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DIKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınlZda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorun un cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
do· ru olan cevabı i ar et le iniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi mutlak monarşi 

kavramını tanımlamaktadır? 

A) Padişahın yetkilerini kullanırken goruş 

alacağı hiçbir danışma organının olmaması 
B) Başbakanın parlamentonun güvenoyuna 

dayandığı bir hükümet sistemi öngörmesi 
C) Padişahın yetkilerini sınırlandıracak hukuk 

kuralları ve hukuki mekanizmaların 

olmaması 
D) Yasama ve yürütme yetkilerinin yasama 

organında toplanması 
E) Devlet iktidarının ayanlar tarafından 

ortaklaşa kullanılması 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 

imparatorluğu'nda anayasal gelişmelerin ilk 
adımı olarak kabul edilmektedir? 

A) Kanun-i Esasi 
B) Büyük Şart 
C) Tanzimat Fermanı 
D) Sened -i ittifak 
E) Islahat Fermanı 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çoğunlukçu 

demokrasi anlayışını yansıtır? 

A) Kamu iyiliği ancak toplum içindeki çeşitli 
grupların varlığından ve bunlar arasındaki 
özgür tartışma ve pazarlıklardan doğar. 

B) Çoğunluk iradesi ancak farklı görüşlerin 

özgürce ifade edilebildiği bir ortamda özgür 
olarak belirebilir. 

C) Azınlık haklarının garanti altına alınması 
gerekir. 

D) Çoğunluk iradesi daima kamu iyiliğine 

yönelir ve hiçbir zaman yanılmaz. 
E) Çoğunluk iradesini sınırlayıcı tedbirlerin 

alınması gerekir. 
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4. Aşağıdakilerden hangisi, 1924 Anayasasının 
kamu hürriyetlerinin meclis çoğunluğunca 

anayasaya aykırı biçimde sınırlandırılmasına 
yol açabilecek bir eksikliğidir? 

A) Hükümetin kolektif sorumluluğu ilkesini 
kabul etmesi 

B) Anayasa Mahkemesinin olmaması 
c) Kanunların anayasaya aykırı olamayacağı 

ilkesi 
D) Kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı sistemini 

kabul etmesi 
E) Anayasanın yumuşak anayasa olması 

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik 
Konseyi Rejimi'nin özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Cumhurbaşkanının yetkileri Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanına 

geçmiştir. 

B) idari işlemlerin yargısal denetimi ilkesine 
uyulmamıştır. 

c) Bu dönemde işlemler Hukuk Devleti ilkesine 
uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 

D) Bakanlar kurulunun görevi Milli Güvenlik 
Konseyi güdümündeki sivil bir hükümete 
bırakılmıştır. 

E) Anayasada değişiklik yapma yetkisi Milli 
Güvenlik Konseyi'ne geçmiştir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının 
kazuistik bir yöntemle hazırlanmasının 

nedenlerinden biridir? 

A) Türk siyasal kültürünün kanuncu bir niteliğe 
sahip olması 

B) Anayasanın üstünlüğü 

c) Genel ilkelerin düzenlenerek uygulamanın 
yasama organına bırakılması 

D) Toplumun değişen ihtiyaçlarına uyum 
sağlanmasının gerekli olması 

E) Halkın bu yönde talebinin olması 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com
ferhat
http://acikogretimx.com



http://acikogretimx.com

2009 AS 1302-A 

7. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının 
bir geçiş dönemi ön gördüğünün 

göstergesidir? 

A) Rasyonelleşmiş parlamentarizm yönünde bir 
eğilim göstermesi 

B) Kazuistik yöntemle hazırlanmış olması 
C) Kimi parti ve siyasetçilere siyaset yasağı 

getirmiş olması 

D) Siyasi partilerin meclis grubu kurmalarını 

güçleştirmiş olması 

E) Toplumun yararlarını kişinin yararlarından 
üstün tutması 

8. Milli Güvenlik Konseyi rejimi yasalarının 

Anayasaya uygunluk denetimi hangi yılda 

yapılan anayasa değişikliğinden sonra 
mümkün hale gelmiştir? 

A) 2001 
B) 2002 
C) 2003 
D) 2004 
E) 2005 

9. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin 

unsurlarından biri değildir? 

A) Resmi bir devlet dininin olmaması 
B) Devletin bütün dinlerin mensuplarına eşit 

davranması 

C) Dini özgürlüklerin kötüye kullanılmasının 
engellenmesi 

D) Din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına 
alınması 

E) Siyasi kararların alınmasında halkın dini 
hassasiyetlerinin gözetilmesi 

10. Aşağıdaki şartlardan hangisi genel oy 
ilkesini zedeler? 

A) Eğitim 

B) Vatandaşlık 
C) Yaş 
D) Kısıtlı olmama 
E) Kimi görevlerde bulunmama 
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11. Siyasi partiler aşağıdaki 

hangisi ile kapatılabilir? 
gerekçelerden 

A) Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarından 
maddi yardım alması 

B) Sınıf veya zümre diktatörlüğünü savunması 
c) Hükümetin güvenlik politikalarına karşı 

olması 

D) Devletin tekliği ilkesini savunması 
E) Ücretlilerin çıkarlarını savunması 

12. Siyasal parti faaliyetlerinin Anayasa ile 
sınırlandırıldığı demokrasi anlayışına ne ad 
verilir? 

A) Otoriter demokrasi 
B) Anayasal demokrasi 
c) Sınırlı demokrasi 
D) Hukuki demokrasi 
E) Militan demokrasi 

13. Temel hak ve özgürlüklerin durumun 
gerektirdiğinden daha fazla sınırlandırılması 

hangi ilkenin ihlalidir? 

A) Özgürlük ilkesi 
B) Adalet ilkesi 
c) Kanunilik ilkesi 
D) Ölçülülük ilkesi 
E) Demokrasi ilkesi 

14. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin 
hukuki yöntemlerinden biridir? 

A) Siyasi özgürlükler önündeki engelleri 
kaldırmak 

B) Şekli eşitliği sağlamak 

c) Yabancı sermayeyi teşvik etmek 
D) Herkesten geliri oranında vergi almak 
E) Özelleştirmeler yapmak 
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15. 1982 Anayasasına göre, temel hak ve 
özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya 
kısmen durdurulması hangi hallerde 
mümkündür? 

A) Yabancı ülkeden ziyaretçilerin gelmesi 
halinde 

B) Tatbikat sırasında 
C) Hükümetin kurulamaması halinde 
D) Ekonomik kriz sırasında 
E) Sıkıyönetim halinde 

16. Aşağıdakilerden hangisi toplumun ekonomik 
kaynaklarının ekonomik kalkınmayı 

sağlamak amacıyla, bilimsel ve akılcı 

kullanılmasını sağlamaya yönelik 
düzenlemedir? 

A) Özelleştirme 
B) Planlama 
C) Kamulaştırma 
D) Devletleştirme 

E) Vergi 

17. Hükümlerinin adi kanun hükümlerinin kabulü 
veya değiştirilmesinden daha zor usullerle 
değiştirilebildiği ya da kabul edilebildiği 
anayasalara ne ad verilir? 

A) Sert anayasa 
B) Çerçeve anayasa 
C) Kazuistik anayasa 
D) Kısa anayasa 
E) Yumuşak anayasa 

18. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki 

işlemlerden hangisinin halkoyuna sunulma 
olanağı vardır? 

A) Anayasa değişikliği 
B) Kanun 
C) Hakimlerin seçimi 
D) Yargı kararı 
E) Kanun Hükmünde Kararname 
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19. Aşağıdakilerden hangisi kendisinden önce 

kabul edilmiş bir pozitif hukuk normuna 
dayanmaz? 

A) Kurulmuş iktidar 
B) Asli kurucu iktidar 
c) Yürütme kuvveti 
D) Yargı erki 
E) Tali kurucu iktidar 

20. Aşağıdakilerden hangisi 
Anayasa tarihinin tek 
anayasasıdır? 

A) 1876 Anayasası 
B) 1921 Anayasası 
c) 1924 Anayasası 
D) 1961 Anayasası 
E) 1982 Anayasası 

Osmanlı-Türk 
yumuşak 

21. Devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifini, 
işlemleri yapan organa dayandıran kritere ne 
ad verilir? 

A) Organik kriter 
B) Siyasi kriter 
c) Kişisel kriter 
D) Maddi kriter 
E) Fonksiyonel kriter 

22. 1982 Anayasasında yürütmenin görev 
olmasının yanında yetki olarak da 
nitelendirilmesinin nedeni nedir? 

A) Yargı organlarının yürütmenin ışıne 

karışması 

B) Yürütmenin yetkisinin çok fazla olması 
c) 1961-1980 arası devrede karar almak 

kudretinden yoksun hükümetlerin olması 
D) Yürütmenin faaliyetlerinde kanunlara uygun 

hareket etmesi gerektiği 
E) Yasama organının yetersizliği 

23. Yürütmenin düzenleyici işlem yapma yetkisi 
ne tür bir yetkidir? 

A) Özerk yetki 
B) ilkel yetki 
c) Asli yetki 
D) Sınırsız yetki 
E) Türevsel ve bağlı yetki 
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24. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına 
göre yürütmenin sahip olduğu bir özerk 
düzenleme yetkisidir? 

A) Yetki kanunu çıkartmak 
B) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Kanun 

Hükmünde Kararnamesi çıkartmak 
C) Tüzük çıkartmak 
D) Yönetmelik çıkartmak 
E) Atama işlemleri yapmak 

25. Aşağıdakilerden hangisi maddi anlamda bir 
kanundur? 

A) iı kurulması hakkında kanun 
B) Af kanunu 
C) Üniversite kurulması hakkında kanun 
D) Türk Medeni Kanunu 
E) Parlamento kararı 

26. Aşağıdakilerden hangisi yasama yetkisinin 
genelliği ilkesinin bir sonucu değildir? 

A) Yürütme organına mahfuz düzenleme 
alanının bulunmaması 

B) Her konunun kanunla düzenlenebilmesi 
C) Yürütme organının sadece bağlı yetkilere 

sahip olması 
D) Yasama organının bir konuyu dilediği 

ölçüde ayrıntılı düzenleyebilmesi 
E) Yürütme organının özerk düzenleme 

yetkisinin olması 

27. Meclisin yürütme organı ile ilişkilerine dair 
kararlarının yargı denetimi dışında 

kalmasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yasamanın özerk düzenleme alanı içinde 
olması 

B) Şart işlem olması 
C) Vatandaşların haklarını etkilememesi 
D) Niteliği gereği siyasi tercih ve takdiriere 

dayanması 
E) Meclisin iç işleyişini etkilememesi 
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28. idarenin işlem yapma yetkisinin kaynağının 

yasalar olması ve yaptığı işlemlerde sadece 
yasanın koymuş olduğu yetkiye sahip 
olmasına ne ad verilir? 

A) Yasal yetki 
B) Özerk yetki 
c) Bağlı yetki 
D) Asli yetki 
E) Serbest yetki 

29. Aşağıdakilerden hangisi yürütme 
fonksiyonunun sadece somut, bireysel 
işlemler yapmaktan ibaret olmamasının bir 
sonucudur? 

A) Yürütme organının sahip olduğu bağlı 
yetkiler 

B) idarenin bir işlemi yapıp yapmamakta 
serbest olması 

c) idarenin kanuniliği 
D) Eşitlik ilkesinin sağlanması 
E) idarenin düzenleyici işlemler yapabilmesi 

30. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal Kanun 
Hükmünde Kararnameleri(KHK) ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Bu tip KHK'ler ile temel hak ve özgürlükler 
sın ırlanabilir. 

B) Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. 

c) Anayasa Mahkemesi'ne göre Olağanüstü 
hal ve sıkıyönetim KHK'leri ile Kanunlarda 
değişiklik yapılabilir. 

D) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal KHK'leri 
Resmi gazetede yayımlanır. 

E) Çıkarılmaları için yetki kanuna ihtiyaç yoktur. 
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