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ANAYASA HUKUKU A 
2009 YS 1302-A 

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. Türkiye'de meclis hükümeti sistemi hangi 
anayasa döneminde uygulanmıştır? 

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

2. Aşağıdakilerden hangisi 
Meclisi'nin Danışma Meclisine 
temsili bir niteliğe sahip 
göstergesidir? 

Temsilciler 
oranla daha 
olduğunun 

A) Hazırlanan anayasanın halkoyuna 
sunulmak suretiyle gerçekleşmesi 

B) Bakanlar Kurulu'nun kurulmasına ilişkin 

yetkilerinin olmaması 
C) CHP ve CMKP'ye kontenjan ayrılması 
D) Siyasal partilerin hiçbiri için kontenjan 

ayrılmamış olması 

E) Seçimle gelmemesi 

3. Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin 
kapatılmasında yetkili organdır? 

A) Yargıtay 

B) TBMM 
C) Danıştay 

D) Milli Güvenlik Kurulu 
E) Anayasa Mahkemesi 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de idari 
yargı sisteminin en üst merciidir? 

A) Yargıtay 

B) Anayasa Mahkemesi 
C) Danıştay 

D) Uyuşmazlık Mahkemesi 
E) istinaf mahkemesi 

A 2 

5. Yeni bağımsızlığını kazanmış bir ülkede 
anayasayı kabul eden iktidara ne ad verilir? 

A) Kurulmuş iktidar 
B) Tali kurucu iktidar 
c) Ulusal iktidar 
D) Kurucu iktidar 
E) Devrimci iktidar 

6. Yürütmenin yetki olarak nitelendirilmesinin 
somut göstergesi olan işlem tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cumhurbaşkanlığı Karamamesi 
B) Tüzük 
c) Yönetmelik 
D) Kanun Hükmünde Karamame 
E) Kanun 

7. Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreçte 
demokratik gelişmeyi yavaşlatan bir kurum 
olarak ortaya çıkmıştır? 

A) iki meclis sistemi 
B) Siyasal partiler 
c) Merkezi idare 
D) Erkler ayrılığı 
E) Devlet başkanlığı 

8. Aşağıdakilerden hangisi seçmenlerin 
verdikleri oyların yasama organındaki 

sandalyelere dönüştürülmesinde uygulanan 
kurallar bütününü ifade eder? 

A) Siyasal sistem 
B) Seçim sistemi 
c) Hükümet sistemi 
D) Parti sistemi 
E) Devlet biçimi 

9. Aşağıdakilerden hangisi bütün artık oyların 

ve artık milletvekillerinin tek bir merkezde 
toplanması ve bunların dağıtımının ulusal 
düzeyde yapıldığı seçim sistemini ifade 
etmektedir? 

A) Milli bakiye sistemi 
B) En büyük artık usulü 
c) En kuvvetli ortalama sistemi 
D) D'Hondt usulü 
E) iki turlu çoğunluk sistemi 
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10. Aşağıdaki amaçlardan hangisi siyasi parti 
gruplarının yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına ilişkin görüşme yapamaması 
ve karar alamamasına yöneliktir? 

A) Yasama organının etkinliğini arttırmak 
B) iktidar ve muhalefet arasındaki rekabeti 

dengelernek 
C) Bakanlar kurulunun istikrarın i destelernek 
D) Dokunulmazlık kararının alınması sürecini 

hızlandırmak 
E) Milletvekillerinin kendi siyasi partilerinin 

baskısı altında kalmamasını sağlamak 

11. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanının 

tarafsızlığını sağlamak üzere öngörülmüştür? 

A) Meclis başkanının görevlerinin gerektirdiği 
haller dışında meclis tartışmalarına 

katılamaması 
B) Meclis başkanının milletvekilleri arasından 

seçilmemesi 
C) Meclis başkanı seçiminde iktidar partisi 

milletvekillerinin katılmaması 
D) Meclis başkanlarının her zaman ıçın 

muhalefet partileri içinden seçilmesi 
E) Meclis başkanını Cumhurbaşkanının 

ataması 

12. Aşağıdaki hallerden hangisinde meclisteki 
görüşmelerin her türlü vasıtayla yayımı 

serbest olmaktan çıkar? 

A) Meclis başkanının kişisel yasağı 
B) Muhalefet partilerinin yazılı veya sözlü itirazı 
C) Başbakanın istemi ve iktidar partisinin bu 

yönde karar alması 
D) Cumhurbaşkanının isteği 

E) ilgili oturumdaki başkanlık divanının teklifi 
üzerine meclisin bu yönde karar alması 

13. Aşağıdakilerden hangisi ikici yürütmenin 
özelliklerinden birini olusturmaz? 

A) Yürütme yetkisinin devlet başkanı ile 
bakanlar kurulu arasında bölüştürülmesi 

B) ikici yürütmenin parlamenter sistemin temel 
unsurlarından biri olması 

C) Bakanlar kurulunun yasama organına karşı 
kolektif olarak sorumlu olması 

D) Devlet başkanının siyasal bakımdan 

sorumsuzluğu 

E) Bakanlar kurulunun siyasal sorumluluğunun 
olmaması 

A 3 

A 
14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının 

araya başka bir organ girmeden 
kullanabileceği yetkilerden biridir? 

A) Üniversite rektörlerini seçmek 
B) Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak 

ve görevlerine son vermek 
c) Kanunları bir defa daha görüşülmek üzere 

meclise geri göndermek 
D) Genelkurmay başkanını atamak 
E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve 

yayımlamak 

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına 

vekalet edilmesini gerektiren hallerden biri 
değildir? 

A) Yurt dışına çıkma 
B) Yurt içi gezisi 
c) Çekilme 
D) Ölüm 
E) Hastalık 

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hiyerarşi 

kavramının tanımıdır? 

A) Başbakan ya da bakanların görevleriyle ilgili 
cezai sorumluluklarının araştırılmasını 

sağlayan bir denetim aracıdır. 
B) Bakanlar kurulunun TBMM'ce desteklenip 

desteklenmediğini belirlemek üzere 
başvurulan oylamadır. 

c) Yürütme yetkisinin bir kurul tarafından 

kullanıldığı tekçi yürütme modelidir. 
D) idare örgütündeki makam ve görevlilerin 

aşağıdan yukarıya doğru birbirlerine derece 
derece bağlanarak en üstteki yetkili ya da 
yetkililere bağlı olmasıdır. 

E) Bir sorun hakkında başbakana ya da 
bakanlardan birine karşı milletvekillerince 
verilen ve sonunda TBMM'ce soruşturma 
yapılması istenebilen sorudur. 
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17. Aşağıdakilerden hangisi geçici Bakanlar 
Kurulu için söylenemez? 

A) Geçici bakanlar kurulu ıçın güvenoyuna 
başvurulmaması 

B) Genel seçimlerden önce Adalet, içişleri ve 
Ulaştırma Bakanlarının seçilmesi 

C) Geçici bakanlar kurulunun, seçimlerin 
yenilenmesi kararının resmi gazetede 
ilanından itibaren beş gün içinde kurulması 

D) Geçici bakanlar kuruluna sadece iktidar 
partisinden milletvekillerinin atanması 

E) Geçici bakanlar kurulunun, seçim sürecince 
ve yeni meclis toplanıncaya kadar vazife 
görmesi 

18. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter 
sistemin !tl!. önemli ve tanımlayıcı unsurudur? 

A) Devlet başkanının yasama organına karşı 

siyasi sorumluluğunun bulunması 
B) Bakanlar kurulunun yasama organı 

karşısındaki siyasi sorumluluğu 
C) Yürütme organının tekçi bir yapıya sahip 

olması 

D) Devlet başkanının halk tarafından 

doğrudan seçilmesi 
E) Devlet başkanının anayasalolarak güçlü 

yetkilerinin olması 

19. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal veya 
sıkıyönetim süresini değiştirme yetkisine 
sahiptir? 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Bakanlar Kurulu 
C) Başbakan 

D) TBMM Başkanı 
E) TBMM Genel Kurulu 

20. Aşağıdakilerden hangisi tabii afet ve tehlikeli 
salgın hastalıklar nedeniyle ilan edilen 
olağanüstü hal durumunda alınan 
önlemlerden biri değildir? 

A) Belli yerleşim yerlerini başka yerlere 
aktarmak 

B) Belli yerleşim yerlerine yayın yasağı 
getirmek 

C) Belli yerlere girişi ve buralardan çıkışı 

sınırlamak 
D) Belli yerlerde yerleşimi yasaklamak 
E) Belli yerleşim yerlerini boşaltmak 

A 4 

A 
21. Aşağıdakilerden hangisi kanun, tüzük ya da 

yönetmeliklerin yeni bir kanun, tüzük veya 
yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmasını 
ifade etmektedir? 

A) Kadük olma 
B) Lafzi yorum 
c) Kural işlem 
D) Serinleme süresi 
E) ilga 

22. Aşağıdakilerden hangisi yargı işlevinin 

amacını ifade etmektedir? 

A) Hukuk düzeninin korunması ve 
gerçekleştirilmesi 

B) Kamu yararının gerçekleştirilmesi 
c) Bakanlar kurulunun istikrarının 

desteklen mesi 
D) Bakanlar kurulunun etkinliğinin arttırılması 
E) Kalkınma hızının düzenli hale getirilmesi 

23. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin 
vazgeçilmez koşulu olarak bütün uygar ve 
demokratik ülkelerde benimsenmiş olan bir 
ilkedir? 

A) Erklerin ayrılığı ilkesi 
B) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi 
c) Erklerin birliği ilkesi 
D) Hakimlerin bağımsızlığı ilkesi 
E) Ölçülülük ilkesi 

24. Aşağıdaki anayasalardan 
işlevini ilk kez bir 
düzenlemiştir? 

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

hangisi 
kuvvet 

yargı 

olarak 
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25. Aşağıdakilerden hangisi anayasaya uygunluk 
denetimine konu olan normların, uygunluk 
incelemesinde tabi olacakları normları ifade 
etmektedir? 

A) Gensoru 
B) Anayasailık bloku 
C) Ölçü norm 
D) Veto 
E) Fesih 

26. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanınca 
Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan 

seçilebilecek üst kademe yöneticilerden biri 
değildir? 

A) Amiral 
B) Defterdar 
C) General 
D) Vali 
E) Büyükelçi 

27. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesi'nin görevlerinden biridir? 

A) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına kararvermek 
B) Bütçe hakkında görüş bildirmek 
C) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak 
D) Yasama organında kanun teklifinde 

bulunmak 
E) Cumhurbaşkanını kendi üyeleri arasından 

seçmek 

28. Aşağıdakilerden hangisi anayasaya uygunluk 
denetimine tabi olan devlet işlemlerinden biri 
değildir? 

A) Yönetmelik 
B) Kanun 
C) TBMM içtüzüğü 
D) Kanun hükmünde karamame 
E) Milletvekili sıfatının düşürülmesi kararı 

A 5 

29. Aşağıdakilerden 
Anayasası'na göre, 
yetkisi yoktur? 

A) Askeri Yargıtay 

hangisinin 
organ davası 

B) Yüksek Hakimler Kurulu 
c) Üniversiteler 
D) Sayıştay 
E) Danıştay 

A 
1961 

açma 

30. Aşağıdakilerden hangisi somut norm 
denetiminin koşullarından biridir? 

A) Soyut norm denetimine gidilebilmesi için 
davacı tarafın rızasının alınması 

B) Denetlenecek olan normun referandum 
sonucunda yürürlüğe girmesi 

c) Cumhurbaşkanının denetime tabi olacak 
normu yürürlüğe sokmadan önce veto 
etmesi 

D) Bakılmakta olan bir davanın varlığı 
E) Davaya bakan mahkemenin uygulanacak 

normun anayasaya aykırı olduğuna kesin 
olarak karar vermesi 
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