TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI SORULARI

1. Kuvvetler
olarak

ayrılığı

ilkesi

ile

aĢağıdakilerden

ilgili

hangisi

yanlıĢtır?

3. AĢağıdakilerden hangisi olağanüstü
dönem

rejiminde

bile

çekirdek

lamayacak

dokunuhak

ve

özgürlükler kapsamında yer almaz?
a) 1921 Anayasası’yla kuvvetler
birliği ilkesi benimsenmiştir.

a) Suç

b) 1924 Anayasası’yla fonksiyon-

ve

cezaların

geçmişe

yürütülemeyeceği

lar ayrılığı ile biraz yumuşatıl-

b) Suçluluğu mahkeme kararıyla

mışsa da yine kuvvetler birliği

saptanıncaya kadar kimsenin

ilkesi benimsenmiştir.

suçlu sayılamayacağı

c) 1961 Anayasası’yla kuvvetler

c) Kimsenin

dini

ibadetlerini

birliğinden kuvvetler ayrılığına

yapmasına engel olunamaya-

geçilmiş ise de yasama ile

cağı ve bunlardan dolayı suçla-

yürütme arasında eşitlik değil,

namayacağı

yürütmenin üstünlüğüne dayalı
bir

kuvvetler

ayrılığı

söz

ve

manevi

bütünlüğüne

konusudur.
d) Türkiye’de kuvvetler ayrılığına
tam

d) Kişinin yaşama hakkına, maddi

anlamıyla

geçiş

varlığının
dokunulamaya-

cağı

1982

Anayasası’yla olmuştur.
2. Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yargıtay

Genel

Kurulunca

seçilen yedi asıl dört yedek
üyeden oluşur.
b) Kararlarına karşı Danıştay'da
temyize gidilebilir.
c) Seçimlerin

yönetimi

ve

denetiminde il idare kurullarından yararlanılır.
d) Anayasa'da
mahkemeler

sayılan

yüksek

arasında

yer

almaz.
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4. AĢağıdakilerden

hangisi

Mahkemesi’nin

Anayasa

kararları

için

söylenemez?

Mahkemesi

kararlarının
yılı

iptal

aĢağıdakilerden

ilgili

hangisi

a) Milletvekillerinin

yasama

yürürlük

tarihini

fonksiyonu ile ilgili, Mecliste

geçmemek

üzere

kullandıkları oy, söyledikleri söz
ve

erteleyebilir.
b) Anayasa Mahkemesinin şekle
dayalı

olarak

ile

yanlıĢtır?

a) Anayasa
bir

sorumsuzluğu

5. Yasama

ret

kararı

ileri

sürdükleri

düşünce

nedeniyle, bunlar suç niteliği

vermesi

taşısalar bile, Meclis dışında

halinde, on yıl aynı kanunun

herhangi bir makam tarafından

Anayasaya aykırılığı iddiasıyla

sorumlu tutulamamalarıdır.

tekrar başvurulamaz.

b) Milletvekillerinin,

yasama

c) Anayasa Mahkemesinin iptal

fonksiyonunu yerine getirirken

kararları, kural olarak Resmi

hakaret ve sövme gibi sözle

Gazete'de

işlediği

yayımlandıkları

tarihte yürürlüğe girer.

sorumsuzluğu

d) Anayasa Mahkemesinin iptal
kararları gerekçesi yazılmadan
açıklanamaz
yürümez.

ve

suçlar

geriye

yasama
kapsamına

girmez.
c) Milletvekillerine tam bir koruma
sağlar.
d) Milletvekili,

sorumsuzluk

kapsamına giren bir fiilinden
dolayı

sadece

milletvekilliği

süresince değil milletvekili sıfatı
son

bulduktan

sonra

da

kovuşturulamaz.
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6. Anayasa'ya göre istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düĢmesi

7. Meclis soruĢturması ile ilgili olarak
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?

nasıl olur?
a) TBMM üye tamsayısının en az
otomatik

a) Milletvekilliği

olarak

lığı’na

düşer.
b) İstifanın geçerli olduğu TBMM
Başkanlık

onda birinin Meclis Başkan-

Divanınca

tespit

vereceği

önerge

ile

istenebilir.
b) Meclis bu istemi en geç bir ay
içinde görüşür ve gizli oyla

edilince düşer.
c) İstifanın geçerli olduğu TBMM

karara bağlar.

tespit

c) Soruşturmanın iki aylık sürede

edildikten sonra, TBMM Genel

bitirilememesi halinde, soruş-

Kurulunun kararıyla düşer.

turma kendiliğinden kalkar.

Başkanlık

Divanınca

d) İstifanın geçerli olduğu Meclis
Başkanınca
düşer.

tespit

edilince

d) Meclis

Genel

Kurulunun

soruşturmanın açılmasına karar
vermesi

halinde,

Meclisteki

siyasi partilerin, güçleri oranında

komisyona

verebi-

lecekleri üye sayısının üç katı
olarak gösterecekleri adaylar
arasından, her parti için ayrı
ayrı

ad

çekme

suretiyle

kurulacak on beş kişilik bir
komisyon

tarafından

soruş-

turma yapılır.
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8. Yürütmeyi

durdurma

kararı

ne

10. "Vatandaşların

kanunen

tâbi

olduğu

mahkemeden başka bir merci önüne

zaman verilir?

çıkarılamamasına ...... denir."
a) İdari

işlemin

kanuna

aykırı

olması durumunda
b) İdari

işlemin

Yukarıda
uygulanması

boĢ

bırakılan

yere

aĢağıdakilerden hangisi gelmelidir?

halinde telafisi güç ve imkansız
zararların doğması durumunda
c) İdari

işlemin

uygulanması

a) Yargının bağımsızlığı
b) Hakim ve savcılık teminatı

halinde telafisi güç ve imkansız

c) İnsan haklarının korunması

zararların

d) Kanuni hakim güvencesi

doğması

ve

idari

işlemin açıkça hukuka aykırı
olması

şartlarının

birlikte

gerçekleşmesi durumunda

11. Dernek kurma hakkı ile ilgili olarak
aĢağıdakilerden hangisi doğrudur?

d) Hiçbiri
a) Medeni

hakları

kullanma

ehliyetine sahip ve 20 yaşını
bitirmiş olan herkes, önceden
izin almaksızın dernek kurma
ve

derneğe

üyelikten
9. Tüzüklerle

ilgili

aĢağıdakilerden

hangisi yanlıĢtır?

kanunun
Kurulu’na aittir.
b) Tüzükler

Anayasa

mesi’nin incelemesinden geçirilerek çıkarılır.
c) Tüzükler

Cumhurbaşkanınca

olamaz.

kurabilmek
gösterdiği

için,
bilgi

ve

mercie

verilmesi

yeterlidir.
c) Dernekler, kuruluş bildirisini ve
bulunduğu mahallin en büyük
mülki

kanunlara

hakkına

eklerini herhangi bir şubelerinin

imzalanır.
d) Tüzükler

çıkma

ve

belgelerin, kanunda belirtilen
yetkili

Mahke-

olma

sahiptir.
b) Dernek

a) Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar

üye

aykırı

amirliğine

vermek

suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
d) Üniversite öğretim görevlileri ve
yöneticileri dernek kuramazlar.
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12. AĢağıdakilerden hangisi Anayasa'da

13. I- Temel hak ve hürriyetler, özlerine

yer alan "Kanun önünde eĢitlik"

dokunulmaksızın

yalnızca

Anayasa’nın

ilkesiyle bağdaĢmaz?

ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere
bağlı olarak sınırlanabilir.

a) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet,

II- Temel hak ve hürriyetler ancak kanun

siyasi düşünce, felsefi inanç,

veya kanun hükmünde kararname ile

din,

ve

benzeri

sınırlanabilir.

ayırım

gözetil-

III- Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne

mezhep

sebeplerle

meksizin kanun önünde eşittir.
b) Devlet

mutlak

anlamda

ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve
laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük

ekonomik ve sosyal eşitliğin

ilkesine aykırı olamaz.

yaşama geçmesini sağlamakla

IV-

yükümlüdür.

Mahkemesi’nin yargısal denetimine tabi

c) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye

Bu

sınırlamalar,

Anayasa

değildir.

veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
d) Devlet

organları

ve

idare

Olağan dönemde, temel hak ve

makamları bütün işlemlerinde

hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili

kanun önünde eşitlik ilkesine

olarak

uygun olarak hareket etmek

hangisi ya da hangileri doğrudur?

yukarıdaki

ifadelerden

zorundadırlar.
a) Yalnız I
b) II, IV
c) I, II, III
d) I, III
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14. I- Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya
olağanüstü

hallerde

temel

hak

ve

hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir.
II-

Temel

hak

ve

hürriyetlerin

15. “Anayasada

yer

alan

hak

ve

hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı
ve insan haklarına dayanan demokratik ve

durdurulmasında, uluslararası hukuktan

laik

doğan yükümlülükler askıya alınır.

amaçlayan

faaliyetler

III- Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu

kullanılamaz.

Anayasa

meydana gelen ölümler dışında, kişinin

hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasa’yla

yaşama

tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok

hakkına,

maddi

ve

manevi

varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.
IV-

Kimse

din,

vicdan,

Cumhuriyeti

ortadan

kaldırmayı
biçiminde

hükümlerinden

edilmesini veya Anayasa’da belirtilenden

düşünce

ve

daha

geniş

şekilde
bir

sınırlandırılmasını

kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve

amaçlayan

faaliyette

bulunmayı

bunlardan dolayı suçlanamaz.

mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.”

Olağanüstü dönemde, temel hak ve

Yukarıdaki hüküm aĢağıdakilerden

hürriyetlerin kullanılmasının durdu-

hangisi ile ilgilidir?

rulması ile ilgili olarak yukarıdaki
ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıĢtır?

a) Temel

hak
hak

a) Yalnız II

kullanılmasının

b) II, III

durdurulması

d) III, IV

hürriyetlerin

ve

hürriyetlerin

sınırlanması
b) Temel

c) I, IV

ve

c) Temel

hak

ve

hürriyetleri

kötüye kullanma yasağı
d) Kişi hürriyeti ve güvenliği
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16. DüĢünceyi

açıklama

ve

yayma

17. Kamu hizmeti niteliği taĢıyan özel

hürriyeti ile ilgili olarak aĢağıdaki-

teĢebbüslere,

kamu

yararının

lerden hangisi doğrudur?

zorunlu kıldığı hallerde devletçe el
konulmasına ne ad verilir?

a) Herkes,

düşünce

ve

kanaatlerini söz, yazı, resim

a) Özelleştirme

veya başka yollarla ancak tek

b) Kamulaştırma

başına

c) Özerkleştirme

açıklama

ve

yayma

hakkına sahiptir.

d) Devletleştirme

b) Düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti,

resmi

makamların

müdahalesi olmaksızın haber

18. Dilekçe

hakkı

ile

ilgili

olarak

aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?

veya fikir almak ya da vermek
serbestliğini de kapsar.

a) Dilekçe

c) Radyo, televizyon, sinema veya
benzeri

yollarla

yayımlar

izin

yapılan
sistemine

bağlanamaz.
yasama

görevinin

gereğine uygun olarak yerine
getirilmesi
sınırlanabilir.

yalnızca

T.C. vatandaşları yararlanabilir.
b) Dilekçe

hakkı,

başvuranların

kendileriyle veya kamu ile ilgili
dilek ve şikâyetleri hakkında

d) Düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti,

hakkından

amaçlarıyla

kullanılır.
c) Dilekçe

hakkı

çerçevesinde,

yetkili makamlara ve TBMM'ye
yazı ile başvurulabilir.
d) Başvuruların sonucu, dilekçe
sahiplerine gecikmeksizin yazılı
olarak bildirilir.
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19. I- Kamu alacaklarının tahsil edilmesi
durumu hariç, genel müsadere cezası
verilemez.
II- Kanuna aykırı olarak elde edilmiş
bulgular delil olarak kabul edilemez.
III- Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan
bir yükümlülüğü yerine getirememesinden
dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
IV- Ceza sorumluluğu şahsidir.
Suç ve cezalara iliĢkin yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

a) I, II
b) I, III
c) II, IV
d) II, III, IV
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20. I- Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl
Ekim

ayının

ilk

pazartesi

günü

kendiliğinden toplanır.

21. “İçtüzük hükümleri, ...... Meclisin bütün
faaliyetlerine ...... katılmalarını sağlayacak
biçimde düzenlenir.

II- TBMM yapacağı seçimler dahil bütün
işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri

Yukarıda

ile toplanır.

aĢağıdakilerden

III- Türkiye Büyük Millet Meclisi kural

gelmelidir?

boĢ

bırakılan

yerlere
hangileri

olarak, üye tamsayısının dörtte birinin bir
fazlasından

az

olmamak

kaydıyla,

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

a) siyasi parti temsilcilerinin - üye
sayısı oranında
b) siyasi parti gruplarının - üye

karar verir.
IV- Anayasa değişikliği, hükümetin siyasi
sorumluluğu ve bakanların görevleri ile
ilgili suçtan dolayı Yüce Divan'a sevki gibi
konularda, Anayasa'da öngörülen özel
karar yeter sayıları yoktur.
Türkiye

Büyük

çalıĢma

düzeni

yukarıdaki

üyelerinin
d) siyasi parti temsilcilerinin - tüm

Meclisi'nin
ilgili

ifadelerden

doğrudur?

c) siyasi parti gruplarının - tüm

üyelerinin

Millet
ile

sayısı oranında

olarak

hangileri
22. I- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
II- Tarım Reformu Komisyonu

a) I, II, III

III- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu

b) II, III, IV

IV- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

c) II, III
d) III, IV

Yukarıdakilerden
hangileri

hangisi

Türkiye

Meclisi’nde

Büyük

sürekli

ya

da

Millet
bulunan

komisyonlardandır?
a) Yalnız I
b) I, II, III
c) II, III, IV
d) I, III, IV
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23. I- Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için
seçilir

25. Yönetmelikler ile ilgili aĢağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıĢtır?

II- Bir kimse, en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

a) Bakanlıklar

III- Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli
oyların

salt

çoğunluğunu

alan

aday

ve

kamu

tüzel

kişileri yönetmelik çıkarabilirler.
b) Yönetmelikler,

kanunların

ve

Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

tüzüklerin

IV- Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi

sağlamak üzere ve bunlara

ile ilişiği kesilir ancak TBMM üyeliği sona

aykırı

ermez.

çıkarılırlar.

uygulanmasını
olmamak

şartıyla

c) Hangi yönetmeliklerin Resmi
CumhurbaĢkanının seçimi ile ilgili

Gazete'de

olarak

kanunla belirtilir.

yukarıdakilerden

hangileri

doğrudur?

d) Yönetmelikler,

yayımlanacağı
idari

ve

adli

yargının denetimindedirler.
a) I, II
26. AĢağıdaki düzenlemelerden hangisi

b) II, III, IV
c) I, II, III

Anayasa

d) III, IV

Ģekil

24. AĢağıdakilerden hangisi DanıĢtay’ın

Mahkemesi’nin
bakımından

sadece

denetimine

tabidir?

görevlerinden değildir?
a) Kanunlar
a) İdari davaları görmek
b) Kanunların

b) Kanun hükmünde kararnameler

yürürlüğünü

dur-

c) Anayasa değişiklikleri
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi

durmak
c) Tüzük tasarılarını incelemek

İçtüzüğü

d) idari uyuşmazlıkları çözmek
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T.C. ANAYASASI SORULARI YANIT ANAHTARI
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1

C

21

B

2

D

22

D

3

C

23

C

4

B

24

B

5

B

25

D

6

C

26

C

7

C

8

C

9

B

10

D

11

B

12

B

13

D

14

A

15

C

16

B

17

D

18

A

19

D

20

C
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