 

yapılabi leceğini ön gönnektedir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 


