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HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
Türk hukuk sistemine göre kişilik, sağ ve tam doğmakla kazanılır; ölüm, ölüm karnesi ve gaiplik durumunda da son bulur. Bu çerçevede A, B, C, D seçeneklerinde verilen ifadeler
doğrudur. Erginlik ise 18 yaşının doldurulmasıyla başlar. Ayrıca 18 yaşın altında bulunanlar “evlenmekle” reşit hâle gelmiş olur.
(Cevap E)

6.

Tüzel kişiliğin başlangıç anını tespit eden sistemler üçe ayrılmaktadır:
a. Serbest kuruluş sistemi (bildirim sistemi)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

b. İzin sistemi
c. Tescil sistemi
Dernekler bildirim sistemiyle kurulmaktadır. Bu sistemde tüzel kişiliğin başlangıç anı, gerekli koşullara uyulması şartıyla kurucuların bu yöndeki iradelerini açıkladıkları andır.
(Cevap C)

2.

Özel hukuk, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, eşitlik ve irade serbestîsi esasına göre düzenleyen hukuk kurallarının
bütünüdür.
7.

Özel hukuk dalları şunlardır;
• Medeni hukuk
• Borçlar hukuku
• Ticaret hukuku
• Devletler özel hukuku
(Cevap E)

Bir toplumda belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve
yazısız kurallara; pozitif hukuk denmektedir. Bu kuralların
sadece yazılı olanlarına ise mevzu hukuk denmektedir.
(Cevap C)

(Cevap A)
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesi güvenlik tedbirlerinin zaman bakımından uygulanması ile ilgili hükümler içermektedir. Buna göre işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye güvenlik tedbiri uygulanamaz (kanunilik) işlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimseye güvenlik tedbiri uygulanamaz (geçmişe yürümezlik).

8.

Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesinde geçen suçu ve
suçluyu övme kamu barışına karşı işlenen suçlardır. Halk
arasında korku yaratmak amacıyla tehdit, suça tahrik, halkı
kin ve düşmanlığa tahrik, halkın bir kesimini aşağılama, dini değerleri aşağılama, örgüt kurma, görev sırasında din hizmetleri kötüye kullanma gibi suçlarda bu kanun kapsamındadır.
(Cevap D)

4.

Mutlak Butlan: Emredici hukuk kurallarına aykırı olduğundan yapılan bir hukuki işlemin baştan itibaren geçersiz olmasıdır. Örneğin; resmî olarak evli birinin ikinci bir evlilik yapması durumunda ikinci evliliğin geçersiz olması.

9.

(Cevap D)

Yenilik doğuran haklar, hak sahibinin tek taraflı irade beyanı ile mevcut hukuki durumda bir değişiklik meydana getiren haklardır. Yenilik doğuran hakların özelliklerini kısaca
şöyle özetleyebiliriz:
• Bu hakların kullanıldığı beyan, kural olarak hiçbir şarta
bağlanamaz.
• Bu haklar usulüne uygun bir biçimde kullanılmakla sona erer.

5.

Türk Ceza Kanunu’nun “zaman bakımından uygulama başlıklı 7. maddesi işlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna
göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz” şeklinde hüküm bildirir. Bu duruma cezaların geçmişe yürümemesi ilkesi denmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

• Bu haklar kullanılıp sonuç doğduktan sonra bundan geri dönülemez.
• Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sağlayan süreler
hak düşürücü sürelerdir.
“Aynen ifa ile birlikte gecikme tazminatı talep etme hakkı” bu
niteliklere sahip olmadığından yenilik doğuran haklar arasında gösterilemez.
(Cevap C)

(Cevap B)
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10. Soru kökünde verilen tanım, “kanunun evleviyetle uygulanması”dır. Bu kavram, bir kanun hükmünün düzenlediği durumun önceliğinde kalan olaylara uygulanmasını ifade eder.
Yani kanunda bulunan daha hafife ilişkin bir hükmün daha
ağıra veya daha az önemliye ilişkin bir hükmün daha önemli bir olaya da uygulanmasıdır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

(Cevap B)

(Cevap C)

16. Medeni Kanun’un 12. maddesine göre 15 yaşını dolduran
küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin
kılınabilir. Ancak velayeti kaldırılmış bir çocuğun ana ve babasının rızası ergin kılınma için aranan bir şart değildir.

11. Sınırlı ehliyetliler, ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayan kişilerdir. Görünüşte tam ehliyetli olan bu kişiler, özellikle “hukuki işlem ehliyeti” alanında sınırlandırılmışlardır.
Kendine yasal danışman atanmış yada asli kişiler sınırlı ehliyetlidir. Evli kişilerden hem kadın, hem erkek sınırlı ehliyetli kabul edilir.

12. Ergin, kısıtlı olmayan ve ayırt etme gücüne sahip kişi tam
ehliyetlidir. Dolayısıyla kefil olabilmesi için hiçbir hukuki sınırlama bulunmamaktadır.

15. Fiil ehliyetine sahip her gerçek ve tüzelkişinin dava açma
ehliyetinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple davacının, fiil ehliyetinin şartı olan erginlik niteliğini taşıması gerekir. Ayrıca davacının dava konusu ile meşru bir menfaat ilişkisi bulunması gereklidir. Bunun nedeni, bu işlemle ilgili olmayan
kişilerin rastgele dava açıp mahkemeleri gereksiz yere meşgul etmelerini önlemektir.

17. Gemi sicili, gemilerin kayıtlarının tutulduğu sicildir. Türk Medeni Kanunu’nda gemi sicili ile ilgili herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır. Bu alanla ilgili düzenleme “Gemi Sicili Nizamnamesi”nde yer almaktadır.
(Cevap C)

18. Meşru savunma, bir kimsenin kendi şahsına veya malına yapılan ve halen devam eden, hukuka aykırı bir saldırıyı önlemek için karşı saldırı niteliğindeki eylemidir. Akıl hastaları ve
küçüklerde haksız davranışlarda bulunabilecekleri içindir ki
bunlara karşı meşru savunma yapmak mümkündür. Saldırının haksız sayılabilmesi için, saldıranın isnat edilebilir veya
cezalandırılabilir olması gerekmez.
(Cevap B)

13. Bilinen bir durum veya olgudan bilinmeyen bir duruma ilişkin sonuç çıkarmaya karine denir.
Kesin karineler (faraziye), aksinin ispatı mümkün olmayan
karinelerdir. Örneğin, icazet verilmişlik karinesi, tapu sicilindeki kayıtların herkesçe bilindiği karinesi.

19. Hukuk kuralları; devletin yetkili organları tarafından konulan ve insan davranışlarını düzenleyen ve cebir ile müeyyidelendirilmiş emir ve yasakların tümüdür.

(Cevap B)

Müeyyide (yaptırım); hukuk kurallarının ihlaline tepki olarak gösterilen, hukuk düzeni tarafından öngörülen ve devlet tarafından uygulanan bir cebirdir (zorlama).

14. Medeni hukuka göre, kişilik sağ ve tam doğumla başlamaktadır. Burada belirtilen tam doğum, çocuğun anasının vücudundan ayrılarak bağımsız bir varlık hâline gelmesini ifade
etmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

20. Tüzel kişiler tabi oldukları hukukun kaynağına göre, Kamu
Hukuku ve Özel Hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılır. A, B, C, D seçeneklerinde verilenler özel hukuka tabi tüzel kililerdir. Ancak E şıkkında geçen il özel idaresi bir kamu
tüzel kişidir.
(Cevap E)
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2.

Meşru Müdafaa (Haklı Savunma): Bir kişinin kendi veya
başkasının hayatına, hürriyetine, beden tamlığına veya haysiyetine veya malına yönelik haksız bir saldırıyı önlemek için,
saldırıyı yapan kişiye karşı tehdit ile orantılı olarak güç kullanarak önlemektir. Örneğin, bir kişinin kendini öldürmek isteyen başka bir kişinin kolunu kırması.
(Cevap A)
Biri diğerinden gelen yani birbirinden üreyen kişiler arasında üst soy–alt soy hısımlığı mevcuttur. Üst soy–alt soy hısımlığı, hem baba hem de ana tarafından sınırsız olan bir hısımlıktır. Kişinin babası, dedesi üstsoyunu oluştururken; çocukları alt soyunu oluşturur.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

• Ergin (reşit) olmak
• Ayırt etme gücüne (Temyiz kudretine) sahip olmak
• Kısıtlı olmamak
(Cevap E)
8.

A, B, C ve E’de belirtilenler aile hukukumuza hâkim ilkelerdendir. Aile hukuku alanındaki ilişkilerdi irade özgürlüğüne
yer verilmemiştir. Buna göre “düzenleme serbestisinin bulunması ilkesi” aile hukukuna ait ilkelerden değildir.

2. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Hak sahibi, bu nitelikteki bir hakkını kullandığı zaman, evvelce mevcut olan
bir hukuksal durum ortadan kalkar.

Aile hukukuna hâkim olan ilkeler şunlardır:

3. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar: Bu nitelikteki hakkın kullanılması ile mevcut bir durum tamamen ortadan
kalkmaz ise de eski durumda bir değişiklik meydana gelir.

• Birlik ilkesi

• Süreklilik ilkesi
• Eşitlik ilkesi
• Düzenleme serbestisinin bulunmaması ilkesi
(Cevap D)
4.

Soru öncülünde, müeyyide türlerinden “Geçersizlik”in tanımı verilmiştir. Kurulmuş olan bir hukuki işleme kanun koyucunun tarafların istediği hüküm ve neticeleri bağlamamasına geçersizlik (hükümsüzlük) denir. Geçersizlik bir üst kavramdır ve eksiklik, butlan ve iptali içerir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Zayıflıkların korunması ilkesi
• Devletin müdahalesi ilkesi

Yenilik doğuran haklar üç kısımda incelenir:
1. Kurucu (Yaratıcı) Yenilik Doğuran Haklar: Bu hakların
kullanılması ile evvelce mevcut olmayan bir hak kazanılır veya yeni bir durum yaratılır.

(Cevap D)
3.

Fiil ehliyeti; bir kişinin kendi fiilleriyle hak kazanabilme ve
borç altına girebilme yeteneğidir. Fiil ehliyetine sahip olma
koşulları Medeni Kanun’un 10. maddesinde sayılmıştır. Bunlar;

(Cevap D)

9.

Üst soy–alt soy hısımlığı birbirinin soyundan gelenler arasındaki hısımlıktır. Bu hısımlığa “düz hat (çizgi) kan hısımlığı” da denir. Şahıslar arasındaki kan hısımlığının derecesi
hısımlar arasındaki doğumların sayısıyla belli olur. Örneğin;
birinci derecede hısımlık ana–babayla çocuk arasındadır.
Buna göre, kardeşler ve kuzenler arasında üst soy–alt soy
hısımlığı yoktur.
(Cevap C)

(Cevap D)
5.

10.

Herkese karşı değil ancak belli bir kişiye veya belli kişilere
karşı ileri sürülebilen haklara “nispi haklar” denir. Nispi haklar, özellikle borç ilişkisinden doğarlar ve sahibine karşısındaki kişiden belli bir davranış biçiminde bulunmasını, yani
bir şey vermesini veya bir şey yapmasını veya bir şey yap-

II. Sınırlı ehliyetliler, aslında tam ehliyetlidirler, yani ayırt
etme gücüne sahip, ergin olup ve kısıtlı değildirler. Bu
kişiler, kısıtlanmaları için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, korunmaları bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin kişilerdir.

mamasını istemek yetkisini verirler.
(Cevap A)
Tam ehliyetsizlerle ilgili özellikler şunlardır;
• Fiil ehliyetleri hiç yoktur.

		 Bu amaçla bu kişilere mahkeme kararıyla “yasal danışman” atanır.

• Hukuki işlem ehliyetleri yoktur.
• Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklarını da bizzat kullanamazlar, yasal temsilcileri de bu hakları onlar adına kullanamazlar.
• Haksız fiillerden sorumlu olma ehliyetleri yoktur.
• Dava ehliyetleri yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

6.

I. Fiil ehliyetinin bütün şartlarını yerine getiren, yani ayırt
etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlanmamış kişiler tam
ehliyetlilerdir. Bunlar kendi fiilleriyle her türlü hakkı kazanabilir ve her türlü borç altına girebilirler.

(Cevap B)

III. Tam ehliyetsizler, ayırt etme gücünden yoksun kimselerdir. Yani bu kişiler; iyiyi kötüden ayırt edemeyecek derecede küçük olan “çocuklar”, “akıl hastalığı” olan kişilerdir. Bu kişilerin fiil ehliyeti yoktur. Tam ehliyetsiz kişiler adına yapılması gereken hukuki işlemler onlar adına
yasal temsilcileri tarafından yapılır.
(Cevap A)
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11. Yönetmelikler; Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimini Danıştay yapar. Belli bir yörede uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimi idare mahkemeleri tarafından yapılır.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap A)
12. Kamu hukuku; devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine, işleyişine, gördükleri hizmetlere ilişkin
kurallar içerir. Kısaca, kamu hukuku, kişinin devletle ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerini ve devlet
ile diğer bir devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarıdır.

15. Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin mutlaka Resmî
Gazete’de yayımlanmaları gerekir. Ancak genelgelerin Resmî
Gazete’de yayımlanması şart değildir.
(Cevap C)
16. Kişiler ehliyetlerine göre ikiye ayrılır: hak ehliyeti ve fiil ehliyeti. Hak ehliyetine herkes sahiptir. Fiil ehliyeti ise kendi içinde dörde ayrılır.
Tam ehliyetliler: Ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayanlar.
Tam ehliyetsizler: Ayırt etme gücünden yoksun kişiler. Kısıtlanmış Akıl hastaları gibi.
Sınırlı ehliyetliler: Kendisine yasal danışman atanmış kişiler.
Sınırlı ehliyetsizler: Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve
kısıtlılardır.

Kamu hukukunun dalları şunlardır;

(Cevap A)

• Uluslararası hukuk

17. Açık kanun boşluğu, somut olayla ilgili kanunda hiçbir hüküm bulunmamasıdır. Hukukun çözüme varılması gereken
bir hususta uygulanabilir kanun hükmünün bulunmadığının
açıkça görülmesi halinde ortaya çıkar.

• Anayasa hukuku
• İdare hukuku

• Ceza hukuku
A, B, D ve E seçenekleri kamu hukukunun dallarına, C’deki
medeni hukuk ise özel hukukun dalları arasına girer.
(Cevap C)
13. Hukukun yardımcı kaynakları bilimsel görüşler (doktrin)
ve yargı kararları (içtihat) olarak iki başlıkta incelenir. Yargı kararları; mahkemeler tarafından verilen kararlardan çıkan hukuk kurallarıdır. Hâkimler karar verirken çoğunlukla,
önündeki davadaki olaya benzer bir olay hakkında üst mahkemeler daha önce bir karar vermiş ise, o olay hakkında üst
mahkemenin daha önce verdiği kararı örnek alarak karar verirler. İşte örnek alınan bu üst mahkeme kararı “içtihat” veya “emsal” teşkil eder. D seçeneği yanlıştır çünkü yüksek
mahkemelerin verdiği “içtihadı birleştirme kararları” bağlayıcıdır.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Vergi hukuku

19. Soru öncülünde toplumsal düzen kurallarından biri olan “Din
Kuraları”nın tanımı verilmiştir. Buna göre din kurallarının dört
özelliği vardır: (I.) Din kuralları emir ve yasak içermektedir.
(Normatiftir). (II.) Din kurallarının konusu insan davranışlarıdır. (III.) Din kurallarının koyucusunun ilahi irade olduğuna
inanılır. (IV.) Müeyyidesi, ölünce öbür dünyada cehennem
azabı çekme korkusudur.
(Cevap B)
KAPLAN AKADEMİ

• Devletler özel hukuku
Vergi hukuku, kamu hukukunun bir alt dalıdır.

II. Söz konusu emir ve yasağın hukuk kuralı olabilmesi için,
bir insan davranışını düzenlemeye yönelik olması gerekir.

(Cevap B)

Özel hukukun dalları şunlardır:

• Ticaret hukuku

I. Normatiflik: Bir cümlenin hukuk kuralı olabilmesi için bir
emir veya yasak içermesi gerekir.

IV. Bir şeyin hukuk kuralı olabilmesi için “cebir ile müeyyidelendirilmiş” olması gerekir.

14. Özel hukuk; kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler.
Hukuki ilişkiye dâhil olan taraflar birbirlerine karşı eşit durumdadırlar. Özel hukukta geçerli olan prensip “irade serbestisi”dir. Bu prensibe göre hukuk düzeni içinde kişiler hukuki ilişkilerini serbestçe düzenlerler.

• Borçlar hukuku

18. Soruda, toplumsal düzen kurallarında “Hukuk Kuralları”nın
tanımı verilmiştir. Hukuk kurallarının unsurları;

III. Söz konusu emir ve yasağın koyucusu “devlet” olmalıdır.

(Cevap D)

• Medeni hukuk

(Cevap C)

(Cevap A)

20. Örf ve âdet ile yönetmelik hukukun asıl kaynakları arasındadır. Bilimsel görüşler ve içtihatlar (yargı kararları) ise hukukun yardımcı kaynakları arasındadır.
Bilimsel görüş: Tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilim adamlarının ileri sürmüş oldukları kanaatler. (Doktrin)
İçtihat: Mahkemeler tarafından verilen kararlardan çıkan hukuk kurallarıdır.
(Cevap B)
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Bir kimsenin, ağır ve haksız bir saldırıya karşı kendisini veya bir başkasını korumak için gösterdiği zorunlu tepkiye
“meşru müdafaa” denir. Zira hukuk haksızlıklara müsaade
etmez. Bunların ne pahasına olursa olsun önlenmesini ister.
(Cevap B)
2.

Toplumdaki düzenin sağlanması ve korunması için kişilere
hak ve ödevler yükleyen kurallara sosyal düzen kuralları denir. Sosyal düzen kuralları 5’e ayrılır:

6.

Tam Ehliyetliler: Ayırt etme gücüne sahip, ergin ve kısıtlı olmayan kimselerdir.
Tam Ehliyetsizler: Ayırt etme gücü bulunmayan kişilerdir.
Bunların ne fiil ehliyeti ne de haksız fiil ehliyeti vardır. Örnek:
Akıl hastaları, akıl zayıflığı, madde bağımlılığı olanlar

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Sınırlı Ehliyetliler: Ayırt etme gücüne sahip, ergin ve hakkında kısıtlılık kararı alınması için yeterli neden bulunmayan
kimselerdir. Kanun koyucu bazı sebeplerden dolayı bu kişileri koruma altına almıştır. Bu kişilere bazı işlemleri yaparken onaylarının alınması veya mallarının idaresi için yasal
danışman atanması uygun görülmüştür.

I. Din kuralları
II. Hukuk kuralları

Sınırlı Ehliyetsizler: Ayırt etme gücü olup ergin olmayan
veya haklarında kısıtlılık kararı bulunan kişilere sınırlı ehliyetsizler denir. Örnek: 16 yaşında ayırt etme gücü yerinde olan
bir çocuk.

III. Görgü kuralları
IV. Örf ve âdet kuralları
V. Ahlak kuralları

(Cevap D)

(Cevap E)
3.

7.

Hukuk kuralları kişilerin toplumla ve devletle olan ilişkilerini
düzenleyen kamu gücü ile desteklenmiş maddi yaptırımı
olan kurallardır.

• Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma, bunlara
üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.

• sürekli olması, yürürlükte kaldığı sürece uygulanmasını
• soyut olması, genel hükümler bildirmesini
ifade eder.
Hukuk kuralları özel değil geneldir; yani herkese uygulanır.
(Cevap C)
4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Hukuk kurallarının;
• değişken olması, günün koşullarına göre değişmesini

• Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
• Dernek kurma hürriyeti ancak millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlak ile başkalarının hürriyetinin korunması sebepleriyle kanunla sınırlanabilir.
(Cevap E)
8.

Kamu hukuku; kişilerin, kamu kurumları ve devletle olan ilişkisi aynı zamanda kamu kurumları ile devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Taraflardan biri devlettir ve üstün
durumdadır. Özel hukuk ise kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Taraflar arasında eşitlik söz konusudur. İdare hukukunda taraflardan biri devlet olduğu için, kamu hukuku alanına girer.

Kişiyi kanunlara zorlamak üzere suç karşılığında uygulanan
yaptırımlara ceza denir.
Müeyyide: Yaptırım demektir.
Hükümsüzlük: Yapılan bir işlemin hukukun gerektirdiği temel şartlara uymaması sonucu geçersiz sayılmasıdır.
Butlan: Bir hükümsüzlük çeşididir.
Tazminat: Bir hukuk kuralına aykırı davranılması sonucu
bundan zarar gören kişinin zararının maddi veya manevi olarak karşılanmasıdır.

(Cevap B)
Doktrin hukukun yardımcı kaynaklarındandır. Hukukun asıl
kaynakları ise;

(Cevap A)
9.

A) Yazılı Kaynaklar (Mevzu Hukuk)
• Anayasa
• Kanun

Doğal (ideal, tabii) hukuk olan değil, olması gereken hukuku ifade eder. İnsanın akılla ulaşabileceği yazılı olmayan hukuk kurallarıdır. Tabii hukuk teorisi, adalet kavramını hukukun temeli sayar.
(Cevap A)

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

KAPLAN AKADEMİ

5.

1982 Anayasası’nın 33. maddesi dernek kurma hürriyetini
düzenlemektedir. Buna göre;

• Uluslararası Antlaşma
• Yönetmelik
B) Yazısız Kaynak
• Örf ve adet hukuku

10. Ahlak, objektif (nesnel) ve subjektif (öznel) ahlak kuralları
olarak ikiye ayrılır.
Objektif ahlak kuralları; insanın diğer bireylere karşı olan
ödevlerini bildirir.
Subjektif ahlak kuralları; insanın kendi nefsine karşı olan
ödevleri ile meşgul olur.
(Cevap C)

(Cevap D)
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11. Cebri icra; bir borç ilişkisinde, borcunu rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun, devlet gücü aracılığıyla, bu borcunu
zorla yerine getirilmesini sağlayan bir müeyyide çeşididir.
Borç doğuran ilişkilerde, yükümlülüklerini yerine getirmeyen
kimselere karşı devletin yetkili kıldığı makam ve kimseler tarafından uygulanan ve borcun yerine getirilmesini sağlayan
tedbirlerin bütünüdür.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. Hak ehliyeti, kişinin hak sahibi olma ve yükümlülük altına
girme ehliyetine denir. Hak ehliyeti pasif bir ehliyettir. Kişinin
hak ehliyetine sahip olması için hukuken kişi olması yani sağ
ve tam doğmuş olması yeterlidir. Bu açıdan yeni doğmuş bir
bebek bile hak ehliyetine sahiptir. Hak ehliyeti embriyonun
ana rahmine düşmesiyle başlar.
(Cevap D)

17. Müeyyide, hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen,
hukuk düzeni tarafından öngörülen ve devlet tarafından uygulanan bir cebirdir. Bu cebir (zorlama); kişinin hayatına (örneğin ölüm cezası), hürriyetine (örneğin hapis cezası), mal
varlığına (örneğin para cezası) verilen bir zarar şeklinde ortaya çıkar. Buna göre toplumsal düzen kurallarının tümünde değil, sadece hukuk kurallarında cebri müeyyideden söz
edilebilir.

12. Somut bir olayla ilgili yazılı ve yazısız hukukta hiçbir hükmün
bulunmaması durumunda ortaya çıkan boşluğa “hukuk boşluğu” denir.
Bazı konular hukuk dışı olduğu için bu konularda hukuki bir düzenlemenin yapılması beklenemez. Bu sebeple,
bu alanlara ilişkin düzenlemenin bulunmasını kanunda
boşluk anlamına gelmez.

(Cevap D)

13. Vergi kamu giderlerini karşılamak üzere devletin, tek taraflı
olarak ve vergileme yetkisine dayanarak kişilerin gelir ve
mallarından aldığı ekonomik değerlerdir. Soru öncülünde
de belirtildiği gibi vergiler ancak “kanun” ile konulur, değiştirilir veya kaldırılabilir. Buna “kanunilik esası” denir.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)
18. Gelir üzerinden alınan vergiler; gelir vergisi, kurumlar vergisi
Servet üzerinden alınan vergiler; emlak vergisi, motorlu
taşıtlar vergisi, sigorta işlemleri vergisi
Gider üzerinden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, özel
tüketim vergisi
(Cevap C)

19. Medeni hukuka ilişkin A, B, C ve E’de verilenler doğrudur.
Fakat D’deki ifade yanlıştır. Kamu tüzel kişileri arasındaki ilişkiler idare hukukunun alanına girer.
Kişilerin eşya üzerindeki egemenlik ve tasarruflarının niteliğini ve türlerini, onların bu egemenlik dolayısıyla diğer
kişilerle olan ilişkilerini eşya hukuku düzenler.

14. Sosyal düzen kurallarının ihlali durumunda verilen tepkiye
müeyyide yani yaptırım denir. Yaptırımlar maddi olabildiği
gibi manevide olabilir.

(Cevap D)

(Cevap B)

Tam doğumdan kastedilen şey; çocuğun anne karnından
tamamen ayrılmasıdır.
Sağ doğum ise çocuğun bir an olsa anne karnından ayrıldıktan sonra yaşamış olmasıdır.

KAPLAN AKADEMİ

15. Gerçek kişilik; çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu
andan itibaren başlar (MK – Md. 28).

20. Vergi; devletin, egemenlik gücüne dayanarak kamu harcamalarını karşılamak üzere kişilerden doğrudan bir karşılığa
dayanmaksızın aldığı paralara denir. Vergiler iki grupta sınıflandırılır:

(Cevap D)

I. Dolaysız Vergi: Doğrudan veya kanunun öngördüğü diğer kamu tüzel kişilere ödenen vergidir. Örneğin; emlak
vergisi ve gelir vergisi gibi…
II. Dolaylı Vergi: Yapılan türlü işlemler dolayısla belirli olmayan zamanlarda tahsil edilen vergidir. Örneğin; tekel
maddelerinden alınan vergi gibi…
(Cevap C)
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HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap D)

2.

6.

Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve uluslararası antlaşmalar kanun ile eşdeğer metinlerdir.

Kamu hukuku: Bir devletin teşkilatını bir devlet ile bir başka devlet ve bir devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
Soru öncülünde verilen tanım kooperatife aittir. Kooperatifler en az 7 kişi tarafından kurulur. Üretim, tüketim, kredi ve
yapı kooperatifi gibi türleri vardır.
(Cevap D)

Kamu hukukunun dalları şunlardır:
• Devletler Genel Hukuku
7.

• Anayasal Hukuku
• İdare Hukuku
• Ceza Hukuku
• Vergi Hukuku

Somut norm denetimi; bir mahkemede görülmekte olan bir
davanın karara bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk
normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması hâlinde yapılan denetimdir; “itiraz” veya “def’i” yolu deyimleri de kullanılmaktadır.
(Cevap A)

• Yargılama Hukuku

3.

Nüfus kayıtları, nüfus cüzdanları ve pasaport veya pasaport
yerine geçen belgeler ilgili kişinin Türk vatandaşı olduğuna
karine teşkil eder. Çalışma izin belgesi Türk vatandaşı olmayanlar (yabancılar) için verilir.
(Cevap D)

4.

Türk Medeni Kanunu’nda m. 1009’da bazı kişisel hakların
tapu siciline şerh edilebileceği ifade edilmiş ve malikin tasarruf yetkisini sınırlandırmıştır.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

TMK m. 973 hükmüne göre “Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.” şeklinde ifade edilmiştir.
Örneğin bir saat kimin kolundaysa saat o kişinindir şeklinde düşünebiliriz.
(Cevap B)

(Cevap A)
9.

Yönetmelikler için belli bir şekil şartı getirilmemiştir. Danıştay’ın incelemesinden geçirilmesi şartı yoktur.
(Cevap E)

Anayasaya (Md. 73) göre “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür”.
Öncülde verilen her üç ilke de vergi hukukumuza hâkim ilkelerdendir.
Vergi: Kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin tek taraflı olarak ve vergilendirme yetkisine dayanarak kişilerin gelir, gider veya malları üzerinden aldığı ekonomik değerlerdir.
Vergide Genellik: Herkesin vergi vermekle yükümlü olması
Vergide Adalet: Herkesin mali gücü oranında vergiye tabi
tutulması
Vergide Kanunilik: Vergi, harç, resim ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla düzenlenebilir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

10. Ceza hukuku açısından bir kişinin suçlu sayılabilmesi için
gerekli niteliklerin en başında yaş sınırı gelmektedir. Türk ceza hukukuna göre 12 yaşını doldurmayanlara ceza verilmemektedir.
(Cevap B)

(Cevap E)
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11. Öncülün birinci tanımında, “bütün faaliyetlerinde hukuka ve
Anayasa’ya uyan” ibaresi bize hukuk devletine götürür. İkinci tanımdaki “her türlü önlemi alabilen, …. hukuk kurallarıyla bağlı olmayan” ibareleri ise bizi polis devleti tanımına götürür.
AYM’ye göre hukuk devleti, insan haklarına saygılı ve bu
hakları koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kurallarına ve Anayasa’ya uygun, bütün
eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet demektir.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. Fiil ehliyetinin şartları, ergin (reşit) olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıtlı olmamaktır (akıl hastalığı, akıl zayıflığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, uyuşturucu madde
bağımlılığı ve savurganlık).
(Cevap E)

(Cevap D)
12. Eda davası ile mahkemeden, davalının, bir şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya mahkum edilmesi talep edilmektedir. Eda davası, davanın dayandığı hakka göre çeşitli isimler almaktadır. (Örneğin; bir zararın giderilmesi talep
edilirse tazminat davası, davalının bir borcunu yerine getirmesi talep edilirse ifa davası, mülkiyet hakkına bağlı olarak
bir malın iadesi talep edilirse istihkak davası söz konusu olur.
Tespit davası ile mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte
olup olmadığının belirlenmesi tespit edilmektedir.

13. Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetler “Negatif Statü Hakları” olarak adlandırılır. Örnek: konut dokunulmazlığı hakkı, mülkiyet hakkı…
(Cevap C)

(Cevap E)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

17. Tüzel kişiler; belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık şeklinde örgütlenmiş, haklara ve borçlara sahip
olabilen kişi ve mal topluluklarıdır. Dernekler, limitet şirketler, kooperatifler ve anonim şirketler tüzel kişiliğe haizdir.

14. Soru kökünde yapay hısımlığın tanımı verilmiştir. Yapay hısımlık, mahkeme kararı ile kurulan bir hısımlık şeklidir ve iptal edilebilir niteliktedir. İptal edilmediği taktirde altsoy muamelesine tabi olur.

18. Haklı savunma gibi, zor durum veya zaruret hâli kendini koruma içgüdüsüne dayanır. Zaruret hâli; kendisini veya başkasını, bilerek sebebiyet vermediği zarardan veya derhal
gerçekleşecek bir tehlikeden kurtarmak için, başkasının mallarına zarar vermektir.
(Cevap B)

19. Tanımı verilen kamu hukuku dalı “Ceza Hukuku”dur. Suç ve
ceza kavramlarını inceleyen ceza hukuku, genel ve özel hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

(Cevap A)

(Cevap B)

Sözleşme, iki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere
iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklamaları
demektir.
Edim ise, borç ilişkisine dayanılarak alacaklının borçludan
yerine getirilmesini isteyebileceğini ve borçlunun da yerine
getirmekle yükümlü olduğu bir davranış biçimidir.

KAPLAN AKADEMİ

15. Borç; bir hukuki ilişkide iki kişiden birinin diğerine karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu şeyi ifade eder. Örneğin, bir
kırtasiye ile size bir dokümanın fotokopisini çekmesi konusunda anlaşmış iseniz; kırtasiyecinin borcu fotokopiyi çekmek; sizin borcunuz ise fotokopi ücretini ödemektir.

(Cevap A)
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20. A, B, C ve E şıkları doğru ifadelerdir. Ancak ceza sorumluluğu 12 yaşın dolması ile başlar. 15 yaşın dolmasına kadar
hakimin takdir yetkisi vardır. Kişinin ayırt etme gücüne göre
hâkim ceza verebilir de vermeyebilir de.
(Cevap D)

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
6.

Kanun hükümleri emredici ve yedek hükümler (tamamlayıcı, yorumlayıcı ve tanımlayıcı) olarak bölümlere ayrılır.
Emredici hukuk: Aksi kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu kurallardır. Genel ahlakı, kişiliğin korunması, zayıfların ve
kamu düzeninin korunması için koyulmuş kurallardır.
Yedek kurallardan tamamlayıcı hukuk kuralları: Aksi kararlaştırılabilen, aksi kararlaştırılmadığı zaman uygulama alanı bulan kurallardır. Örneğin meclis, kararlarının aksi kararlaştırılmadığı sürece oylamalarını açık oylamayla yapar.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

TCK’ya göre cezalar şu şekilde ayrılmıştır:
• Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
• Müebbet hapis cezası
• Süreli hapis cezası
• Adli para cezası

Yorumlayıcı hukuk kuralları: Belli bir durum kararlaştırıldığı hâlde bundan ne anlaşılması tespit edilmediyse bu durumda uygulanan hükümlere denir. Ayın ortasında borç ödenmesinden ayın 15’i anlaşılır.

(Cevap D)

Tanımlayıcı hukuk kuralları: Bir hukuk kavramının veya kurumun anlamını, onun gerekli yasal unsurlarını ve şartlarını
belirleyen kurallardır.

7.

(Cevap D)
Müeyyide; Toplumsal düzen kurallarının ihlaline gösterilen
tepkidir. Din, ahlak ve görgü kurallarına uyulmadığında manevi yaptırımla karşılaşır. Hukuk kurallarına uyulmadığında
ise maddi yaptırım yani maddi müeyyide ile karşılaşır. Ceza,
sadece kamu hukuku alanında uygulanan bir müeyyide türüdür. Diğerleri özel hukukta da uygulanabilir.
(Cevap E)

3.

Başlıca özel hukuk müeyyideleri; cebri icra, tazminat ve geçersizliktir. Geçersizlik müeyyidesi butlan ve yokluk olmak
üzere ikiye ayrılır. Butlan ise nispi ve mutlak butlan olmak
üzere alt dallara ayrılır.

Medeni Kanun’a göre, gerçek kişiliği sona erdiren iki olay
vardır. Bunlar;
1. Ölüm: Normal olarak gerçek kişilik ölüm ile sona erer.
2. Gaiplik: Gerçek kişiliği sona erdiren ikinci hâl gaipliktir.
Gaiplik için mahkeme kararı gerekir.
(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

2.

Ceza hukuku kurallarının müeyyidesi “ceza”dır. Cezalar ağırlıklarına göre ayrılır. Yeni Türk Ceza Kanunu (45–52. maddeleri arasında) cezaları saymış ve tanımlamıştır.

8.

Soruda tanımı yapılan kavram “şirket”tir. Bir araya gelerek
şirketi oluşturan kişilere “ortak” denir. Şirketler; kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limitet şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve kooperatifler olarak
sıralanabilir.
(Cevap E)

(Cevap D)

9.

4.

Öncülde verilen tanım greve aittir. Grev hakkı Anayasa’nın
54. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, grev hakkı toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması hâlinde mümkündür.

Mevcut bir hukuki durumun tek taraflı irade beyanı ile değiştirilmesini sağlayan haklara değiştirici yenilik doğuran haklar denir. Bu nitelikteki hakkın kullanılması ile mevcut bir durum tamamen ortadan kalkmaz ise de eski durumda bir değişiklik meydana gelir.
(Cevap B)

5.

Soruda tanımı verilen müeyyide türü tazminattır. Tazminat,
bir haksız fiil sonucunda başkasına verdiği zararın o kişiye
ödettirilmesidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap B)

10. Kanunlar ve Anayasa Değişikleri Anayasa Mahkemesinin
yargısal denetimine tabidir. Yönetmelikler ise idari yargının
denetimine tabidir.
Uluslararası andlaşmalar kanun hükmünde olmakla birlikte, kanunların tabi olduğu yargısal denetim mekanizmasının dışındadır. Kanunlar, Anayasa Mahkemesince
Anayasaya aykırılık yönünden denetlenirken, uluslararası andlaşmalar için Anayasa Mahkemesinde iptal davası
açma imkanı yoktur.
(Cevap D)
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11. Medeni usul hukuku, özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların adli yargı kolunun medeni yargı alanında görev yapmak üzere kurulmuş bulunan mahkemelerce hangi usûl ve esaslar
çerçevesinde çözümleneceğini düzenleyen kurallar bütünüdür.
Özel hukuk uyuşmazlıklarından kaynaklanan davaların
hangi mahkemede ve nasıl açılacağı; iddianın ve savunmanın nasıl yapılacağı; iddiayı ve savunmayı ispat bakımından hangi delillerin nasıl ikame edileceği; hükme
hangi esaslara göre ve ne şekilde karar verileceği gibi
hususlar medeni yargılama hukukuna ilişkin temel konulardır.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. Klasik Roma hukukunda, köle borç taahhüdü altına giremez,
çünkü o bir hukuk öznesi değildir. Kölenin borcu doğal borçtur ve doğal borç ilişkisinde alacaklı alacağını elde etmek
için dava hakkına sahip değildir. Günümüzde doğal borç ilişkisine bir örnek olarak kumar borcunu verebiliriz.
(Cevap E)

17. Vergi hukukunun zorunlu (bağlayıcı) ve yardımcı (tali) olmak
üzere iki tür kaynağı bulunmaktadır. Anayasa, kanun, uluslararası vergi anlaşmaları, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
zorunlu kaynaklar arasında yer alır. Yönetmelik, genel tebliğ, sirküler, genelge, yargı kararları ise tali kaynaklar arasındadır.

(Cevap C)

Yönetmelikler, vergilendirmenin temel unsurlarına ilişkin
düzenleme getirmediklerinden yardımcı kaynak niteliğindedir.

12. Reddi miras davası, mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Bu sebeple bu
konu aile mahkemesinin görev alanına girmemektedir.

(Cevap D)

13. Hukuk tarafından tanınan ve korunan menfaatlere hak denmektedir. Haklar, kamu hakları ve özel haklar olmak üzere
ikiye ayrılır. Özel haklar, özel hukuktan doğan haklardır. Bunlarda niteliklerine, konularına, amaçlarına ve devredilebilmelerine göre kendi içlerinde sınıflanmaktadır. Özel hakları
amaçlarına göre sınıfladığımızda yenilik doğuran ve yenilik
doğurmayan iki tür hak ortaya çıkar ki bu da “D” seçeneğindeki ifadeyi doğru kılar.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

18. Kişilere karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun ikinci
kısmında hüküm altına alınmıştır. Buna göre kişilere karşı işlenen suçlar arasında öldürme, yaralama, insan üzerinde
deney, organ ve doku ticareti, işkence ve eziyet, kısırlaştırma, çocuk düşürtme ve düşürme, cinsel saldırı gibi suçlar
vardır. Ancak soykırım uluslararası suçlardandır.
(Cevap D)

(Cevap D)

19. Hiyerarşik denetim (ast-üst ilişkisi) idare teşkilatı görevlilerinin aşağıdan yukarıya doğru basamak basamak birbirlerine bağlanarak baştaki yetkililere tabi olmasını ifade eder.
“Bu sistem içinde astların, üstlerin yönetim anlayış ve politikaları doğrultusunda hareket etme gibi bir zorunlulukları
yoktur.” İfadesi yanlıştır.

14. Medeni Kanun’a göre herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Evlatlık ile evlat edinen arasında da nafaka yükümlülüğü vardır. Bu doğrultuda kişinin dedesi, kardeşi ve evlatlığına karşı nafaka yükümlülüğü vardır.
Ancak gelini ve kuzenine karşı böyle bir yükümlülüğü söz
konusu değildir.

(Cevap C)

15. Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasçı olmaktadır. Buna göre sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu
(çocukları) ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ini alır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)
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20. Yorum, bir hukuk kuralının gerçek anlamı ve kapsamına ulaşmak için yapılan işleme verilen addır. Yargıç, yasayı önüne
gelen bir hukuki soruna uygularken yasanın özünden ve sözünden bir sonuç çıkarabilmek için olaya uygulanacak yasa kuralının yorumuna başvurur. Yorum çeşitleri üç başlıkta
incelenir. Soru öncülünde bir yorum çeşidi olan “bilimsel yorumun” tanımı verilmiştir.
(Cevap A)

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
Dernek, kazanç paylaşma dışında kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7
gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip
kişi topluluklarıdır. Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6
Vergi hukukunun ve yorumunun sınırlarını bizzat anayasa
ve kanun hükümleri oluşturur. Bu sınırların aşılması olanaksızdır. Dolayısıyla vergi hukukunda kanun hükümlerinde yer
almayan bir hükmü kanun içerisine yerleştirme veya mevcut kanun hükümlerinde düzeltme yapma söz konusu değildir. Ayrıca kıyas yolu, yargıcın hukuk yaratması ve boşluk
doldurma halleri kesinlikle vergi hukukunda geçerli değildir.
(Cevap C)

(Cevap A)

2.

Ticaret, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemeleri adli yargı
olup, vergi mahkemesi ise idari bir mahkemedir.

7.

(Cevap E)

Evlilik başvurusu, evlenecek olan kadın ve erkekten birinin
resmî ikametinin bulunduğu yerin evlendirme memurluğuna bizzat başvurularak yapılır.

3.

Bir hakkın, bir kişiden diğerine geçmesi durumunda yeni
hak sahibinin hakkı kazanma şekline “devren kazanma”
denir. Örneğin, bir evin satılması, kişinin kitabını arkadaşına
hediye etmesi bu türden bir kazanmadır. Verilen diğer seçeneklerde ise bir hakkın aslen kazanılması (ilkelden) söz konusudur.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

• Zarar görenin rızası
• Üstün nitelikteki özel yarar veya kamu yararı
• Kanunun verdiği bir yetkinin kullanılması (meşru müdafaa, zorunluluk hali)
(Cevap B)

9.
4.

Ayni hak, özel haklar kapsamındadır. Özel haklar, özel hukuktan doğan haklardır. Bu hakların en belirgin özelliği, karşısında bir hukuki hükümlülüğün yer almasıdır. Ayni hak,
herkese karşı ileri sürülebilen özel bir haktır.
(Cevap D)

Kişilik hakkının ihlalinde hukuka uygunluk nedenleri şunlardır:

Soru kökünde haciz işleminin tanımı verilmiştir. Borçlar Hukukuna göre borçlunun borcunu ödememesi halinde hukukun gerektirdiği şartlar çerçevesinde alacaklı kişi borçlunun
mallarına devlet görevlileri vasıtasıyla el konulmasını talep
edebilmektedir. Söz konusu malların satılmasıyla alacaklı kişi alacağını bu yolla tahsil edebilmektedir.

5.

Adli yargı alanındaki en yüksek mahkeme Yargıtay’dır. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir
adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Adli yargıda ilk derece mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleridir. Vergi mahkemeleri ise idari yargının bir koludur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap B)

10. Borç ilişkisi, iki taraf arasında mevcut olan ve borçluyu alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde bulunmakla yükümlü kılan hukuki bağdır. Borç ilişkisi kanundan, sebepsiz zenginleşmeden, sözleşmeden, haksız fiilden (hukuka aykırı fiil) ve sebep sorumluluğu gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.
(Cevap A)
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11. Borçlar hukuku, medeni hukukun tamamlayıcısıdır. Fakat
Borçlar Kanunu, Medeni Kanunun dışında ayrı bir kanundur.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu; Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku olarak düzenlenmiştir.
Borçlar hukuku; Kişiler arasındaki borç–alacak ilişkilerini
düzenler.
(Cevap B)
12. Normal erginlik yaşı 18’dir. Fakat iki halde erken rüşt (reşit
olma) söz konusu olmaktadır. Biri evlenme ile diğeri yargısal yolla yapılan rüşttür. Erginliğin yargısal yolla kazanılabilmesi için gereken yaş şartı ise 15 yaşın doldurulmuş olmasıdır. 15 yaşını dolduran küçük kendi isteğiyle ve velisinin rızasıyla mahkemece reşit kılınabilmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap E)

14. Emredici kurallar, aksi taraflarca kararlaştırılamayan ve uyulması zorunlu olan kurallardır. Genellikle kamu yararının, kamu düzeninin, genel ahlakın, zayıfların, kişiliğin korunmasına hizmet eden ve bir hukuki işlemin şekline ilişkin getirilen
hükümler emredici hukuk kuralı özelliği taşır. “E” seçeneğinde verilen emredici hukuk kuralına örnektir.

(Cevap A)
18. Medeni hukukun yürürlük kaynakları asli, tali ve yardımcı
kaynaklar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu normların hiyerarşisi ise şu şekildedir:
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Özel haklara örnek olarak ayni hakları, fikri hakları, kişilik haklarını ve alacak haklarını gösterebiliriz.

3. Kısıtlı olmamak

a) Kanunlar
b) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
c) Yönetmelikler
d) İçtihadı birleştirme kararları
• Yazılı Olmayan

a) Yargı kararları
b) Doktrin
Doktrinler ve yargı kararları başvurulması zorunlu olmayan
kaynaklardır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

2. Ayırtetme gücüne sahip olmak

• Yazılı Olanlar

2) Yardımcı Kaynaklar

(Cevap E)

1. Ergin olmak

1) Asli Kaynaklar

a) Örf ve âdet hukuku

Emredici hukuk kuralları, ilgililerin iradesi ne yönde olursa olsun, uygulamaları mutlaka zorunlu olan hukuk kurallarıdır. Bu kurallara uymamanın yaptırımı kesin hükümsüzlüktür. Örneğin evli bir kimsenin ikinci bir evlilik yapması yasaklanmıştır. Evli bir kimse, bu yasağa karşın yeni bir evlilik daha yaparsa, bu ikinci evliliği hükümsüz olur.

15. Fiil ehliyeti, kendi eylem ve işlemleriyle haklar ve borçlar yaratabilme yeteneğidir. Bu ehliyetin üç temel şartı vardır:

(Cevap C)

17. İyi niyet, bir hakkın kazanılmasına veya başka bir hukuki sonucun gerçekleşmesine ait engeli bilmeme durumudur. Bir
kimse hakkın kazanılması için gerekli olan unsurların mevcut olduğunu veya hakkın kazanılmasını engelleyen bir hususun mevcut olmadığını zannediyor ise yani bu hususta
“bilgisizliğe” sahipse o kimse iyi niyetli sayılır. Ancak “A” seçeneğinde belirtildiği gibi ayırt etme gücünden yoksun (tam
ehliyetsiz) birinden mülk alma kötü niyetli bir tutumdur.

(Cevap C)

13. Haklar, özel haklar ve kamu hakları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Özel haklar, özel hukuktan doğan ve herkese karşı
ileri sürülebilen haklardır. Kamu hakları ise kamu hukukundan doğan haklardır. Konut hakkı da kamu hakkı niteliğinde
bir haktır.

16. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez ve güvenlik tedbiri konulamaz. Kanunda yazılı cezadan ve güvenlik tedbirinden başka bir ceza ve güvenlik tedbiri hükmolunamaz. Buna “kanunilik ilkesi” denmektedir. Bu
ilke yargı organının keyfiliğini önlemeye yöneliktir.

19. Dürüstlük kuralı, bir hak sahibinin hakkını kullanırken veya
borçlunun borcunu ifa ederken dürüst, makul ve orta zekalı bir insandan beklenen hareket tarzına göre davranması
anlamına gelmektedir. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması hukuk düzeni tarafından korunmaz ve bir hak dürüstlük
kuralına aykırı kullanılırsa kötüye kullanılmış sayılır.
(Cevap D)
20. Soru kökünde kesin karineden bahsedilmektedir. Çünkü kesin karine aksinin ispatı mümkün olmayan karinelerdir. İcazet verilmişlik karinesi, tapu sicilindeki kayıtların herkesçe
bilindiği karinesi gibi.
(Cevap D)

(Cevap B)

16

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
Bir hakkın hak sahibinin elinden çıkması, o hakkın hak sahibinden ayrılması, hakkın kaybedilmesi olarak ifade edilmektedir. Hakların kaybedilmesi, nispi kayıp ve mutlak kayıp olmak üzere iki grupta toplanır. Mutlak kayıp, hakkın tümüyle yok olmasını ifade eder. Nispi kayıp ise, hakkın bir kişiden bir başkasına geçmesidir. Sahip olunan bir taşınmazın bir hayır kurumuna bağışlanması bu duruma bir örnek
oluşturur.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7
Kişilik hakkı, kişinin toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini
serbestçe geliştirmesini sağlayan haktır. Medeni Kanunun
24. maddesi ile hüküm altına alınan kişilik hakları vücut tamlığı, şeref, haysiyet, özel yaşam, meslek, sanat, ticaret hayatında kişiliğinin korunması gibi hakları kapsamaktadır. Kişilik hakları, zamanaşımına uğramaz ve bu haklar için düşürücü sürede işlemez.
(Cevap C)

(Cevap D)

2.

Sınırlı ayni haklar, sahibine mülkiyet hakkı gibi tam ve geniş
yetkiler değil, sınırlı yetkiler veren haklardır. Sınırlı ayni haklar; irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları olmak üzere üçe ayrılır. Taşınmazın el değiştirmesi ile taşınmaz üzerinde kurulan irtifak hakları bu devir işlemi sonucu kendiliğinden gerçekleşmiş olur.

7.

(Cevap B)

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) amaçları ilgili kanunda şu şekilde sıralanmıştır:
• Kişi hak ve özgürlüklerini korumak
• Kamu düzen ve güvenliğini korumak
• Toplum barışını korumak
• Suç işlenmesini önlemek
Sosyal yardım ve hizmetleri yaygınlaştırmak TCK’nın amaçları arasında sayılmamıştır.

(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

Yerleşim yeri (ikametgah) ile ilgili hükümler Medeni Kanu’nda yer almaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki yerleşim yeri adres değildir, kişinin bulunduğu kenttir. Buna göre, kişinin aynı anda yalnız bir yerleşim yeri olabilir. Buna
“yerleşim yerinin tekliği” ilkesi denmektedir.

8.

Sınırlı ehliyetsiz, ayırt etme gücü olmasına rağmen 18 yaşını doldurmamış küçükler ile kısıtlılardan oluşmaktadır. Bu kişiler yasal temsilcilerinin izni olsa bile vakıf kurma, bağış yapma ve kefil olma işlemlerini yapamazlar.
(Cevap E)

(Cevap E)

9.
4.

Asliye ceza mahkemeleri, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakmakla yükümlü mahkemelerdir. “C” seçeneğinde belirtilen müebbet
hapis cezasını gerektiren suçlar ise Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmektedir.
(Cevap C)

Soru kökünde irtifak hakkından bahsedilmektedir. İrtifak hakkı, başkasının arsa, yol, bahçe gibi taşınmaz bir malından
belli bir biçimde yararlanma hakkıdır. Daha çok birbirine
komşu durumdaki taşınmaz mallar üzerinde başka bir taşınmaz yararına sağlanan yükümlülük niteliğindedir. Yükümlü,
taşınmaz malın malikini, diğerinin belirli eylemlerine katlanmaya veya mülkiyetine özgü bazı haklarının kullanmaktan
sakınmaya zorlar.

5.

Hak, hukuk tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaattir. Haklar, doğdukları
hukuk kurallarının mahiyetine göre kamu hakları ve özel haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Özel hukuktan doğan haklar kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır ve
uzun bir geçmişe sahip olduklarından istikrar kazanmış haklardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

10. Benzer olayların aynı çözüme bağlanması “yasaların genel
olması” ile ilgilidir. 1982 Anayasası’nın 10. maddesindeki
“Kanun önünde eşitlik” maddesiyle bu kuralı hükme bağlamıştır.
(Cevap D)

(Cevap C)

17

KPSS • GYGK

Test • 7

11. Tüm hukuk kurallarının nihai amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. Diğer disiplinler gibi ceza hukuku da kendi araçlarıyla bu genel amaca hizmet eder. Buna göre, ceza hukukunun temel amacı; toplumsal yaşam bakımından hayati önem
taşıyan değerlerin ihlalini suç olarak tanımlamak ve bunlar
karşılığında uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Suç
işleyenleri keyfi şekilde cezalandırmak ceza hukukunun
amaçlarından biri olamaz.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap A)

16. Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mirascılar Kan hısımı,
eş, evlatlık ve devlettir. Vasiyet Sözleşmesi ile oluşan mirascılık ise sözleşme mirascılığıdır.
(Cevap E)

17. Nişanlılık, Medeni Kanun’un 118-123. maddeleri arasında
düzenlenmiştir. Buna göre nişanlanma, evlenme vaadiyle
olur. Nişanlanmanın hukuken geçerli olması için yazılı şekilde yapılması da gerekmez.
(Cevap A)

12. Soru kökünde belirtilen istisnai durum kamu yararıdır. Kamu yararı, kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve
kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel
koşuldur.

18. Karma hukuk, hem kamu hem de özel hukuk özellikleri gösteren hukuk alanıdır. İş, Hava, Çevre, Toprak Hukuku ile Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Bankacılık Hukuku, Sosyal
Güvenlik Hukuku, Kitle İletişim Hukuku bu hukukun alt dalları arasındadır. İcra ve İflas Hukuku ise Kamu Hukuku dallarından biridir.

13. Din kuralları, insanın yaratıcıyla diğer insanlarla ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Din kuralları da diğer sosyal düzen kuralları gibi toplumsal barışı ve dayanışmayı hedeflemektedir. Bu nihai amaç, din ve ahlak kuralları
arasındaki farkı değil ortak noktayı vurgulamaktadır.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap D)

19. Suçun yapısal unsurlarından biri olan ve genel olarak bir
hakkın ihlali anlamına gelen “hukuka aykırılık unsuru”nu ortadan kaldıran sebeplere “Hukuka uygunluk sebepleri” denmektedir. Bu sebepler Ceza Kanunu’nda “Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler” başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre hukuka uygunluk nedenleri şöyledir.
• Üstün nitelikli özel ya da kamusal yarar.
• Mağdurun rızası

14. Kişiler, dernek, vakıf, ikametgah, fiil ehliyeti gibi kavramlar
kişiler hukukunun bir konusudur.

• Iztırar (zorda kalma hali)

Soybağı, nişanlama, evlenme, boşanma gibi kavramlar ise
aile hukukunun bir konusudur.

• Meşru müdafaa
• Kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma

(Cevap E)

• Bilimsel eleştiriler
• Vekaletsiz iş görme
(Cevap E)

Vasiyet, bir ölüme bağlı tasarruf yapılacağı zaman miras
bırakanların en çok başvurduğu şekildir. Vasiyet, sadece
miras bırakanın irade açıklamasıyla tamam olur; bu itibarla tek taraflı bir hukuki işlemdir. Medeni Kanun, vasiyet şekli olarak el yazılı vasiyetname, resmi vasiyetname
ve sözlü vasiyet olarak üç şekil kabul etmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

15. Medeni Kanun’un 502. maddesine göre vasiyet yapabilmek
için, ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş
olmak gerekmektedir.

(Cevap A)

20. Bir hakkın, doğrudan doğruya ilk sahibi olarak iktisap edilmesine hakkın aslen iktisabı (aslen kazanımı) denir. Medeni Hukuk açısından hakkın kazanımı “aslen ve devren” olmak üzere iki şekildedir. A, C, D, E seçeneklerinde hakkın
bir şahıstan diğerine geçmesi söz konusu olduğundan bu
seçenekler devren kazınma örnektir. Ancak “B” seçeneğinde bir hakkın ilk elden kazanılması (iktisap edilmesi) söz konusudur. Bu sebeple aslen iktisaba (kazanıma) örnektir.
(Cevap B)
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Vakıflarda; zorunlu organ ve ihtiyari (seçimlik) olmak üzere
iki çeşit organ bulunur. Vakfın zorunlu tek organı “yönetim
organı”dır. Diğer organlar seçimlik organlardandır.
(Cevap A)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

(Cevap C)

7.

3.

Hâkimin takdir yetkisi, kanun koyucu tarafından bilerek bırakılmış boşlukları doldurma için kullanılan bir hukuki araçtır. Oysa hâkimin hukuk yaratması kanun koyucunun farkında olmadan bıraktığı boşlukları doldurmak için kullanılır.

Gerçek kişiliği sona erdiren haller ölüm ve gaipliktir. Bir kimsenin gaipliğine ölüm tehlikesi içinde kaybolma (I) ve uzun
zamandan beri haber alınamama (III) durumunda mahkeme tarafından karar verilir. Medeni Kanun’a göre, ölüm tehlikesi içinde kaybolma hali için “bir yıl”; uzun zamandan beri haber alınamama için ise son haber tarihinden itibaren
“beş yıl” geçmelidir.

(Cevap D)

(Cevap D)

Hukuk kurallarının uygulanmasına ilişkin bazı bilgiler verilmiş ve doğru olmayan bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir: Özel
hukuk alanında kanunda boşluk olması durumunda hâkimin başvuracağı örf ve âdet ile hukuk yaratma yetkisi bazı
hukuk alanlarında yoktur. Örneğin ceza hukukunda örf ve
âdet hukuku elbet uygulanmaz.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

2.

8.

Vasıtasız vergi doğrudan doğruya devlete veya kanunun öngördüğü kamu tüzel kişilerine ödenen vergidir. Kurumlar,
emlak ve gelir vergileri bu gruptadır.
(Cevap E)

Yürütme organı da, genel, soyut, objektif, kişilik dışı hukuki
işlemler yapabilmektedir. Yürütme organı bu işlemlerle belirli bir kişiye ilişkin somut bir işlem yapmamakta, belirli bir
durumda olan herkesi ilgilendiren kurallar koymaktadır. İşte
yürütme organının koyduğu bu kurallara “yürütme organının düzenleyici işlemleri” denmektedir. Yürütme organının
düzenleyici işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliktir.
(Cevap E)

9.

4.

Sadece genel ilkeleri ortaya koyup, bunların uygulama biçimlerini kanunlara bırakma amacını güden anayasalar çerçeve anayasa yani kısa anayasa olarak adlandırılır. 1921
Anayasası gibi.

Tanımda verilen ifade tamamlayıcı hukuk kurallarıdır. Bu kurallar kesin hüküm içermez aksi belirtilmediği sürece uygulama alanı bulur. Örneğin TBMM aksi belirtilmediği sürece
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak
TBMM’nin Anayasa değiştirmesi için en az 3/5 gerekir. Cumhurbaşkanını yüce divana göndermesi için en az 2/3 (400)
çoğunluk gerekir şeklinde nitelikli çoğunluk ile aldığı kararları da vardır.

5.

Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerine negatif statü hakları denir. Örneğin, konut dokunulmazlığı, kişi
güvenliği, din hürriyeti, düşünce hürriyeti ve mülkiyet hakkı
negatif statü haklarındandır. Negatif statü hakları devlete karışmama, gölge etmeme ödevi yükler.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

10. Kesin evlenme engelleri, evlenmenin geçerli bir şekilde yapılabilmesi için bulunmaması gereken engellerdir. Bu engellerden herhangi birinin bulunması, yapılan evlenmenin mutlak butlan ile sakatlanması sonucunu doğurur. Bu engeller;
yakın hısımlık, akıl hastalığı ve var olan evliliktir.
(Cevap D)

19

KPSS • GYGK

Test • 8

11. Gaiplik, gerçek kişiliği sona erdiren hâllerden biridir. Ölüm
tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan
beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu
üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Bir
kimsenin gaipliğine karar verilebilmesi için belli bir sürenin
geçmiş olması gerekir; Ölüm tehlikesi içinde kaybolmada 1
yıl, uzun zamandan beri haber alınamama için ise, son haber tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlenmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. Bir idari işlemin kanunla veya anayasayla yargı denetimi dışında bırakılmasına “Yasama Kısıntısı” (Anayasa Kısıntısı)
denir. Örneğin, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler, YAŞ ve HSK’nın bazı kararlarının yargı denetimi dışında bırakılması “Yasama Kısıntısı”dır.
(Cevap A)

17. Parlamenter sistem, yürütme organının yasamadan kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu hükûmet sistemidir. Bu
sistemde, yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsız olmakla beraber aralarında yumuşak ve dengeli bir ayrım söz konusudur.

(Cevap C)

12. Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği, tüm ülke düzeyinde uygulanacak yönetmelikler iptali ilk derece mahkemesi olarak
doğrudan Danıştay’dan istenir.

(Cevap C)

13. Soru öncülünde hukukta yorum teorilerine ilişkin ayırt edici
bazı bilgiler verilmiştir. Doğru eşleştirme–sıralama B’de verilmiştir.
Sözel yoruma, lafzi yorum da denir. Sözel yorumda kanunun mantık ve deyim bakımından anlamını araştırmak
esastır. Kanun metninde kullanılan kelimelerden, o hükmün ne anlama geldiği saptanmaya çalışılır. Burada yorum yapılırken kanunun metni ile bağlı kalınır ve metin dışına çıkılmaz.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Hukuk devleti ilkesi Anayasamız’ın 2’nci maddesinde “Cumhuriyetin Nitelikleri” arasında sayılmıştır. Hukuk devleti ilkesi, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olması anlamına gelir. Yönetilenler hukuki güvenlik içerisindedirler.
Hukuk devletinin unsurları şunlardır:
• İdari işlemlerin yargısal denetimi
• Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
• Yargı bağımsızlığı
• Kanuni hâkim güvencesi
• İdarenin mali sorumluluğu
• Suç ve cezaların şahsiliği
• Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği
(Cevap A)

19. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkartır. Cumhurbaşkanı yardımcısının ise yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur. Köy, belediye,
il özel idaresi, üniversiteler gibi kurumlar kamu tüzel kişiliği
olduğundan yönetmelik çıkartabilir.

14. Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme kişilerin son
altı ay birlikte yaşadığı yer mahkemesidir. Dava ise asliye hukuk mahkemesi derecesinde olan aile mahkemesidir. Aile
mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi de yetkili mahkemedir.

(Cevap D)

15. Derneğin zorunlu organı üç tanedir; genel kurul, yönetim
kurulu ve denetleme kurulu. Bunun dışında dernekler başka organlar da kurabilir; bunlar seçimlik (iradı)tir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

20. Yasa, genel olarak şekli ve maddi olmak üzere iki ayrı biçimde tanımlanır. Şekli yasa, yasama organı tarafından yasa adı
altında yapılan işlemlerdir. Şekli yasa, metnin içeriğine değil, o metni kimin yaptığına bağlı olarak tanımlanır. Maddi
yasa ise genel, soyut, kişisel olmayan kurallar içeren metne
verilen addır. Maddi yasa, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ve yönetmelik gibi şekli açıdan idari düzenleyici işlemleri de
kapsar.
(Cevap E)
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Devlet bir insan topluluğunun belirli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kurmasıyla meydana gelir. Devlet egemen
kamu tüzel kişisidir. Bazı ayrıcalıklara sahiptir.
(Cevap C)
2.

Özel haklar;
• Mutlak haklar

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9
Fiil ehliyetinde tam ehliyetli olma için ergin olma şartı aranır.
Erginliğin şartı ise 18 yaşın dolmasıdır, yani erginliğin şartı
yaşın dolmasıdır.
Evlenme kişiyi ergin kılar, olağan evlenme yaşı 17 yaşın
dolması olağanüstü evlenme yaşı ise 16 yaşın dolmasıdır.
(Cevap B)

• Nispi haklar
olmak üzere iki gruba ayrılır.
Mutlak haklar; mülkiyet hakkı, telif hakkı, patent hakkı ve
marka gibi herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Nispi
haklar; örneğin, alacak hakkı gibi belli bir kişiye veya belli
kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır.

7.

(Cevap D)

Federasyon, uluslararası kişiliğe sahip bir merkezî devlet (federal devlet) ile uluslararası kişiliğe sahip olmayan bölgesel
devletlerin (federe devletlerin) aralarında güvenceli bir yetki paylaşımı yaparak oluşturdukları devlet topluluğudur. Almanya, Kanada, ABD, Hindistan, Meksika, İsviçre gibi devletler federal devletlere örnek verilebilir. Türkiye ise üniter
(tekçi) devletlerdendir.

3.

Hukukun asıl kaynakları anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikten oluşur. Bilimsel görüşler
ve yargı kararları ise hukukun yardımcı kaynaklarındandır.
(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

(Cevap E)

9.
4.

Normlar hiyerarşisi için A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler doğrudur. C seçeneğinde geçen ifadede yönetmelik kanunların işleyişini gösterir ancak genelge yönetmeliğin altında yer aldığı için yanlıştır.

Anayasalar değiştirilişlerindeki güçlük bakımından yumuşak
anayasa ve katı anayasa olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre, normal kanunlardan daha farklı organlarca ve daha zor
usullerle değiştirilebilen anayasalara “katı anayasa”lar denir.

Soru kökünde tanımı verilen kavram anayasadır. Anayasa
normlar hiyerarşisinde, yani hukuk düzeni piramidinde en
üstte bulunur.
(Cevap D)

5.

Anayasa ve kanunlar, ceza hukukuna kaynaklık edebilir. Ancak, örf ve âdetler ceza hukukuna kaynaklık edemez.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap D)

10. Yokluk kavramına ilişkin A, B, D ve E’deki ifadeler doğrudur.
Ancak C’deki ifade yanlıştır. Çünkü “yok niteliğindeki işlemler” hukuk bakımından hiçbir sonuç doğurmazlar; hatta hukuk dünyasına böyle bir işlem girmemiştir. Dolayısıyla olmayan bir işlemin ortadan kaldırılmasından söz edilemez. Ne
yargı kararına ne de başkaca bir işlem yapmaya gerek duyulur.
(Cevap C)
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11. Vergiler dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler olarak da sınıflandırılır. Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi dolaylı vergiler grubunu oluşturur. Dolaysız vergiler ise emlak vergisi, gelir vergisi ve kurumlar vergisidir.
(Cevap D)
12. Temel hak ve hürriyetleri negatif, pozitif ve aktif statü hakları olarak G. Jellinek ayırmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. Ceza hukuku ve vergi hukukunda “kanunla konulma” yani
kanunilik ilkesi hakimdir. Dolayısıyla ceza hukukunda örf ve
âdet hukukuna yer vermez.
(Cevap E)

(Cevap B)
17. Subjektif iyi niyet, bir hakkın geçerli surette kazanılmasını
önleyen herhangi bir hususun hakkı kazanacak olan kimse
tarafından bilinmemesi demektir. Hakların kazanılmasında
iyi niyet rol oynar. Dürüst davranma ise hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde söz konusu olur.

13. Ceza hukukunun yaptırım türleri cezalar ve güvenlik tedbirleri olmak üzere ikiye ayrılır. Cezalar kendi içinde hapis cezası (ağırlaştırılmış ve süreli hapis cezası) ve adli para cezası olarak ikiye ayrılır.
Güvenlik tedbirleri ise şunlardır:

(Cevap B)

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
Müsadere
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
Tekerrür
Sınır dışı edilme
(Cevap E)

14. Mülkilik ilkesi, özellikle kamu hukuku alanında geçerlidir. Ceza hukuku, ister vatandaş ister yabancı olsun, devletin ülkesinde gerçekleşen olaylara uylanacaktır. Dolayısıyla ceza kanunlarının suç kabul ettiği eylemler, yabancılar tarafından da
işlense, devletin ülkesinde gerçekleştikleri takdirde yargılamaya ve cezalandırmaya konu olacaktır. Şahsilik ilkesi ise
daha çok özel hukuk sorunlarında geçerlidir. Özellikle aile
hukuku alanında devletler, topraklarında bulunan yabancıların kendi hukuk sistemlerince elde ettikler hakları tanırlar.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri

15. Kişiliğin başlaması sağ olarak doğduğu andadır. Hak ehliyeti ise sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşmekle başlar.
Fiil ehliyeti ise ergin olmayla başlar, erginlik 18 yaşın dolmasıyladır. Evlenme kişiyi ergin kılar, kişi hâkim kararıyla da ergin kılınabilir.

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

Medeni Kanun’a göre, “Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak
elde eder.” Bu hükümden anlaşıldığı üzere, çocuk sağ
doğmak koşulu ile doğumdan önceki zamanda hak ehliyetine sahip olmaktadır. Örneğin, sağ doğmak kaydıyla ana karnındaki çocuk mirastan yararlanır.

(Cevap C)

19. Vergiler, devletin kamu hizmetlerini karşılamak için egemenlik gücüne dayanarak kişilerden karşılıksız olarak ve zora
dayanarak aldığı parasal değerlerdir. Günümüzde devletlerin en önemli ve sağlam finansman kaynağı vergilerdir. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve veraset ve intikal vergisi servet üzerinden alınan vergiler grubuna girer. Gelir vergisi ile kurumlar vergisi ise gelir üzerinden alınan vergilerdendir.

(Cevap C)

II. ifade doğru, I. ve III. eşleştirmeler yanlıştır.

18. Sendikalar, işçilerin veya işverenlerin çalışma koşullarını düzeltmek, menfaatlerini korumak amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliklerdir. Sendikalar, iş kolu esasına göre ve önceden
izin almaksızın kurulurlar. Değişik iş kollarından 5 sendika
bir araya gelerek konfederasyon oluşturabilirler.

20. Hâkimin takdir yetkisini kullanabildiği boşluk türü kural içi
boşluktur. Hâkimin hukuk yarattığı boşluk türü ise hukuk
boşluğudur.
(Cevap A)

(Cevap B)
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Bir hâkim hukuki bir anlaşmazlığı çözerken öncelikle kanuna bakar. Eğer kanunda uygulanabileceği bir hüküm yoksa
örf ve âdet hukukuna bakar. Çünkü Türk Medeni Kanunu’nda, örf ve âdet hukuku da hukukun asıl kaynakları arasında
sayılmıştır. Bilimsel görüş ise hukukun yardımcı kaynakları
arasındadır. Hukukun yardımcı kaynakları hâkimlerin ancak
isterlerse faydalanabilecekleri kaynaklar arasındadır. Hâkimler, bilimsel görüşten faydalanmak zorunda değildir.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 10

(Cevap E)
2.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Resmi Gazete’de yayımlanmaları zorunludur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin yürürlüğe girmesi, kanunlarla aynı düzene tabidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin metninde yürürlük tarihi belirtilmemişse, Resmi Gazete’de yayımlandıkları
gün yürürlüğe girer.

Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu
açıdan yargı kararlarına gerekçe olabilen her şeyin bir hukuk kaynağı olabileceğini söylemek mümkündür. Bununla
birlikte hukukun bazı kaynakları, vazgeçilmez ve zorunlu niteliktedir. Yargı organlarının bu kaynakları ihmal etmesi, bizatihi hukuka aykırılık oluşturur. Söz konusu kaynaklar ‘Asli Kaynaklar’ başlığı altında ele alınır. Bunun yanında yargı
kararları oluşturulurken bazı kaynaklar yardımcı niteliktedir.
Bağlayıcı olmadıkları gibi, kararlara gerekçe yapılmamaları
mümkündür. Bu kaynaklar ise ‘Tali Kaynaklar’ başlığı altında incelenir.
Yazılı ve yazısız kurallar (örf ve adet hukuku) hukukun asli
kaynaklarını oluştururken; yargı kararları ve bilimsel görüşler hukukun yardımcı kaynaklarını oluşturur.
(Cevap E)

(Cevap A)
Kısıtlılık, yasalar çerçevesinde kişinin fiil ehliyetinden kısmen
veya tamamen mahrum edilmesidir. Akıl hastalığı veya akıl
zayıflığı, ayyaşlık, kötü hayat sürme, 1 yıldan uzun süreyle
hapis cezasına tabi olma, yaşlılık veya sakatlık durumunda
kendi isteğiyle kısıtlanma, madde bağımlılığı, savurganlık,
mal varlığını kötü yönetme kısıtlılık sebeplerinden bazılarıdır.
(Cevap E)

4.

Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemlerin yargı
kararıyla ortadan kaldırılmasına “iptal” adı verilmektedir. İptal, idari işlemi geçmişe yönelik olarak etkilemektedir.
(Cevap A)

5.

8.

Verilen ilke vergide verimlilik, diğer bir deyişle ekonomiklilik
ilkesiyle ilgilidir. Bu ilke, vergiden beklenen hâsılatın belirli
bir dönem içinde elde edilmiş olması ve elde edilirken en az
masrafla yani harcamaların asgari seviyede tutularak tahsil
edilmesini öngörmektedir. Burada önemli olan hem vergi
tahsilatının vergi süresi içerisinde yapılabilmesi hem de vergi maliyetinin en düşük seviyede tutulabilmesidir.

Hukuk kurallarının, normlar hiyerarşisindeki üstün normlara
uygun olması gerekir. Bu gerekliliğin yerine gelmesi, kuralların yargısal denetimini yapan organlar tarafından sağlanır.
Kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasa’ya uygunluğu Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Mahkeme bir aykırılık tespit ettiği takdirde iptal kararı verir. İptal kararının sonuçları, söz gelimi kanun Meclis tarafından yürürlükten kaldırılmasıyla aynıdır. Aynı şey yönetmelikler için de geçerlidir. Bazı yönetmelikler Danıştay, diğer yönetmelikler ise idare mahkemeleri tarafından denetlenir. Kanunlara aykırı tespit edildiği takdirde yönetmelikler iptal edilir ve böylece yürürlükten kalkmış olurlar.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

Ceza mahkemelerinin suç sayılan eylemler için yaptırım olarak öngördüğü cezalar, hapis cezası ile adli para cezasıdır.
Hapis cezası ile cezalandırılan kişinin özgürlüğü elinden alınmakta, kişi hapishane koşulları içerisinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Hapis cezası, suçun niteliğine göre ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’, müebbet hapis cezası’ ve
‘süreli hapis cezası’ olarak belirlenebilir. Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam ederken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında bu durum sıkı güvenlik rejimine tabidir. Süreli hapis cezası ise en az bir ay, en fazla
ise yirmi yıl olan hapis cezasıdır.

9.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşma
aleyhine Anayasa Mahkemesine iptal davası açılamaz.

(Cevap B)

6.

Bilinen bir olgudan (ya da olgulardan) bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkartılmasına karine denir.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

10. Bir hukuk kuralının, o kuralı daha önceden yaratmış makam
veya organ tarafından yürürlükten kaldırılmasına ilga adı verilir. Yürürlükten kaldırılmış hukuk kuralı ise, mülga tüzük vb.
dir. İlga, açıkça yapılabileceği gibi üstü örtülü şekilde de
gerçekleştirilebilir. Açıkça yapıldığı durumlarda (Sarih ilga),
kuralı çıkaran dile getirir. Yürürlükten kaldırılma bazı durumlarda üstü örtülü / örtük (zımni) bir şekilde yapılır. Bir kanuyu belli bir şekilde düzenleyen kanun yürürlükte iken, aynı
konuyu farklı bir şekilde düzenleyen yeni bir kanun çıkarıldığında, hukuk kurallarının çatışması başlığı altında göreceğimiz ilkeler çerçevesinde yeni tarihli kanunun uygulanacağı kabul edilir. Böylece eski tarihli kanunun uygulama olanağı kalmadığından, bu kanun ilga edilmiş olmakla aynı sonuçları doğurur. Ne varki bu ilga, açık değil örtük (zımni) bir
ilgadır.
(Cevap E)

(Cevap D)
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11. İnsanlarla insanlar arasındaki ilişkileri, insanlarla oluşturdukları topluluklar arasındaki ve toplulukların birbirleriyle olan
ilişkilerini düzenleyen, uyulmasında devlet gücüne (kamu
gücü) dayalı maddi - somut yaptırımı olan sosyal düzen kurallarına hukuk kuralları denir.
(Cevap E)
12. Ceza hukuku alanında hakimin hukuk yaratması mümkün
değildir. Çünkü ceza hukuku alanında önemli ilkelerinden
birisi, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesidir. Dolayısıyla,
yürürlükteki ceza kanunlarının kapsamına kesinlikle girmeyen bir eylem mahkeme önüne geldiğinde, hakim bu eylemin suç oluşturmadığına karar vermek durumundadır. Özel
hukuk alanında ise, davanın temeli bir hak iddiasıdır. Bu hak
iddasının cevabı, “hukuken böyle bir hakkın bulunduğunu”
yahut “hukuken böyle bir hakkın bulunmadığı” şeklinde olacaktır. Özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan bir davada hakim, önüne getirilen hak iddiasına dair herhangi bir hukuk
kuralı bulunmadığında, böyle bir hakkın bulunduğuna yahut bulunmadığına dair kararını, Medeni Kanun’un ifadesiyle “kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre” verecektir.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. Adil yargılanma, yasaların herkese eşit ve adil uygulanması
hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir çünkü hukuk devleti, eylem ve işlemlerinde hukuka bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet anlamına gelir.
(Cevap A)

17. Bir kişiyi veya bir şeyi devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa “Uyrukluk” (tabiiyet) denir.
(Cevap A)

13. Doğrudan vergi: Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerdir. Gelir vergisi, taşıt alım vergisi, emlak vergisi gibi.
Dolaylı vergi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin geliri veya sermayesi üzerinden değil, kişiler arasında gerçekleşen ekonomik işlemler üzerinden belirlenmiş oranlarda alınan vergi
türlerine denir. Katma değer vergisi ve lüks mallar üzerinden
alınan tüketim vergileri bu gruba girer.
(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

14. Kısas; Bir suçun cezasının, misliyle suçluya ödettirilmesini
ifade eder. Kısas; Türk hukuku içinde yer almayan bir cezalandırma işlemidir.

(Cevap C)

19. Hukuk Kuralları: Kişilerin hak ve menfaatlerini korumak, sorumluluklarını belirlemek, bireyin ve toplumun genel yararını sağlamak, kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla, yetkili makamlar tarafından konmuş ve devlet yaptırımıyla desteklenmiş kurallar bütünüdür.

(Cevap C)

Hukuk kurallarını, diğer sosyal düzen kurallarından ayıran
en önemli özellik, yaptırımının devletin maddi gücüyle
desteklenmiş olmasıdır. Diğer kurallar ise sadece ayıplama, dışlama gibi manevi bir yaptırımla donatılmışlardır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

15. Tarihsel yorum teorisi, bir hukuk kuralının anlamının, kanun
koyucunun kuralın yapılış zamanındaki iradesine bakılarak
belirlenmesi gerektiğini söyler. kanunların meclis tarafından
yapıldığı parlementer sistemlerde, kanun koyucunun belirlenmesi mümkün değildir. Tarihsel yorum teorisi, kanun koyucunun iradesinden bahsederken, kuralın yapıldığı dönemde, kural yapma faaliyetine katılanların ve o dönemdeki anlayış dikkate alınması gerektiğini söyler. Başka bir ifadeyle
bu teori, kuralların konuluş amacına gönderme yapar. Bu
iradenin ve amacın belirlenmesi, özellikle uzun süreden beri yürürlükte bulunan kurallar açısından tarihsel bir araştırmayı gereltirir. Bu çerçevede anlamı hakkında şüpheye düşen kuralın yapılması sırasında, söz gelimi kanun yapılması sırasında meclisteki süreçte komisyonlarda yapılan tartışmalar, ortaya konulan görüşler, hazırlanan raporlar, meclis
görüşleri sırasında milletvekillerinin kanunun leh ve aleyhinde görüşleri sırasında kanuna verdikleri anlam, kurala verilecek anlamı belirlemektedir.

18. Bir hukuk düzeninde mevcut olan, anayasa, kanun, tüzük,
yönetmelik gibi normlar, dağınık halde ve rastgele değil, alt
alta, üst üste bulunur. Buna normlar hiyerarşisi veya hukuk düzeni piramidi denir. Türk hukuk sisteminde normlar
hiyerarşisinin tepesinde “Anayasa” bulunur. Buna göre, hukukumuzda hiçbir yasal düzenleme Anayasaya aykırı olamaz. Aksi durumda yargı organları bu düzenlemeyi iptal yoluna gider.

20. Takdir yetkisi, yasa koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı
kural içi boşlukları, yargıçın somut olayın özelliklerini, toplumdaki ahlaki düşünceleri, takdir yetkisi tanıyan kuralın
amacını, sosyal adalet gibi hususları göz önünde tutarak ferdileştirip doldurma yetkisidir. Takdir yetkisi, yasanın genel
ve soyut kuralını, özel ve somut olaya uygulamada yargıça
tanınmış bulunan ölçümleme ve uyarlama yetkisidir.
(Cevap B)

(Cevap A)
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HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
Medeni hukukta en önemli kavram kişidir. Kişilerin gerçek
hayatta işlemler yapmak, hak sahibi olmak ve borç yükü altına girmek için ehil olmaları gerekir. Hem hakka sahip olmak hem de bu hakkı kullanmak için kişinin ehliyetli olması lazımdır.
Sınırlı Ehliyetsizler: Ayırt etme gücü olup ergin olmayan
veya haklarında kısıtlılık kararı bulunan kişilere denir.
(Cevap D)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 11
Türk hukuk sisteminde adli yargı, genel ve olağan yargı koludur. Zira diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm
dava ve yargısal işler adli yargıda çözülür.
(Cevap C)

8.

Örf ve âdetler yazılı kaynaklardan biri değildir. Bununla birlikte Örf ve adet hukuku Türk hukuk sisteminin asli kaynakları arasında yer alır.

Biri diğerinden gelen kişiler arasında üst soy−alt soy hısımlığı, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yan soy hısımlığı
vardır. Kardeşlerde ortak bir kökten geldikleri için aralarındaki yan soy kan hısımlığıdır.
(Cevap D)

(Cevap A)

3.

9.

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır;
• Din kuralları

• Görgü kuralları
• Örf ve âdet hukuku
• Hukuk kuralları
Bunlar içerisinde din, ahlak, görgü ve örf adet hukukunun
yaptırım manevi, hukuk kurallarının yaptırımı maddidir.
(Cevap C)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Ahlak kuralları

Bir olayın veya olgunun varlığını veya yokluğunu ispata delil denir.

Mülkiyet başta olmak üzere maddi nesneler üzerindeki eşya hukukunun konusunu oluşturan her türlü hakka ayni hak
denir. Ayni haklar ve sınırsız olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi olmayan mallar üzerindeki haklara fikri hak, herkese karşı ileri sürülemeyen haklara şahsi hak, kanundan, sözleşmeden veya bir iş karşılığı doğan hakka alacak hakkı, bir
kimsenin hakkının verilmesini ya da başkalarının kendisinin
hakkına saygı göstermesini istemeye talep hakkı denir.
(Cevap B)

10. Kamu hukuku devlet ile birey veya diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır.
Anayasa hukuku, uluslararası hukuk, idare hukuku, ceza hukuku ve vergi hukuku kamu hukukunun alt dallarındadır.
Borçlar hukuku ise özel hukukun bir alt dalıdır. Medeni hukukun tamamlayıcısı niteliğindedir.

(Cevap D)

(Cevap B)
5.

Bir toplumu oluşturan kimselerin, kişilik hallerini, mallar üzerindeki yetkilerini, aileleriyle olan ilişkilerini, evlilik müessesini, ölen kimsenin mal varlığının akıbetinin ne olacağını düzenleyen kurallar Medeni Kanun kapsamındadır.
Aile hukuku, kişiler hukuku, eşya hukuku, miras hukuku Medeni Kanunun alt dalları arasında yer alır.

6.

Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi
gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak
birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe dernek denir. Derneklerde kazanç paylaşma amacı olmaz. Dernekler
önceden izin almadan kurulabilir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

11. Fıkıh: Bilmek, anlamak, derinlemesine kavramak, örtük olanın hakikatine nüfuz edip karanlık olanı aydınlatmak gibi anlamları karşılar. Fıkıh; hukuki anlamda, insanın belirli koşullara bağlı olarak ne yapması gerektiğini, söz konusu eylemsel gereklilik arasındaki bağın niteliğini ve şu ya da bu tarzda eylemi seçerse bunun sonuçlarının neler olacağını bilme
yetkisi anlamına da gelir. Fıkıh genellikle üç alt başlıkta incelenir:
1. İbâdât (ibadetler),
2. Muâmelât (hukuki işlemler, sözleşmeler, evlenme, boşanma, miras)
3. Ukûbât (ceza hükümleri)

(Cevap E)

(Cevap A)
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12. Demokrasinin olmazsa olmazları arasında özgür ve düzenli seçimler, temel hak ve hürriyetler, çok partili siyasi hayat,
seçilmişlerin üstünlüğü, halkın yönetime doğrudan katılımı
gibi özellikleri saymak mümkündür. Üniter devlet her şeyin
merkezden yönetildiği, bütün kararların merkez tarafından
alındığı devlet olup demokrasinin olmazsa olmazı değildir.
Dünyanın birçok demokratik devletinde üniter devlet yerinden yönetime dayalı federal devlet yapılanması vardır.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap A)

17. Velayet, küçük veya ergin kısıtlıların gerek kendilerine ve gerekse mallarına özen gösterilmesi ve onların temsil edilebilmesi için kanunen ana ve babaya yüklenen yükümlülükleri
ve verilen yetki ile hakları ifade eder.
Velayet ana ve babaya eşit olarak verilmiştir. Ergin olmayan
çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet hakkı ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar
da ana ve baba velayeti altında kalırlar (MK. m.335)
Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ana ve baba evli değilse kural olarak velayet anaya aittir.

13. Kişilerin özel durumlarını dikkate alarak eşit değil, farklı muamele edilmesine paylaştırıcı adalet denir. Soruda verilen
durumda da geliri fazla olandan fazla, az olandan az vergi
alınması farklı muamele olduğu için sorunun cevabı paylaştırıcı adalet olup C seçeneği doğrudur.

(Cevap D)

18. Sosyal devlet, devletin sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını
öngörür.

(Cevap C)

• Kişilerin gelirleri oranında vergi vermeleri

(Cevap A)

15. Hak sahibinin kullanmasıyla herhangi bir yeni hukuki ilişki
doğurmayan haklara alelade haklar (yenilik doğrumayan/
yalın haklar) denir. Kapsamına ergin olmayan çocuğa (küçüğe) öğüt vermek, ihtarda bulunmak, çocuğun mallarını
yönetmek, onu temsil etmek haklarının da girdiği sadece
anne ve babalara tanınmış olan velâyet hakkı, bu tür hakların örneğini oluşturur. Esasen enne ve babanın velayet hakkını kullanmalarıyla yeni bir hukuki durum ortaya çıkmadığı
gibi, mevcut durumda bir değişiklik olmaz yahut mevcut hukuki durum ortadan kalkmaz.

• Topraksız çiftçilerin topraklandırılması
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

14. Devletler özel hukuku içinde yabancılık unsuru olan özel hukuk ilişkilerini ele alır. Yabancı unsur taşıyan hukuki ilişki ve
ihtilafların çözümünde devletler özel hukuku uygulanır. Hiçbir devlet diğer devletin hukukunu yok sayamaz.

• Çalışanlara ücretli tatil hakkının tanınması
• Eğitim - öğrenimde fırsat eşitliğinin sağlanması
Bu doğrultuda yapılan uygulamalardır. Cumhurbaşkanının
milletvekillerince seçilmesi sosyal devlet ilkesinin bir gereği
değildir.
(Cevap B)

19. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hakkın kazanılması adı
verilir. Bu durumda kişi ile hak arasında bir bağlantı kurulmaktadır. Hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkiler veya kişilerin hukuk düzeni tarafından korunmakta olan menfaatleri olarak ifade edildiğine göre, her hakkın bir sahibi var
demektir. Sahipsiz bir haktan söz edilemez. Ancak bir hakkın herhangi bir kişiye bağlanması ve o kişinin hak sahibi
haline gelmesi de kendiliğinden olmaz. Birtakım olgular bu
sonucun doğmasına yol açarlar. bir hakkın kazanılmasına,
başka bir ifade ile hakkın doğumuna yol açan olgular üç tanedir. Bunlar; hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlemlerdir.

(Cevap B)

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

16. İşçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir.
İşveren, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel
kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara denir. İş ilişkisi, işçi
ile işveren arasında kurulan ilişkidir. İşyeri, işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimdir. İşveren vekili, işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve
işletmenin yönetmeliğinde görev alan kimselere denir. Alt
işveren, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerin sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işverene denir.

• Devletin, işsizliği önlemek için gerekli önlemleri alması

20. Federal devlet: İç işlerinde bağımsız olan, kendi anayasaları, yasama, yürütme ve yargı güçleri bulunan fakat ulusal
güvenlik, dış politika gibi konularda merkeze bağlı birçok
eyaletin birleşmesiyle meydana gelmiş devlet yapılanmasıdır. ABD, Almanya, Kanada, Rusya ve Avustralya devlet biçimi bakımından federal olan devletlerdir.
(Cevap C)

(Cevap E)
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Demokrasi eski Yunanca bir kelimedir. Halk anlamına gelen
“demos” ve yönetmek anlamına gelen “kretein” sözcüklerinden oluşmuştur ve “halkın yönetimi” manasını taşır. Demokratik devlet, egemenliğin bir kişi, zümre veya sınıf tarafından belli sınıflar yararına kullanılmadığı, serbest ve genel
oya dayalı seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlandığı siyasal
bir rejimdir.
(Cevap A)
2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 12

(Cevap C)
Taraflardan her biri mahkemede, kendisinin haklı olduğunu
göstermek üzere bir takım olgulara ya da olaylar ileri sürer
ki, bunlara yargılama hukukunda iddia denir.
İddia edilen hakkın dayadığı olguların doğruluğuna hakimi inandırmak üzere taraflarca başvurulan araçlardır.
(Cevap A)

4.

Pozitif Hukuk: Bir ülkede yürürlükte bulunan yazılı yazısız
hukuk kurallarının tümünü ifade eder.
Tabii (Doğal, ideal) Hukuk: Uygulanmakta olan hukuku değil, olması gereken hukuku ifade eder.
Mevzu Hukuk: Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütününe verilen addır.

10. Hak, hukuk düzeni tarafından kişilerin korunan menfaatidir.
Öyleyse bir hakkın kazanılması, hak ile kişi arasında bağlantı kurulmasını ifade eder.
Hakları meydana getiren üç olgu vardır:
a. Hukuki olay: Hukuk düzeninin sonuç bağladığı insan iradesi dışında gelişen olaylara denir . Doğum ve ölüm hukuki olaya birer örnektir.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

Sözleşme: İki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere
iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklamaları
demektir.

(Cevap D)

c. Hukuki işlem: Bir veya daha fazla kişinin, hukuki bir sonuç elde etmek amacıyla yaptıkları irade açıklamalarıdır. Örneğin, sözleşmeler.

Dürüstlük (Objektif iyi niyet): Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan, insan davranışları
sonucunda meydana gelen ve toplumca benimsenen kuralların bütünüdür.

Edim: Borç ilişkisine dayanılarak alacaklının borçludan yerine getirilmesini isteyebileceği ve borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu bir davranış biçimidir.

(Cevap E)
Tüzel kişiler, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız
bir varlık şeklinde öğütlenmiş, haklara ve borçlara sahip olabilen kişi ve mal topluluklarıdır. Mal topluluüğu şeklindeki
özel hukuk tüzel kişileri ise “Vakıf” lardır. Vakıflar dernekler
gibi kar amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişilerdir. Vakıflar
Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu ile düzenlenmiştir.

Bir kimsenin sürekli kalmak niyetiyle bir yerde oturması eylemine hukuk düzeni tarafından, kişinin ikametgâhı olarak
tanımlanıp sonuç bağlandığı için hukuki fiildir.

(Cevap D)

6.

Federal devlet ve konfederal devletler karma yapılı devletlerdir. Yani devleti oluşturan ülke, millet ve egemenlik tek olmayıp bölünmüştür. Monarşi ve totaliter devletler ise tek kişinin egemenliğine dayanan devletlerdir. Cumhuriyet ise en
basit tanımıyla egemenliğin kullanımının halka ait olduğu
devlet türü olarak ifade edilir. 1982 Anayasası’nın Devletin
yönetim şeklini düzenleyen ve değiştirilmesi teklif edilmesi
yasaklanmış maddelerinden biri olan 1. maddesine göre,
Türkiye Devleti bir Cumhuriyet’tir.

b. Hukuki fiil: İnsanın kendi iradesi ile ortaya çıkan ve hukukun sonuç bağladığı olaylardır. Hukuki olayın insan iradesiyle gerçekleşeni diyebiliriz.

Objektif Hukuk: Herkese uygulanabilen, genel ve soyut hukuk kurallarının tamamıdır.

5.

(Cevap A)

9.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

Velayetin kapsamı sınırlıdır; velayet çocuğun kişiliği ve mallarının bakımı ve yönetimi ile çocuğun üçüncü kişilerle olan
ilişkilerinde temsilini içerir.

8.

Vergiler konularına göre ise üç grupta incelenir. Gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve gider üzerinden alınan vergiler. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gelir üzerinden alınan vergilere; veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi ile motorlu taşıtlar vergisi, servet üzerinden alınan vergilere; KDV, özet tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, damga vergisi ile banka
ve sigorta muameleleri vergisi ise gider üzerinden alınan vergilere örnek olarak gösterilebilir.

Velayet, kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için onların kişiliği ve malları üzerinde ana babanın sahip oldukları görev, yetki ve hakların tümüdür.

11. Evlenme, “tam ve sürekli bir hayat ortaklığı yaratmak üzere,
cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken makbul ve geçerli bir şekilde birleşmesi”dir. Evlenme yaşı, evlenebilmek için, kanunun belirlediği belli bir yaşa erişmiş olmadır. 4721 sayılı Yeni Medeni Kanunumuz normal evlenme yaşındaki kadın-erkek farklılığını ortadan kaldırmıştır. Halen yürürlükte olan bu
kanuna göre evlenme yaşı her iki cins için de on yedi (17)
yaşın doldurulması olarak belirlenmiş bulunmaktadır(mad.
124/I).
(Cevap C)

(Cevap B)
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12. Kanunlarda yer alan hukuk kuralları niteliklerine göre, emredici, yetki veya tanımlayıcı, tamamlayıcı ve yorumlayıcı olmak üzere beşe ayrılır. Soru öncülünde yoklanan kavram
“emredici kurallar”dır. Buna göre, herkes tarafından uyulması zorunlu olup, ilgili tarafların anlaşarak aksini öngöremeyecekleri ve uygulamasını bertaraf edemeyecekleri hukuk
kurallarına emredici hukuk kuralı denir. Aksi taraflarca öngörülemeyecek şekilde emredici hukuk kuralı koymanın
amacı, kamu düzeni, genel sağlık, kamu güvenliği, genel
ahlak, adap ve toplumdaki zayıf kitlelerin korunması düşüncesidir.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap A)

14. Kan hısımlıklarında anne ve baba ortaksa tam, anne ya da
babadan birisi ortaksa yarım kansoy hısımlığı vardır. Soruda Ahmet’in kız kardeşi Ayşe’nin oğlu Mehmet ile yani yeğeniyle arasındaki hısımlık sorulmaktadır. Kişinin çocukları,torunları ve anne - babası ve onların anne - babaları dışındaki bütün kan hısımları yansoy hısımlığıdır. Ancak soruda
Ahmet’in sadece anneleri bir (ortak) olan kız kardeşi Ayşe’nin
oğluyla olan hısımlığı sorulduğu için yarım kan yansoy hısımlığı vardır. Ahmet ile Mehmet arasında 3 doğum gerçekleştiği için yarım kan soy hısımlığı 3. derecedir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

15. Hukukun en önemli işlev ve görevleri toplumda barışı, hu-

(Cevap A)
18. Yasal yönetim ilkesi, yönetimin davranışlarına yasanın egemen olması demektir. Bu anlayış hukuk devleti olmanın bir
gereğidir. Yasal yönetim deyimi kısaca, yönetimin temel kuruluşlarının ve yönetim ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin
yasa ile düzenlenmesi anlamına gelir. Bu nedenle A, B, C,
E seçeneklerinde yer alan işlemlerin yasal dayanaklarının
bulunması yasal yönetim ilkesine uygundur. Ancak kamu
kuruluşları ancak kanunla ortaya çıkması gereken kurumlardır. Bu kurumların yasal bir dayanağı olmadan kendiliğinden
ortaya çıkması yasal yönetim ilkesine aykırı bir uygulama
olur.

(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

Aynı durumda bulunan insanlara aynı muameleye tâbi tutulmasına “yasalar önünde eşitlik” ya da “nispi eşitlik” denir.
Farklı durum ve konumda olanlarında aynı uygulamaya tabi tutulması ise “mutlak eşitlik” anlamına gelir. Hukukun mutlak eşitliği sağlamak gibi bir görevi ve işlevi yoktur.

lerin hangi devletin yargı organı tarafından çözümleneceğini belirleyen, kişilerin uyrukluğunu ve yabancıların hukuki
statülerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşur.

(Cevap D)
19. Soru öncülüde “kazanılmış hak” yani “müktesep hak” kavramının tanımı verilmiştir. Bir kazanılmış haktan bahsedebilmek için söz konusu olay veya hukuki işlemin yeni kanunun
yürürlüğe girmesinden önce bütün sonuçlarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir. Mesela, bir fakülteye kayıt yaptıran bir öğrenci bakımından o zaman ki ders geçme yönetmeliği bir kazanılmış hak oluşturmaz.

(Cevap A)

kuki güvenliği ve adaleti sağlamaktır. Bunu sağlarken de yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurmak zorundadır. Bu şekilde toplumda kaos ve karışıklığı önlemede önemli bir rol
oynar. Hukuk, toplumda kişiler arasında yasal eşitliği sağlamak zorundadır. Ancak hukukun mutlak eşitliği sağlamak
gibi bir görevi ve işlevi yoktur.

Hukuk Boşluğu: Hem yasada (kanunda) hem de yazısız
hukukta (örf ve âdet hukuku) sorunu çözecek bir kural mevcut değildir. Bu durumda, Medeni Kanun’a göre hâkim meseleyi yasa koyucu gibi düşünerek hukuk oluşturarak çözecektir.
(Cevap E)
17. Özel hukuk, kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, yarı “eşitler
arası ilişkileri” düzenleyen hukuk kurallarının tümünden oluşmaktadır. Medeni hukuk, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku özel hukukun dallarındandır. Devletler özel hukuku, çeşitli devletlere mensup bulunan, yani aynı uyruklukta olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine hangi devletin
kanununun uygulanacağını, bu ilişkilerden doğan çekişme-

13. Bir borç ilişkisinde borçlu, alacaklıya karşı belli bir davranış
biçiminde bulunma yani üstlendiği edimini yerine getirme
yükümlülüğü altına girmiştir. Borçlu edimini kendi isteğiyle
yerine getirmeyecek olursa, hukuk düzeni alacaklıya borçlunun mal varlığına el koyabilme imkânı tanımaktadır ki, buna sorumluluk denir. Hukukumuzda kişi (şahıs) ile sorumluluk esası geçerli değildir.

16. Kanun Boşluğu: Somut olaya uygulanacak yazılı bir hukuk
kuralının (kanunun) olmaması ya da kuralın somut olaya tam
uygulanamaması, kuralın tam açık olmaması ve benzeri durumlardır. Yasa koyucu bu durumu bazen bilerek bazen de
istemeden boş bırakmıştır. Kanun boşluğu söz konusu olduğu durumlarda (kural dışı boşlukta) Medeni Kanun’a göre hâkim önüne gelen meseleyi yazısız hukuka (örf ve adet
hukukuna) bakarak çözecek ve boşluğu dolduracaktır.

(Cevap B)

20. Soru öncülünde “hukuk boşluğu” durumu söz konusudur.
Hukuk boşluğu durumunda hâkim, önüne gelmiş bulunan
anlaşmazlığı Medeni Kanunun kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak çözüme bağlamak zorundadır. Hâkim, ortaya çıkmış olan hukuk boşluğunu doldurmak üzere bizzat bir hukuk kuralı koymak ve koyduğu kurala göre anlaşmazlığı mutlaka çözüme bağlamakla yükümlüdür. Hukukta buna “hâkimin hukuk yaratması” denir.
(Cevap B)
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Velayet, küçüklerin ve bazen de kısıtlı ergin çocukların gerek kendilerine, gerek mallarına özen gösterme ve onları
temsil etme konusunda kanunun ana ve babaya yüklediği
yükümlülükler ile bu yükümlülüklerini iyi bir şekilde yerine
getirmelerini sağlamak üzere onlara tanıdığı hakların tümüdür.
(Cevap B)

6.

(Cevap C)

7.
2.

Dağınık haldeki hukuk kurallarının derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulmasına “Tedvin etme” denir. Örneğin İngiltere Anayasası tedvin edilmemiştir.
(Cevap A)

3.

Hukuk düzenimizdeki normlar hiyerarşisi, en üstten alta doğru şu şekilde sıralanır:
• Anayasa

Kan hısımlığı birbirinden üreyen veya ortak bir asıldan üreyenlerin arasındaki bağı ifade eder. Kişinin annesi, babası,
çocukları gibi. Kayın hısımlığı ise eşinin kan hısımları ile olan
hısımlıktır. Kayınbaba, kayınbirader, kaynana gibi. Görüldüğü gibi Funda ile teyzesinin kızı arasında kan hısımlığı mevcuttur. Funda ve Esra ortak bir soydan geldikleri içinde aralarında yansoy hısımlığı vardır. Kişinin amcası, teyzesi, halası üçüncü dereceden kan hısmıdır. Bunların çocukları ise
dördüncü dereceden hısım sayılmaktadır. Buna göre Funda ve Esra arasında dördüncü dereceden yansoy kan hısımlığı mevcuttur.
(Cevap B)

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
• Yönetmelik
• Diğer düzenleyici işlemler (Genelge, yönerge, tebliğ)
(Cevap B)

Kısıtlılık sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:
• Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Kanun

4.

Muktezalar (özelgeler), mükelleflerin vergi uygulamaları bakımından tereddüde düştükleri noktada, Maliye ve Gümrük
Bakanlığından veya Bakanlığın yetkili kıldığı makamlardan
izahat istemesi sonucu verilen cevaplardır. Muktezalar, vergi hukukunun asli kaynakları arasında gösterilemez.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 13

8.

Hâkimin hukuk yaratması, kanunda ve örf adet hukukunda
somut olaya uygulanacak bir hükmün bulunmaması durumunda gerçekleşir. Burada hâkim, kendisi kanun koyucu olsaydı meseleye nasıl bir çözüm bulurdu noktasından hareket eder. Görüldüğü gibi hâkimin hukuk yaratması, gerçek
hukuk boşluğu durumunda söz konusu olur.
(Cevap D)

• Ayyaşlık
• Kötü yaşam tarzı
• 1 yıldan uzun süreyle hapis cezasına tabi olma
9.

• Yaşlılık veya sakatlık durumunda kendi isteğiyle kısıtlanma
• madde bağımlılığı
• savurganlık
• Mal varlığını kötü yönetme

Bir gerçek kişinin doğum ve soy bağıyla ilgili kayıtları içeren
kütüğe doğum kütüğü denmektedir. Bu kütükler nüfus memurlarına tutulan doğum tutanakları ile yeniden kayda ait
bildirimlerin aile kütüklerine işlendiği yer nüfus idaresince,
yıllar itibarıyla gün ve sayı sırasına göre bir araya getirilip yıllar itibarıyla dosyalanmasından oluşur.
(Cevap B)

Yaş küçüklüğü ise kısıtlılık sebebi olarak gösterilemez. Nitekim kısıtlılık kararı zaten yalnızca 18 yaşını geçmiş kişiler için
çıkarılabilmektedir.

5.

Nispi butlan, yalnızca taraflardan birinin itirazı sonucu ileri
sürülebilecek bir eksikliği ifade eder. Baskı ve zor altında alınan imzanın, mağdur tarafın itirazı ile geçersiz sayılması veya ayırt etme gücünden geçici yoksunluk sebebiyle eşlerden birinin, itirazı sonucu evliliğin geçersiz sayılması nispi
butlana örnek olarak gösterilebilecek durumlardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)
10. Hukuk düzenini oluşturan kurallar arasındaki sıralamayı ifade eden normlar hiyerarşisinde bir hukuk kuralı, üst hukuk
kuralına aykırı hükümler taşıyamaz. Bu sebeple normlar hiyerarşisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden sonra yer
alan yönetmelikler, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı hükümler içeremez.
(Cevap A)

(Cevap A)

29

KPSS • GYGK

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

Test • 13

(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

11. İki kişinin anlaşıp, üçüncü kişiyi yanıltması borçlar hukukunda muvazaa ile açıklanır.

16. Belli bir olay için konulmuş bir kuralda öngörülmüş bir ilkenin, korunan menfaatler açısından benzer ama şeklen ve lafzen öngörülmemiş başka bir olaya uygulanmasına hukukta “kıyas” denmektedir.
(Cevap B)

17. 5231 sayılı Dernekler Kanunu’na göre, fiil ehliyetine sahip
gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek
kurma hakkına sahiptir.

12. Şûra-yı Devlet, Osmanlı Devleti’nin günümüzdeki Danıştay’a
karşılık gelen yüksek yargı organıdır. Temelleri, II. Mahmut
döneminde kurulan “Meclis-i Valay-ı Ahkâmı Adliye” adındaki yüksek mahkemeye dayanır. Şûra-yı Devlet, 1922’de
tüm merkez kuruluşlarının TBMM’ye geçmesiyle son bulmuştur. Onun yerine 1927’de Danıştay kurulmuştur.

(Cevap A)

18. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre davayı düşüren nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

(Cevap B)

• Sanığın veya hükümlünün ölümü
• Genel ve özel af

13. Anayasanın devletin hukuk kuralları içinde en yüksek kural
sayılmasına “anayasanın üstünlüğü” denmektedir. Bu ifade
bize normlar hiyerarşisi de hukukun yazılı kaynaklar arasındaki astlık-üstlük ilişkisidir. Normlar hiyerarşisi bir piramide
benzetilecek olursa bu piramidin en üstünde anayasa yer
alır.
(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Zaman aşımı
• Şikâyet ve şikâyetten vazgeçme
• Uzlaşma
• Dava veya cezanın düşmesinin etkisi
• Ön ödeme
Görüldüğü gibi şüphelinin ölümü davayı düşüren bir neden
olarak sayılamaz.
(Cevap A)

19. Eda davası (edim davası); davacının belirli bir şeyin verilmesi, bir şeyin yapılması veya yapılmaması için açtığı davadır.
Eda davasında, davacı, mahkemeden davalının bir şeyi vermeye, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya mahkûm edilmesini talep eder. Buna göre; A, C, D ve E’dekiler eda davası
örneğidir. Ancak B’de örneği verilen dava türü tespit davasıdır. Çünkü tespit davaları, bir hukuki işlemin var olup olmadığının tespitine ilişkin davalardır. B’deki örnekte bu tür
bir örnektir.

14. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre cezaları hapis cezaları (sürekli hapis, müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet
hapis) ve adli para cezalarından oluşmaktadır. Müsadere ise
bir ceza değil, bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir.
(Cevap B)

15. 2004 yılında kabul edilen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na
göre, suç karşılığında uygulanan yaptırımlar şunlardır:
• Hapis cezaları (Ağırlaştırılmış müebbet hapis, süreli hapis)
• Adli para cezası
Görüldüğü üzere hafif hapis cezası gibi bir yaptırım türü bulunmamaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

20. Hakkın kaybedilmesi, bir hakkın hak sahibinin elinden çıkması anlamına gelmektedir. Hakkın kaybedilmesi; nispi ve
mutlak kayıp olmak üzere iki grupta toplanır.
Bir hakkın kaybı sonucunda hak tamamen ortadan kalkıyorsa hakkın mutlak kaybı söz konusu olur. Ancak hak sahibinin sahip olduğu hakkı bir başka kişiye devretmesi durumunda hakkın nispi kaybı söz konusu olur.
(Cevap D)
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 33. maddesi sağır ve dilsizlikten bahseder. Buna göre, 21 yaşını dolduran sağır ve
dilsizlere tam ceza verilmektedir. Ceza sorumluluğu 12 yaşın dolmasıyla başlar. 15 yaşın dolmasından 18 yaşın dolmasına kadar indirimli ceza uygulanır.
(Cevap A)

2.

Mutlak haklar, hak sahibine en geniş yetkiler veren haklardır. Bu haklar, sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir. Herkes bu haklara saygı göstermek zorundadır. Mutlak
haklar mallar üzerinde de olabilir, kişiler üzerinde de olabilir. Mülkiyet hakkı, kişilik hakları, velayet hakkı ve patent hakkı mutlak haklardandır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 14
Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az 7
gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak
birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi
topluluklarıdır.
5253 Sayılı Dernekler Kanunu, derneklere ilişkin bir çok
hüküm içerir. Bu kanun 23/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(Cevap B)

7.

Mutlak haklardan başka bir de nispi haklar vardır. Nispi haklar, herkese karşı değil, ancak belli bir kişiye veya belli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Nispi haklar, özellikle
borç ilişkisinden doğarlar ve sahibine karşısındaki kişiden
belli bir davranış biçiminde bulunmasını, yani bir şey vermesini veya bir şey yapmasını ya da yapmamasını istemek yetkisini verirler. Örneğin, alacak hakkı bu tür haklardandır.

Hâkimin takdir yetkisi, bir kural içi boşluk doldurma vasıtasıdır. Kural içi boşluk ise kanun koyucu tarafından bilinçli
olarak bırakılmış ve hâkimin takdir yetkisi ile doldurulabilecek olan boşluktur.
(Cevap C)

3.

Yorumlama “anlam verme” faaliyetidir. Hukukun uygulanması tümüyle yorumlamaya dayanır. Yorum yaparken kanunun gerçek anlamı ve kapsamı tespit edilmeye çalışılır.
(Cevap A)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

Zorunluluk hâli, bir kimsenin kendisinin veya diğer bir kişinin şahıs veya mal varlığını bir zarardan veya derhâl meydana gelebilecek bir tehlikeden korumak için başkasının
mallarına zarar vermesidir. Dolayısıyla tehlikenin mutlaka faile yönelik olması gerekmez.

8.

Belli bir hukuki konu hakkında yazılı bir hükmün bulunmaması kanun boşluğu kavramı ile ifade edilmektedir.
(Cevap B)

9.

Soru kökünde verilen tanım, ifade alma ile ilgilidir. İfade alma tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklamadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 145148. maddeleri arası ifade alma ile ilgili hükümleri içermektedir.
(Cevap B)

10. Borçlar hukuku, borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği hukuk dalıdır. Borçlar hukukuna hâkim olan ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

(Cevap C)

• İrade özerkliği
• Nispilik ilkesi

5.

Kurucu yenilik doğuran haklar, yeni bir hukuki durum meydana getiren haklardır. Alım, önalım ve gerialım hakları bu
türden haklardır.
Kurucu yenilik doğuran haklar, sahibi tarafından tek yanlı bir irade açıklamasıyla kullanılmaları halinde, yeni bir
hukuki durumun kurulması sonucunu doğururlar.

KAPLAN AKADEMİ

• Dürüstlük ilkesi
• Kusurlu sorumluluk ilkesi
• İvazlılık ilkesi
• Borçlunun ikametgâhında ifa ilkesi
• Üçüncü kişilerin aleyhine borç ilişkisi kurulmaması ilkesi
(Cevap D)

(Cevap C)
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11. Merve ile kuzeni arasında 4. derece yansoy kayın hısımlığı
vardır. Evli olan Ali ile Merve’nin kuzeni arasında ise 4. derece yansoy kayın hısımlığı oluşur.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesine göre, suçun oluşması kastın oluşmasına bağlıdır. Kast ise suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
(Cevap B)

(Cevap A)

(Cevap D)

13. Türk Ceza Kanunu, kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gelmesini “bilinçli taksir” olarak tanımlamıştır. Bu hallerde taksirli suça ilişkin cezalar üçte birden yarısına kadar artırılmaktadır.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. Soru kökünde verilen tanım kooperatif kavramıyla ilgilidir.
Toplu konut projeleri kooperatifçiliğin en yaygın kullanım
alanlarıdır.

17. Medeni Hukuk “herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.” şeklinde hüküm bildirmektedir. Buna göre dürüstlük kuralı (objektif iyi niyet) hakların kullanılması ve borçların ifası için zorunlu bir kuraldır.

18. Türk Medeni Kanunu’nun 337. maddesine göre; ana ve baba evli değilse velayet hakkı kural olarak anaya aittir.
(Cevap A)

19. Ayırt etme gücü olup ergin olmayan veya haklarında kısıtlılık kararı bulunan kişilere sınırlı ehliyetsiz denmektedir. Bu
kişiler yasal temsilcinin izni ile bazı işlemleri yapabilmektedirler. Ancak vakıf kurmak, bağış yapmak ve kefil olmak vasinin de hiçbir şekilde yapamayacağı işlemlerdir.

14. Borç ilişkisinin konusu olan davranışın borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesine “ifa” denmektedir. Örneğin, haksız fiil ile bir arabaya çarpan kişinin tamir masraflarını karşılaması, haksız fiilden doğan bir borcun ifası demektir. Borcun ifa edilmesi ile borç sona ermektedir.

(Cevap C)

15. Sebepsiz zenginleşme: Bir kimsenin malvarlığından haklı bir
nedene dayanmaksızın başkasının zararına meydana gelen
zenginleşmedir. Borçlar Kanunu’nun 61–66. maddeleri arasında düzenlenen sebepsiz zenginleşmede, zenginleşenin
iyi niyetli olmaması gibi bir şart bulunmamaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

20. Bir sözleşmede her iki tarafın iradeleri ile iradelerinin açıklanması, arasında bilerek ve istenerek yani kasten yaratılmış
olan uygunsuzluk hâline “Muvazaa” denir. Bir başka deyişle, bir beyanın karşı tarafın da onayıyla yalnız görünürde yapılmasına, yani beyan edilen şeyin istenilen şey olmadığı
konusunda tarafların uyuşmuş bulunmalarına muvazaa denir.
(Cevap A)

(Cevap B)
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HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
Fiil ehliyetinin şartları ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin
olmak ve kısıtlı olmamaktadır. Soru öncülünde ise ayırt etme gücünün tanımı yapılmıştır. Ayırt etme gücüne “mümeyyiz olmak” ta denir.
(Cevap D)

2.

Yenilik doğuran haklar, sahibine tek taraflı irade beyanı ile
yeni bir hukuki durum ortaya çıkarmak veya var olan hukuki durumu değiştirmek ya da sona erdirmek yetkisi veren
haklardır. Yenilik doğuran hakların kullanılmasını sağlayan
süreler hak düşürücü sürelerdir. Zaman aşımı süresinin geçmesi hakkı ortadan kaldırmaz.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 15
Mutlak hakları, herkesin uymakla yükümlü olduğu ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Fikrî haklar,
kişilik hakları, sınırlı ayni haklar (irtifak, rehin, taşınmaz yükü) bu türden haklardır. Ancak paylı bir mülkiyetin ön alım
hakkı, eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet yetkisi vermediğinden mutlak haklar içerisinde değerlendirilemez.
(Cevap E)

7.

(Cevap E)

Hukuki işlemin gerçekleştirilmesinde hukuka aykırılık olmakla birlikte, bu işlemin geçerli olup olmayacağının işlemden
etkilenen kimsenin idaresine bırakılması “Nispi butlan” kavramıyla ifade edilir. Örneğin; baskı ve zor altında alına bir imzaya dayalı sözleşmenin mağdur tarafın itiraz etmesi sonucu geçersiz sayılması gibi.
(Cevap C)

Hak ehliyetine ilişkin A, B, D ve E’deki ifadeler doğrudur. Medeni Kanun’un 8 inci maddesine göre, “Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.” Kanunun bu maddesinden hak ehliyeti ile ilgili iki ilke çıkmaktadır. Bunlar; “genellik” ve “eşitlik” ilkeleridir. Genellik ilkesi:
Her insanın hak ehliyeti vardır. Hak ehliyetine sahip olmak
için insan olmak yeterlidir. Eşitlik İlkesi: Bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, haklara ve borçlara sahip olmada eşittirler. Eşitlik ve genellik ilkeleri sadece medeni haklar bakımından söz konusu olur. Kamu haklarından yararlanma bakımından durum başkadır. Örneğin, seçme hakkına sahip olabilmek için on sekiz yaşını, milletvekili seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.

8.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

Hukuk normlarının yorum yöntemleri konusunda doktrinde
tam bir uzlaşma olmamakla birlikte, ileri sürülen yöntemler
şu şekildedir:
• Lafzi yorum (deyimsel)
• Tarihî yorum
• Mantıki yorum
• Sistematik yorum
• Kavramcı yorum
• Menfaatler istihadı metodu
• Teleolojik (ereksel, amaçsal) yorum

(Cevap C)

Buna göre yorum usulleri arasında kıyasa dayalı yorum bulunmamaktadır.
(Cevap B)

4.

Türk Medeni Kanunu’na göre vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.
Medeni Kanun vakıflarda tek bir zorunlu organ öngörmüştür o da yönetim organıdır. Vakıflar bu zorunlu organa sahip
olmakla fiil ehliyetini kazanır ve hukuk alanında organları vasıtasıyla her türlü faaliyete girişebilir.

9.

(Cevap B)

Geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmenin, sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin
gerçekleşmesi hâlinde sona erdirilmesine “fesih” denir. Bir
başka deyişle fesih, daha önce yapılmış olan akdi bozup hiç
yapılmamış saymaktır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

5.

Gaiplik, ölüm tehlikesi içinde kaybolma demektir. Gaiplik kararı kişinin ölmüş olduğuna ilişkin bir karine oluşturmaktadır. Gaipliğe karar verilebilmesi için herhangi bir yaş şartı da
yoktur.

10. Örf ve adet kuralları çok eskiden beri uygulanan ve toplumda bu şekilde hareket edilmesi gerektiği yönünde bir inancın bulunduğu, hukuka aykırı olmayan davranış modelleridir. Buna göre süreklilik, genel inanç ve hukuka uygunluk
bir örf adet kuralında mutlak suretle aranan koşullardır.
(Cevap B)

(Cevap B)
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11. Hâkimin takdir yetkisi, kanunun belirlediği durumlarda hâkime tanınan değerlendirme serbestliğidir. Hâkimin takdir
yetkisi, kanun koyucunun bilinçli olarak bıraktığı kural içi
boşluğu doldurmak için kullanılan bir araçtır.
Kanunlarda kullanılan “muhik sebepler”, “uygun tedbir”
veya “ uygun miktar”, “hakkaniyete uygunluk” ve “muayyen şartların mevcut olması” gibi kavramlar hakime takdir yetkisine işarettir.

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

16. Maddi tazminat davası, kişilerin herhangi bir sebeple uğradıkları maddi zararın giderilmesi amacıyla açılır. Dolayısıyla
kişilik haklarına bir tecavüzün olması hâlinde açılan maddi
tazminat davalarında zarar verenin kusuru aranmak zorundadır.
(Cevap E)

(Cevap A)
17. Soru öncülünde yaptırımın türlerinden “iptal”in tanımı verilmiştir. Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari
işlemlere uygulanacak yaptırım “iptal” şeklinde ortaya çıkar.
Örneğin, bir belediye, arsasına inşaat yapacak olan vatandaşa haksız olarak inşaat izni vermezse belediyenin bu işlemi idari yargı organlarınca iptal edebilir.

12. Vesayet, korunmaya muhtaç kişilerin korunması ile ilgili yöntem ve süreci ifade eden bir kavramdır. Kimlerin korunmaya muhtaç olduğunu düşündüğümüzde ilk akla gelen çocuklardır. Velayet altında bulunmayan (örneğin, anne ve babası ölmüş velisi bulunmayan) her çocuğun mutlaka vesayet altına alınması gerekir. Medeni Kanun’un 335. maddesine göre ergin olmayan çocuklar ve hâkimin vasi atanmasına gerek görmediği kısıtlanan (kanunda belirtilen sebepler
yüzünden mahkeme kararıyla belli fiilleri yapması engellenmiş kişi) ergin çocukların velayeti anne ve babasına aittir.

13. 1982 Anayasası’nın 35. maddesine göre mülkiyet hakkı, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
(Cevap E)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap C)

18. Kişi toplulukları, kişilerin belli bir amaç doğrultusunda bir
araya gelmesiyle oluşan tüzel kişilerdir. Bu tür tüzel kişilerin
asli unsuru insanlardır. Kişi toplulukları iktisadi amaç güden
ve gütmeyen tüzel kişiler olarak ikiye ayrılır. İktisadi amaç
güden tüzel kişiler şirketlerdir. Kazanç paylaşım amacı gütmeyen tüzel kişileri ise derneklerdir.
(Cevap A)

19. Hâkimin hukuk yaratması, kanun koyucunun bilmeden bıraktığı boşlukları doldurmak için kullanılan hukuki bir araçtır. Somut bir olayla ilgili kanunlarda ve örf-âdet hukukunda
hiçbir hüküm bulunamadığında hâkim, kanun koyucu gibi
hareket ederek bir kural koyar. Ancak oluşturulan kurul genel, sürekli ve bağlayıcı güce sahip değildir. Sadece dava
konusu kişileri, o dava için bağlayan bir kuraldır. Benzer olaylarda uygulama zorunluluğu yoktur.

14. Hukuka aykırılığı kaldıran sebepler Medeni Kanun’un 54.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası daha üstün nitelikte özel veya
kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması
sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır. Buna göre yakınlarının hakkını korumak için kuvvet kullanma hukuka aykırılığı ortadan
kaldıran bir sebep değildir.

(Cevap E)

15. Bazen bir hukuk kuralının emrine uygun biçimde hareket etmemek, örneğin bir hukuki işlemi kanunun emrettiği şekilde yapmamak, o hukuki işlemin hükümsüzlüğü sonucunu
doğurur. Yani bu durumda ortaya çıkan yaptırım “hükümsüzlük” yaptırımıdır. Hükümsüzlük; yokluk, butlan ve bazen
de tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkar. Örneğin,
resmî ve görevli evlendirme memuru önünde yapılmayan
evlenme yokluk yaptırımına tabidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)
20. Değiştirici yenilik doğuran haklar, mevcut bir hukuki durumun tek taraflı irade beyanı ile değiştirilmesini sağlayan haklardır. Bu tür haklar kullanıldığında var olan hukuki durum
devam etmekte ancak yapısında değişiklik meydana gelmektedir. Örneğin, A’nın arabasını alan B kişisinin arabada
daha önce kararlaştırılan aksesuarların olmadığını görmesi
üzerine fiyat üzerinde indirim talep etmesi bu türden bir haktır. Yine aynen ifadan vazgeçip müspet zararın tazminini talep etme hakkı da değiştirici yenilik doğuran bir haktır.
(Cevap E)

(Cevap C)
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HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
İdare mahkemeleri idari yargı kolunun genel görevli ilk derece mahkemesidir. Kanunlarla başka yargı yerlerinin görev
alanına bırakılmayan iptal ve tam yargı davalarına idare mahkemeleri bakar.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 16

Türk Ceza Kanunu’na göre işlediği suç nedeniyle 2 yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancılar cezanın infazından sonra sınır dışı edilir. Ancak bu durum
ceza hukukunda bir yaptırım olarak değil, güvenlik tedbiri
olarak düzenlenmiştir.

Cezaların nasıl infaz edileceğini düzenleyen hukuk dalı ceza infaz hukukudur. Ceza hukukunun bir dalı olan infaz hukuku, hükmedilen yaptırımların kanuna uygun, insan haklarına saygılı, ayrıcalıksız, insan onuruna yakışan, eşit ve adil
bir şekilde uygulanmasının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili hüküm bildirir.
(Cevap C)

7.

(Cevap D)

Örf ve âdet kuralları, yasalarla belirlenmemiş olan ancak toplumun kendiliğinden uyduğu kuşaktan kuşağa geçen yaptırım gücü olan kültürel kalıntılardır. Kan davası gütmek bu
türden sosyal düzen kurallarına bir örnektir. Ancak bu örf ve
adet kuralını devlet desteklemez.

3.

Kısıtlılık, kanunda öngörülen belirli sebeplerin varlığı hâlinde bir kişinin fiil ehliyetinden kısmen veya tamamen mahrum edilmesidir. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, madde bağımlılığı kötü yaşam tarzı 1 yıl ve daha uzun süreli hapis cezası alma kısıtlılık sebeplerini oluşturmaktadır. Buna
göre, 9 aylık hapis cezası kısıtlılık sebebi olarak gösterilemez.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

Anayasa hukuku devletin şeklini, yapısını organların görev
ve yetkilerini, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünüdür. Devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini ortaya koyan bir disiplindir. Buna göre ticari işletmeler anayasa hukukunun konuları arasında yer almaz.
(Cevap E)

4.

Bireylerin ve toplumun belirli davranışları iyi veya kötü olarak nitelemeleri esasına dayanan tutum “ahlak kuralları” ile
ifade edilir. Buna göre kişinin kendi davranışları ile ilgili iyi
ve kötü nitelemesi “öznel (subjektif) ahlak kuralı” olarak tanımlanır.

9.

(Cevap B)

Örf ve âdet kuralları, toplum içinde uzun zamandır tekrarlanan ve toplumun uyulmasını zorunlu saydığı ortak davranış
kurallarıdır. Ancak en üstün sosyal düzen kuralı hukuk kuralıdır. Bu sebeple B seçeneğinde verilen ifade yanlıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

5.

Dünya tarihinde ilk yazılı hukuku sümerler, Türk tarihinde ise
ilk yazılı hukuku Uygurlar yapmıştır.

(Cevap B)

10. 192 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığı bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkartabilir. Valiliklerin kamu tüzel kişiliği yoktur. Yönetmelik çıkartamaz.
(Cevap C)
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11. Borcu sona erdiren durumlar; ifa, ibra, tecdir, zaman aşımı,
alacaklı borçlu sıfatının bir kişide birleşmesi ve kusursuz imkansızlıktır. Muvazaa ise borcu sona erdiren bir durum omayıp iki kişinin yanlış irade beyanı ile 3. kişiyi yanıltmasıdır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)

(Cevap B)

(Cevap A)

18. Hakimin nasıl bir yol izlemesi gerektiği ile ilgili A, B, D ve E
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap B)

17. Borç sorumluluğu sadece mal ile olur şahıslar borcun konusu olamaz.

12. Hukuki işlemlerde birinci irade açıklaması icap, ikinci irade
açıklaması kabuldür.

13. Vatandaşlık sonradan da kazanılabilir. Vatandaşlıkla bağdaşmayan işleri yapanlar vatandaşlıktan atılabilir. Vatandaşlıktan çıkmak isteyen çıkabilir. Başka ülkenin vatandaşı olma
şartıyla Danıştay’a vatandaşlıktan atılmadan dolayı iptal davası açılabilir.

16. Ayni hak, zilyetlik gibi konular eşya hukukunun konusudur.
Bir eşya üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen haklar ayni
haklardır.

şıkları doğru ifadelerdir. Kuraldışı açık (gerçek) boşlukta hakim hukuk yaratmaz örf-adet hukukuna göre karar verir.
(Cevap C)

14. Kişinin özel durumuna bakılarak kişiye göre vergi toplanması kişiye göre vergi toplanması paylaştırıcı (dağıtıcı) adalet
iken Herkese eşit davranılması denkleştirici adalettir.

19. En üst norm Anayasa’dır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
olağanüstü ise kanunla eşdeğerdir. Genelgeler yönetmeliklerin altındadır. Kanunla milletler arası andlaşmalar eşittir.

(Cevap C)

1982 Anayasası’nda düzenlenen en alt norm yönetmeliktir,
genelgeler Anayasa’da düzenlenmemiştir.

15. Ölüm karinesi verilmesi için kişiden bir yıldır haver alınamıyor olma şartı yoktur. Ölümüne kesin gözle bakılması ölüm
karinesi için yeterli şarttır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

20. Bütün yaptırımlar ceza değildir. Tazminat cebri icra da olabilir. Yaptırımı manevi kurallar vardır. Din, ahlak, görgü kurallarına uyulmaz ise yaptırımı manevi kurallar vardır. Örf-adet hukukuna uyulmaz ise maddi yaptırım uygulanabilir. Hukuk kurallarına uyulmaz ise maddi yaptırım uygulanır.
(Cevap B)

(Cevap D)
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Katı anayasa, değiştirilmesi özel ve zor yöntemlere bağlanan anayasalardır. Bu anayasalardaki en belirleyici özellik
değişikliğin nihai kabulüne ilişkindir. Bu tür anayasalarda değişikliğin kabulü basit çoğunluk ilkesiyle değil, nitelikli çoğunluk ilkesiyle yapılır. Değiştirilemez hükümlerin bulunması, halk oylaması şartı, birden fazla görüşme şartı ve ivedilikle görüşülememesi şartı bu tür anayasaların diğer önemli şartlarıdır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap D)

7.

(Cevap C)

2.

1982 Anayasası vesayetçilik anlayışını zayıflatmamış aksine
güçlendirmiştir. 1982 Anayasası’nın dayandığı felsefe yasakçılık, otoritarizm ve vesayetçilik şeklinde özetlenebilir. Bu
anayasa yalnızca özgürlükleri sınırlamakla kalmamış seçilmiş organları denetleyecek güçlü vesayet mekanizmaları da
yaratmıştır.
8.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Hukuk devleti, yasama, yürütme, yargı organlarının eylem
ve işlemlerinde hukuka uygun davranmalarını ifade eder.
Hukuk devleti ilkesi yargı denetimi, yasa önünde eşitlik, kanuni hakim güvencesi, temel hakların anayasal güvenceye
alınması gibi özellikleri kapsamaktadır. Ancak serbest seçimler hukuk devleti ilkesiyle değil demokratik devlet ilkesiyle ilgilidir.

Yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanılmasının halk
ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi tipidir. Yarı
doğrudan demokraside egemenliğin kullanımı halkın seçtiği temsilcilere verilmiştir. Ancak bazı durumlarda halk girişimi, halk oylaması, halk vetosu, geri çağırma gibi araçlarla
seçmenler de egemenliğin kullanılmasına doğrudan doğruya katılabilmektedir. İki dereceli seçim ise bu demokrasi çeşidinin araçları arasında yer almaz.
(Cevap B)

(Cevap B)

3.

Seçimlerin her türlü baskıdan uzak bir şekilde gerçekleşmesi serbestlik ilkesi ile ilgilidir. Bu ilke, 1982 Anayasası’nın 67.
maddesiyle anayasal güvenceye alınmıştır.

Konvensiyonel sistem adı da verilen meclis hükümetinde
yasama ve yürütme, hatta bazen yargı yetkileri parlamentoda toplanır. Bu sistemin ilk örneği, 1789 Devri sonrası dönemde (1792 - 1795) Fransa’da görülür.
(Cevap B)

9.

Gençliğin korunmasına ilk kez 1982 Anayasası’nda açıkça
yer verilmiştir.
(Cevap A)

(Cevap D)

4.

10. Hukuk devleti; eylem ve işlemlerinde hukuka bağlı olan ve
vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir.
Hukuk devleti ilkesinin gereklerini şöyle sıralayabiliriz:

Soru kökünde maddi anayasanın tanımı verilmiştir. Maddi
Anayasa devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini belirleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanır. Yani devletin yapısını, kişilerin hak ve hürriyetlerini düzenleyen
tüm kurallar anayasa metni içinde yer almasa bile Maddi
anayasa (geniş anlamda anayasa) kabul edilir. Örneğin; örf
ve adet hukuku, mahkeme içtihatları ve kanunlar.

• Kanunların, anayasaya uygunluğunun denetiminin yapılması
• Yasama, yürütme, yargı organlarının hukuka bağlı olması

(Cevap A)

5.

Demokrasi, iktidarın halkta bulunduğu veya halk tarafından
doğrudan ya da özgür bir seçim sistemi içinde seçilmiş temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı yönetim sistemidir. Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri de iktidarın bireysel hürriyetlerle ve anayasayla sınırlandırılmasıdır.

KAPLAN AKADEMİ

• İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin yargısal denetime tabi olması

(Cevap C)

• Temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvenceye alınması ve sınırlandırılmasının da yine anayasayla yapılması
• Yargının bağımsız olması
• Yasaların herkes için geçerli olması
• Ulusal gelirin adaletli şekilde dağıtılması sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir.
(Cevap C)
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11. Ülke düzeyinde yasama, yürütme ve yargı organı “tek” olan
devlet üniter (tek yapılı) devlet olarak adlandırılır. Bu tür devletler, eyaletlere değil, Türkiye’de olduğu gibi hiyerarşik bir
düzene göre eşit statülü illere ayrılır.
Federal (Birleşik) devletler; merkezde ülkeyi dışa karşı temsil eden bir üst devlet yapısı olsa da bu yapıyı oluşturan ve
eyalet denilen, ayrı ayrı kendi parlamentoları ve yerel hükûmetleri bulunan küçük devletler vardır. Eyalet ya da federe
devletlerden oluşan devlete federe devlet denir. Örneğin
Amerika Birleşik Devletleri.

KAPLAN AKADEMİ

DEVLET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI VE ANAYASA GİRİŞ

12. Soruda üç hükûmet sistemi, üç ülke ile eşleştirilmiş ve yanlış yapılan eşleştirme sorulmuştur.
Başkanlık sistemi: (I) Başkanlık sisteminin tipik modeli Amerikan başkanlık sistemidir. Başkanlık sistemi ile İtalya (B) eşleştirilmiştir fakat bu eşleştirme yanlıştır.

de de İsviçre’de uygulanmaktadır. Meclis hükûmeti sistemi
(III) ile İsviçre (A) eşleştirilmiştir ve bu eşleştirme de doğrudur.
(Cevap A)

Çerçeve Anayasa: Genel ilkeleri düzenleyen ve bunların uygulama biçimlerini kanunlara bırakan anayasa tipidir.
Yazılı Anayasa: Bir anayasa içinde olması düşünülebilecek
kuralların eytkili bir organ tarafından bir belge içinde toplanmasıdır.
Yazısız Anayasa: Toplum içinde uzunca bir süre kesintisiz
olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşan anayasadır. (İngiliz Anayasası)
(Cevap B)

18. Eğer devlet, merkezîleşmiş bir tek otoriteye sahipse buna
basit yapılı devlet denir. Bu tür devletler, bir tek siyasi otoriteye sahiptir. Güç ve kuvvet kaynağını sadece bir tek anayasadan alır. Bu anayasanın kurduğu bir tek yasama, yargı
ve yürütme sistemi vardır. Bunların hepsi bir tek merkezde
toplanmıştır. Bunlar ülkede yaşayan herkese uygulanır. Bunlara örnek; Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa.

Devleti Oluşturan Unsurlar Şunlardır:
Ülke: Bir devletin egemenliği altında bulunan, halkının yaşadığı toprak parçasıdır.
Halk: Bir ülkede yaşayıp tarih, dil, kültür, gelenek, ekonomik, yaşam ve psikolojik yönden ortak özellikler taşıyan insan topluluğudur.

(Cevap C)

Egemenlik: Devletin dış dünyaya karşı sınırsız ve koşulsuz
bağımısz, içte de üstün emretme gücüne sahip olmasıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

Abraham Lincoln, demokrasiyi “halkın, halk tarafından,
halk için yönetimidir.” şeklinde tanımlamıştır.

(Cevap B)

17. Kazuistik Anayasa: Geniş ve ayrıntılı düzenlemeler içeren
anayasadır.

13. Devlet, bir ülkede yaşayan egemen bir toplumun tüzel kişiliğe sahip en büyük örgütlü gücü anlamına gelir.

14. Demokrasi, tüm vatandaşların devlet politikasını şekillendirmede eşit haklara sahip olduğu; temel hak ve özgürlüklerin
güvence altına alındığı; seçimlerin serbest, eşit, tek dereceli, genel oy, gizli oy ve açık sayım esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapıldığı bir yönetim biçimidir.

Kazuistik yöntemin temel sakıncası, değişen ve gelişen
koşullara ayak uyduramaması ve değişimin gerisinde kalmasıdır.

(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Meclis hükûmeti sistemi: (III) 1921 Anayasa’sı döneminde
Türkiye’de de uygulanan meclis hükûmeti sistemi günümüz-

15. Geniş ve ayrıntılı düzenlemeler içeren anayasalara kazuistik anayasa denir. 1982 Anayasamız buna en iyi örnektir.
Türk anayasaları genelde kazuistik yöntemle hazırlanmıştır.

16. Milli Güvenlik Kuruluna anayasal statü 1961 Anayasası’nın
kabulüyle gerçekleşmiştir. Fakat Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmesi, üniversitelerin özerkliğinin zayıflaması, TRT’nin özerkliğinin kaldırılması, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Askeri Yüksek İdari Mahkemesinin kurulmaları
1961 Anayasası’nda 1971 ve 1973’te yapılan düzenlemelerin ürünüdür.

(Cevap A)

Parlamenter sistem: (II) İtalya Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Hollanda ve İngiltere (C) gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Parlamenter sistem, İngiltere (C) ile eşleştirilmiştir ve bu bilgi doğrudur.

Test • 1

(Cevap A)

19. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanıyla hükümet kurma şekli
kabine sistemine dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı bir başbakan atar, başbakan hükümeti kurar. Bu sistem 2018’de son
bulmuş, yeni sistemle bakanları Cumhurbaşkanı doğrudan
atamaya başlamıştır.
(Cevap C)

20. 1982 Anayasası’na göre yasama, yürütme ve yargı erkleri
farklı organlara verilmiştir. Buna “kuvvetler ayrılığı” denir.
(Cevap D)
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İlk TBMM, 21 Ocak 1921’de yirmi dört maddeden oluşan yeni bir anayasa (21.01.1921 Gün ve 85 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu) kabul etmiştir. Bu anayasada, Kanunuesasi’ye
yürürlükten kaldırılmamıştır. Milli egemenlik çalışmayan hükümleri yürürlülük kalmıştır.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap D)

7.
2.

Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmına, Türk Anayasa tarihinde ilk kez 1961 Anayasası’nda yer verilmiştir. Başlangıç kısmı anayasa metnine
dâhildir.

Tek dereceli seçim, seçmenlerin temsilcilerini doğrudan belirlemesine imkan sağlayan bir sistemdir. Türkiye’de 1946
yılına kadar iki dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. 1946
seçimleri, tek dereceli sisteme göre yapılan ilk seçimler olmuştur.

Yumuşak anayasa; içinde değiştirilmeyecek maddeleri barındırmayan anayasalardır. Türkiye Cumhuriyeti anayasaları içinde yalnızca 1921 Anayasası bu özelliktedir. 1876 Kanunuesasi’si ise Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, Osmanlı Devleti’nin anayasasıdır.
(Cevap B)

(Cevap C)

1961 Anayasası tümüyle Anayasa’nın üstünlüğü ilkesi üzerine inşa edilmiştir. 1961 Anayasası, anayasanın üstünlüğünü sadece teorik düzeyde ifade etmemiş, kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi sistemini benimsemek suretiyle, anayasanın üstünlüğünün gerçek güvencesini ve müeyyidesini sağlamıştır. 1961 Anayasası’na göre
kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek en yetkili organ Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesinin kurulması 1961 Anayasası’nın en önemli yeniliklerinden biridir.
(Cevap D)

4.

8.
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

KAPLAN AKADEMİ

Kanunuesasi kendi üstünlüğünü ve bağlayıcılığını açıkça
ilan etmiştir. Keza, Kanunuesasi yumuşak değil katı bir anayasadır. Kanunuesasi’nin değiştirilebilmesi için değişiklik teklifinin önce Meclis-i Mebusan ve sonra Heyet-i Ayan tarafından üye tamsayılarının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi ve Padişah tarafından onaylanması gerekirdi. Yani Kanunuesasi’de tali kurucu iktidar meclis-i Umumi ile Padişah arasında paylaştırılmıştır.

III. Siyasi parti grupları 1961 Anayasası’nda 10 kişi iken 1982
Anayasası’nda bu sayı 20’ye çıkarılmıştır.
(Cevap E)

Temel hak ve özgürlükler ilk kez 1924 Anayasası’nda geçmiş ancak güvenceye bağlanmamıştır. Temel hak ve özgürlükler en geniş şekilde 1961 Anayasası’nda düzenlenmiştir.
Grev, lokavt, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi ekonomik haklarda ilk kez 1961 Anayasası’nda yer almıştır.
(Cevap D)

(Cevap C)

5.

II. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde kurulmuştur. 1961 Anayasası’nda, Anayasa Mahkemesi üyelerini Meclis seçerken 1982 Anayasası’nda üyeleri Cumhurbaşkanı seçmektedir.

9.

Federal devlet, eyaletlerden oluşan, ayrı ayrı parlamentoları, yerel hükûmetleri ve anayasaları olan içişlerinde bağımsız dış işlerinde merkeze bağlı devletçiklerin oluşturduğu
devlet yapılanmasıdır. ABD, Rusya ve Almanya federal devletin en tipik örnekleridir.

I. 1961 Anayasası’nda, anayasanın reddi durumunda, temsilciler meclisinin kurulup yeni bir anayasa hazırlama çalışmalarına başlanması öngörülmüş ancak 1982 Anayasası’nda böyle bir öngörü de bulunulmamıştır.

(Cevap A)

10. Asli kurucu iktidar; daha önceden konmuş hiçbir hukuk kuralı ile bağlı ve kayıtlı olmaksızın, bir devleti kuran, ona hukuki / siyasi statüsünü veren; anayasayı ilk kez ya da yeniden yapan iktidardır. Asli kurucu iktidarı hukuki anlamda sınırlayan, daha önceden konulmuş bir pozitif hukuk normu
yoktur.
Tali kurucu iktidar; bir ülkenin anayasasının, o anayasada
belirlenmiş usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesidir. Bu
anlamda tali kurucu iktidar, hukuken sınırlı bir iktidardır.
(Cevap A)
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11. 1921 Anayasası’na göre, ülkenin idaresi vilayetlere, kazalara ve nahiyelere ayrılmıştır. 1921 Anayasası vilayetlere geniş
bir yer ayırmıştır. İllerin özerkliğe sahip olduğu, başlarında
valinin bulunacağı, valilerin TBMM tarafından atanacağı, kazaların başında kaymakamın olacağı hükümleri kabul edilmiştir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

DEVLET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI VE ANAYASA GİRİŞ

12. Bir devletin anayasasını yapma veya değiştirme, o devletin
temel siyasal yapısını belirleme iktidarına “kurucu iktidar”
denir. Kurucu iktidarlarla “kurulmuş iktidarlar” arasında açık
bir fark vardır.

Test • 2
16. Osmanlı İmparatorluğu, devlet yönetimi sistemi bakımından,
mutlak bir monarşiydi. Çünkü padişahın yetkilerini sınırlandıracak hukuk kuralları ve bu kuralları etkili kılacak hukuki
mekanizmalar yoktu. Bütün devlet yetkileri padişahta toplanmıştı. 1876’da ilk Osmanlı Anayasası olan Kanunuesasi
ilan edilmiş ve kurulacak bir meclisle padişahın yetkilerinin
sınırlandırılması amaçlanmıştır. Bu adımla meşruti (anayasal) bir monarşiye geçilmesi yolunda önemli bir adım atılmış
oldu.
(Cevap D)

Bağımsızlığını yeni kazanan bir devletin ilk anayasasını hazırlayan iktidara “kurucu iktidar” denir.

17. Demokratik aslı kurucu iktidar, kaynağını bir kişinin iradesinden değil, ulusun ya da halkın iradesinden alan kurucu iktidardır. Bu nedenle demokratik asli kurucu iktidar, halkın iradesini yansıtan bir yöntemle anayasa yapar. Ülkemizde 1982
Anayasası askeri darbenin sonrasında yapıldığından sonraki yöntemin eseri değildir. Fakat; 1791, 1848 ve 1875 Fransız, 1947 İtalyan, 1991 Kolombiya ve 2008 Ekvator anayasaları halkın anayasa yapımı amacıyla yaptığı özel bir meclis anayasası yapmasıyla ortaya çıkmıştır.

(Cevap C)

(Cevap B)

13. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk kez 1982 Anayasası’nda
düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı Kararnameleri, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı idari işlemlerdendir.
(Cevap B)

14. Çoğulculuk, milli egemenlik, eşitlik, özgürlük, demokrasinin
gereklerinden olup, olmazsa olmazlarındandır. Ancak bir ülke üniter bir yapıya sahip olabildiği gibi federal bir yapıya
da sahip olabilir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Kurulmuş iktidar, kurucu iktidarın anayasada belirlediği sınırlar içerisinde devletin çeşitli hukuki yetkilerini (yasama,
yürütme ve yargı yetkileri) kullanma iktidarıdır. Kurulmuş iktidar, hukukiliğini kurucu iktidarın iradesine uygunluğundan
alır.

18. TBMM hükûmetinin dayandığı ilkeler, 20 Ocak 1921 tarihli
Teşkilatı Esasiye Kanunu ile daha açıklığa kavuşturuldu. 1876
Kanunuesasi henüz resmen ilga edilmiş (kaldırılmış) sayılmadığı için, bu Anayasa, 24 maddelik kısa bir metin olarak
kaleme alındı. Fakat 1921 Anayasası’nın artık Kanunuesasi’den çok farklı temellere dayanmakta ve yeni bir Türk Devleti’ni kurmakta olduğu açıktı. 1921 Anayasası’nın en önemli yeniliği ve en devrimci ilkesi “millî egemenlik ilkesi”dir.
(Cevap B)

(Cevap B)

19. Meclis hükûmeti sisteminde devlet başkanı yoktur. Meclis
başkanı hükûmetin de başkanıdır. Bu hükûmet sistemi meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır, bu sistemde yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanır. Yürütme görevini üstlenen
kurul, meclis tarafından seçilir; meclisin emirleri doğrultusunda, meclis adına bu görevi yerine getirir. İsviçre’de halen meclis hükümeti sistemi bulunmaktadır.

15. Anayasanın 174. maddesi inkılap kanunlarının korunması
hakkındadır. Anayasada bahsi geçen bu kanunlar sırasıyla
şöyledir:
1. Tevhidi Tedrisat Kanunu
2. Şapka İktisâsı Hakkında Kanun
3. Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun

(Cevap D)

5. Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun
6. Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7. Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun
8. Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

KAPLAN AKADEMİ

4. Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin
evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni
nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü

(Cevap E)

20. Anayasamızın 2. maddesinde “Cumhuriyetin nitelikleri” arasında sayılan hukuk devleti ilkesi, bütün uygar demokratik
rejimlerin temel özelliklerinden biridir. Hukuk devlet ilkesi;
vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin
eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi anlatır. Yöneticilerde dâhil yasama, yargı ve yürütme
organı eylem ve işlemlerinde özgür değildir; hukukun kapsama alanındadır.
(Cevap E)
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Yapıcı güvensizlik oyu, anayasamızda düzenlenmiş bir sistem değildir. Yapıcı güvensizlik oyu, başbakanın güvensizlik oyuyla düşürülmesi için üyelerin çoğunluğuyla yeni bir
başbakan seçilmesini gerektirir. Bu sistemde yeni bir başbakan seçmedikçe hangi çoğunluk toplanırsa toplansın başbakan düşürülemez. Görüldüğü gibi bu sistemde yıkmak
için önce yapmak gerekir. Bu nedenle yapıcı güvensizlik
oyuyla ifade edilmektedir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

(Cevap E)

(Cevap B)

7.

3.

Soru kökünde hukuk devletinin tanımı yapılmaktadır. Hukuk
devleti, Anayasaya aykırı tutumlardan kaçınan, hukuku tüm
devlet organlarına egemen kılan yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri olan devlet
tipidir.

Sosyal devlet, herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan devlet demektir. Dinî inançlarda birliğin sağlanmasının sosyal devlet anlayışı ile ilgisi
yoktur. Kaldı ki bu düşünce laik devlet anlayışıyla da çelişmektedir. Çünkü laik devletlerde, inanç hürriyeti söz konusudur.

(Cevap D)

(Cevap A)

Açık oy ve gizli sayım ilkesi, demokratik seçim ilkelerine aykırıdır. Uygun olansa “gizli oy ve açık sayım” ilkesidir. Bu ilke ilk kez 1950 yılında yapılan değişiklikle Türk hukuk sistemine girmiştir.
(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

2.

8.

Vatandaşların servet, eğitim, vergi, cinsiyet, ırk ve benzeri
sınırlamalarla olmaksızın oy hakkına sahip olması “genel oy”
ilkesiyle ifade edilmektedir.
Türkiye’de 1930 – 1933 - 1934 yılları arasında Anayasa
ve kanunlarda yapılan değişikliklerle kadınlar oy kullanma hakkına sahip olmuş, böylece genel oy ilkesi ilk kez
1924 Anayasası’yla işlerlik kazanmıştır.

Fırsat eşitliğinin sağlanması sosyal devlet ilkesinin gereklerindendir. Diğer seçenekler hukuk devleti olmanın şartları
arasında yer alır.
(Cevap D)

9.
4.

Kuvvetler birliği sistemleri yasama ve yürütme kuvvetlerinin
yürütme organı veya yasama organı elinde birleşmesiyle
gerçekleşebilir. Bu iki kuvvet yürütme organı elinde bulunduğunda mutlak monarşiler ve dikdatörlükler söz konusu
olabilir. Her iki kuvvetin yasama organı elinde toplanması
halinde ise ortaya çıkan model meclis hükümeti olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde İsviçre’de meclis hükümeti sistemi vardır.

Laik devlet ilkesi I ve II numaralı öncüleri kapsamaktadır. Bireyin manevi hayatına ilişkin olan vicdan ya da dinî inanç
hürriyetinin sınırsızlığı da Anayasa’nın öngördüğü bir gereklilik iken; ibadet hürriyeti sınırsız değildir. İbadet hürriyeti kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu menfaatlerini korumak
amacıyla sınırlanabilir. Buna göre III numaralı öncül Anayasa’nın öngördüğü bir gereklilik değildir.
(Cevap C)

5.

Anayasamızın 67. maddesine göre seçimler iki dereceli değil, tek dereceli seçim esasına göre yapılmaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

10. 1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası hazırlanmış bir anayasadır. Bu sebeple hürriyet - otorite dengesinde otoritenin ağırlığını artırmıştır.
Anayasa’da ilki 1987 yılında olmak üzere birçok kez değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler anayasanın otoriter niteliği
kısmen azaltılmıştır.
(Cevap C)
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11. Çerçeve anayasa sadece genel ilkeleri ortaya koyup, bunların detaylarının kanunlara bırakan anayasa türüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nde yalnızca 1921 Anayasası bu özellikte
hazırlanmıştır. 1982 Anayasası ise en sert ve en kazuistik
anayasamızdır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

DEVLET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI VE ANAYASA GİRİŞ

12. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan kararları ve
gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirmekle görevlidir. MGK ilk kez
1961 Anayasası’yla kurulmuştur.

(Cevap E)

(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

16. Kanunuesasi 1876 yılında ilan edilen ilk Osmanlı Anayasasıdır. Kanunuesasi ile yönetim biçimi değişmiş Mebusan
Meclisi adıyla ilk Osmanlı parlamentosu açılmıştır. Bu sayede sınırlı da olsa halk ilk kez seçme-seçilme, kişi hürriyeti,
öğretim hürriyeti, konut dokunulmazlığı gibi haklara kavuşmuştur. Ancak toplu sözleşme, Kanunuesasi’nin içeriğinde
olan bir hak değildir.

17. 1789 Fransız İhtilali ile tarih sahnesine çıkan milli devlet, belirli bir coğrafyada kültür, dil ve tarih yönünden ortaklık gösteren ve meşruiyetini bir ulusun egemenliğinden alan örgütlenmedir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesi de
bu kavramın en önemli sonuçlarındandır.

(Cevap D)

13. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası hazırlanan 1982 Anayasası’nın en belirgin özelliği, daha önce hazırlanmış tüm
anayasalardan daha sert ve daha kazuistik bir anayasa olmasıdır.

Test • 3

18. 1961 Anayasası, çoğulcu demokrasiyi benimseyen bir anlayışa sahiptir. Bu anlayış, çoğunluğun mutlak hakimiyetini
reddeden, azınlığın siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmesi gerektiğini savunan, çeşitli görüşlere yönetimde söz
hakkı tanıyan bir demokrasi biçimidir.
(Cevap A)

19. 12 Eylül Askeri müdahalesi ile ortaya çıkan yeni rejimin hukuki çerçevesi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 27 Ekim 1980 tarihli “Anayasa Düzeni Hakkın da Kanun”
ile çizilmiştir. Bu kanunun 2. maddesi TBMM’ye ait olan yasama yetkisini Milli Güvenlik Konseyine vermiştir.

14. Çoğulcu demokrasi, çoğunluğun yönetme hakkını kabul etmekle birlikte, çoğunluğun yönetim hakkının azınlığın temel
haklarıyla sınırlı olduğunu savunan bir görüştür. Bu görüşe
göre hazırlanan 1961 Anayasası’nda A, B, C, D seçeneklerinde belirtilen yenilikler yapılmıştır. Ancak vergi bu manadaki çalışmalar arasında gösterilemez.

(Cevap D)

15. 1921 Anayasası olağanüstü bir dönem olan Kurtuluş Savaşı döneminde hazırlandığı için kısa ve öz bir anayasa olarak
düzenlenmiş ve yalnızca acil ihtiyaçları karşılaması yeterli
sayılmıştır. Bu sebeple yargı yetkisi, kişi hak ve özgürlükleri, anayasanın üstünlüğü gibi konulara bu anayasada yer
verilememiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

20. 1961 ve 1982 Anayasaları halkoyuna sunularak kabul edilmiş anayasalardır. 1961 Anayasası % 60; 1982 Anayasası
ise % 91 “evet” oyuyla kesinleşmiştir.
1982 Anayasası’nın hazırlanması sırasında Kurucu Meclis; Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi olacak şekilde iki kanatlı olarak oluşturulmuştur. 29 Eylül 1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanun’a göre Kurucu Meclis yeni anayasa ile siyasi partiler ve seçim
kanunlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir.
(Cevap B)

(Cevap A)
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Kurucu Meclis, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi adında iki
organdan oluşan bir meclistir. Bu meclis TBMM fiilen göreve başlayana kadar ona ait olan yasama görevlerini yerine
getirmek üzere kurulmuştur. Başta yeni anayasa olmak üzere siyasi partiler kanununu ve seçim kanununu hazırlamakla görevlendirilmiştir. İdari davaların temyizi ise Danıştay da
yapılmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
1961 Anayasası “çift meclis” sistemini kabul etmiştir. 1961
Anayasası’na göre yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millet Meclisi
ve Cumhuriyet Senatosu isimli iki ayrı meclisten kurulmuştur.
(Cevap C)

(Cevap B)

7.

2.

(Cevap C)

1982 Anayasası uzun ve ayrıntılı kurallardan oluşan kesin
hükümlerin belirlendiği kuzuistik bir anayasadır. Bu özelliği
sebebiyle kanun veya içtüzükte bulunması gereken bazı konular da anayasada düzenlenmiştir.
8.

1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında
hazırlanan ve halen yürürlükte olan anayasamızdır. 1982
Anayasası, Türk demokrasi tarihinin en sert ve en kazuistik
anayasası olarak bilinmektedir.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

3.

2007 Anayasa değişikliğiyle C seçeneğinde belirtilen değişiklik yapılmıştır. Buna göre önceden TBMM tarafından seçilen Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi ilkesi kabul edilmiştir.

1982 Anayasası’na ilişkin B, C, D ve E’de verilenler doğru
bilgilerdir. Ancak A yanlıştır. Çünkü normal kanunlardan daha farklı organlarca ve daha zor usullerle değiştirilebilen anayasalara katı anayasa denir. Normal kanunlarla aynı usullerle ve aynı organlarca değiştirilebilen anayasalara ise yumuşak anayasa denir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’ndan
daha katı bir anayasadır. Mesela 1982 Anayasası’nda değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin sayısı
artmıştır. Ayrıca 1982 Anayasası ilk 6 yıllık süre için özel bir
hüküm daha getirmişti. Buna göre Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen anayasa değişikliği yasasının TBMM tarafından aynen kabulü üye tam sayısının dörtte üçünün olumlu oy vermesi şartına bağlanmıştı. Buna benzer hükümler
1982 Anayasası’nın katı anayasa olduğunun göstergelerindendir.
(Cevap A)

4.

İki dereceli seçim sisteminde halk önce milletvekillerini seçecek olan delegeleri seçer daha sonra bu delegeler vekilleri seçerdi. 1946 yılında bu sistem terk edilmiş ve halkın milletvekillerini doğrudan seçtiği tek dereceli seçim sistemine
geçilmiştir. Buna göre çift dereceli seçim sistemi son olarak
1943 seçimlerinde uygulanmıştır.

9.

(Cevap E)

Anayasa Mahkemesi yasaların Anayasaya uygunluğunu denetlemek amacıyla doğrudan 1961 Anayasasıyla kurulmuştur. Soruda verilen diğer gelişmeler 1961 Anayasası’nda
1971 yılında yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

5.

Anayasa Mahkemesi (I) ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 1982 Anayasası’nda da yerini korumuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu (III) (2010’da) ve Devlet Denetleme Kurulu (II)
ilk kez 1982 Anayasası’nda yer almıştır.

(Cevap A)

10. Çağdaş demokratik sistemler sivil siyasetin önünün olabildiğince açık olduğu ortamlarda gelişir. Seçilmişlerin hareket
kabiliyetinin genişliğinin esas olduğu çağdaş demokratik
sistemlerde katılımcılık ve çoğulculuk hakimdir. Bunların aksine, seçilmişlerin ve millet iradesinin geri plana itildiği yönetimlerde ise vesayetçi anlayış hakimdir.
(Cevap B)
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(Cevap A)

17. 1982 Anayasası’nda yer alan laiklik ilkesinin iki temel unsuru vardır.
KAPLAN AKADEMİ

11. Komisyonlar TBMM İç Tüzüğü’nde düzenlenmiştir. Sadece
Plan ve Bütçe Komisyonu 1982 Anayasası’nda açıkça düzenlenmiştir.

Test • 4

12. 1982 Anayasası’nı hazırlayan kurucu mecliste asker olanlar
Millî Güvenlik Konseyini, sivil olanlar Danışma meclisini oluşturmaktaydı. Kurucu meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır. Danışma meclisinin oluşumu için A, B, D ve E seçenekleri doğrudur. Fakat C seçeneği ile ilgili bilgi doğru değildir.

Din ve vicdan özgürlüğü:
Buna göre, kötüye kullanılmaması şartıyla, herkes vicdan,
dinî inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir.
Din ve devlet işlerinin ayrılığı:
Buna göre, devletin resmî bir dinî yoktur ve devlet yönetimi
herhangi bir dinin etkisi altında değildir.
Devletin dinle ilgili yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak:
Din ve ahlak eğitiminin ilköğretimde zorunlu olarak verilmesi
Halkın dinî konularla ilgili sorunlarının çözümü için Diyanet
İşleri Başkanlığının hizmet vermesi gösterilebilir.

(Cevap C)

(Cevap C)

(Cevap E)

14. Yarı başkanlık sistemi en tipik örneği Fransa’dır. ABD, Brezilya ve Arjantin başkanlık sisteminin hâkim olduğu ülkelerdendir. Türkiye’de ise (kısmen uymamakla birlikte) parlamenter sistem hâkimdir.

(Cevap E)
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

13. Başkanlık (sert ayrılık) ve parlamenter sistem (yumuşak ayrılık) kuvvetler ayrılığı sistemine dayanır. Meclis hükûmeti
(kuvvetlerin yasamada birleşmesi) ve mutlak monarşi ya da
diktatörlük (kuvvetlerin yürütmede birleşmesi) ise kuvvetler
birliği prensibine dayanır.

18. Soru öncülünde verilen metin özel hukuk ile kamu hukuku
arasındaki farkı ifa etmektedir. Buna göre özel hukuk alanındaki ilişkilerde eşitlik ilkesi, kamu hukuku alanında ise, üstlük altlık ilkesi egemendir.

(Cevap C)

19. 1982 Anayasası’nın ikinci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti …. bir hukuk devletidir.” ifadesi yer almaktadır. Hukuk Devleti, eylem ve işlemlerinde hukuka bağlı olan ve vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir.
Hukuk Devleti olmanın temel koşullarını şöyle sıralayabiliriz.
• Yasama, yürütme, yargı organlarının hukuka bağlı olması
• Temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvenceye alınması ve sınırlandırılmasının da yine anayasayla yapılması
• İdarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerin yargısal denetime tabi olması
• Yargının bağımsızlığının sağlanması
• Yasaların herkes için geçerli olması
• Vatandaşlar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması sosyal
devlet ilkesinin bir gereğidir. Sosyal devlet, herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaç edinen devlet demektir.

(Cevap B)

(Cevap B)

16. Kanunların bizzat halk tarafından yapıldığı ve kamu kararlarının halk tarafından alındığı demokrasi doğrudan demokrasidir. Doğrudan demokraside, halk alınan kararlarda bizzat
söz sahibi olur. Eski Yunan’da şehir devletlerinde uygulanan
bu sistemi günümüz kalabalık nüfuslu bölgelerde uygulamak pek mümkün değildir.

KAPLAN AKADEMİ

15. Millî egemenlik halkın seçme – seçilme yoluyla yönetime katılmasıdır. Türkiye’de temsili demokrasi uygulanmakta bu da
millî egemenliği hayata geçirmektedir. Millet seçtiği temsilciler vasıtasıyla yönetime katılabilmektedir.

(Cevap E)

20. Kuvvetler ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin ayrı
organlar tarafından düzenlenmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti’nde;
Yasama yetkisi: Türk milleti adına TBMM’ye
Yürütme yetkisi: Cumhurbaşkanına
Yargı yetkisi: Bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir.
Yasama ve yürütme yetkisinin aynı organda toplanması durumunda zaten kuvvetler ayrılığından söz edilemez.
(Cevap E)
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1982 Anayasası’nın 11. maddesine göre; Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Bu durum, hiç kimse veya organın kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağı anlamına gelir ve Anayasa’nın bağlayıcılığı ile ilgilidir.
(Cevap D)

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5
1982 Anayasası’nın 2. maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hakların hukuki güvence altına alındığı ve devlet işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı ve uygun olarak yürütüldüğü devlete hukuk devleti denir.
Hukuk devletinin gerekleri şunlardır;
• Yasama organının hukuka bağlılığı
• Yürütmenin hukuka bağlılığı
• Yargı bağımsızlığı

2.

• Kanuni hâkim güvencesi

Asli kurucu iktidarın ortaya çıktığı durumlar şöyle sıralanabilir;

• Kuvvetler ayrılığı

• Yeni bir devletin kuruluşu

• İdarenin mali sorumluluğu

• Bir sömürge toprağının bağımsızlığını kazanması ile yeni bir devletin kuruluşu

• Anayasa’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı
arasında sayılabilir.

• Bir savaş ya da iç savaş sonucu devletin yeniden ortaya çıkması ya da inşa edilmesi

(Cevap D)

• İşgalci güçlerin yürütülen Kurtuluş savaşı sonucunda bu
güçlerin ülkeden kovularak devletin kuruluşunun yenilenmesi

• Siyasal rejimin çökmesi
1978 İspanya, 1975 Yunanistan, 1978 Ekvator, 1979 Peru ve 1990’larda Yapılan Doğu Avrupa ülkelerinin anayasaları siyasal rejimin çökmesi sonucu yapılmıştır.
(Cevap E)

3.

1982 Anayasası ile korunan İnkılap Kanunları Şunlardır;
• Tevhid-i Tedrisat Kanunu

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Var olan anayasal düzenin bir devrim ya da darbe sonucu ortadan kalkması

6.

• Şapka Kanunu
• Tekke zaviye ve türbelerin kapatılmasına dair kanun
• 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’yla kabul edilen Medeni Nikah esası
• Uluslararası rakamların kabulü hakkında kanun
• Türk harflerinin kabulü ve uygulanması hakkında kanun
• Bey, efendi gibi lakapların kullanılmayacağına dair kanun

1924 Anayasası (m. 26), TBMM’nin yetkileri arasında, kanunların yorumuna da yer verilmekteydi. Meclis yorumlarına teşri tefsir de denilmekteydi.

• 1934 tarihli bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun
(Cevap A)

1982 Anayasası’na göre Anayasa’yı ve diğer kanunları
yorumlama yetkisi Anayasa Mahkemesi ile diğer mahkemelere aittir.
(Cevap C)

4.

Devletin varlığı için gerekli koşullar, ülke, insan topluluğu ve
siyasi ve hukuki teşkilatlanmadır. Devlet, ancak bu üç koşulun bir arada bulunması ile varlık kazanabilir. Bu unsurlardan biri olmadan, devletten söz edilemez. Bunlardan birincisi, devlet yetkilerinin kullanıldığı, sınırların belli bir arazi parçası olan ülkedir. İkincisi, devlet yetkilerinin, yönetenler aracılığı ile yönelebilen üzerinde kullanıldığı ve insanlardan oluşan halk topluluğudur. Üçüncüsü ise, devletin zorlama gücünü elinde bulunduran siyasi ve hukuki bir teşkilat oluşudur.

KAPLAN AKADEMİ

7.

(Cevap A)

1982 Anayasası’nda bulunan “Devlet, özel teşebbüsün (işadamlarının) çalışmalarının (Doğu ve Güneydoğuda yatırım
yapmak) millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara
uygun yürümesini sağlayacak tedbirleri alır.” maddesi, özel
teşebbüsü yatırım yapmaya özendirmek amacı taşımaktadır.
(Cevap A)

8.

1982 Anayasası’nda yer alan “Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” hükmü, Millî Devlet olmanın
doğal bir sonucudur.
(Cevap B)
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14. Laik Devlet ilkesini benimseyen Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik çerçevesinde yaptığı uygulamalar arasında;

• 1982 Anayasası’nın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği 4. madde ile belirtilmiştir.
• Anayasa değişikliği TBMM üye tam sayısının en az üçte
biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Teklifler genel kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü ise
meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. (Md. 175)
• Kanun değişikliğinde ise teklif bir milletvekili tarafından
verilebilir. Kanun teklif kabulü içinse salt çoğunluğun oyu
yeterlidir. (Md. 175)

KAPLAN AKADEMİ

9.

16. Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesi: Dil, din, ırk, mezhep ayırımı yapmaksızın Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı
olan herkesin Türk olduğu prensibine dayanır.
(Cevap A)

17. Atatürk ilkeleri; 1924 Anayasası’nda 1937 yılında yapılan değişiklikle anayasaya girmiştir.
Atatürk İlkeleri ilk olarak dönemin tek parti iktidarı Cumhuriyet Halk Fırkası’nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir.

(Cevap D)

18. Modern anlamda siyasi partilerin ortaya çıkışları oldukça yenidir. Batı’da ancak 19. yüzyıllarda, önce ABD’de sonra da
İngiltere’de ortaya çıkıyorlar. Bunda, temsili rejimin ve oy
hakkının genişletilmesinin büyük etkisi vardır.
(Cevap C)

19. Sosyal devlet, herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan devlet demektir.
Sosyal devlet anlayışının amaçları şunlardır;

12. Sistem Analizi, Kanada uyruklu, Chicago Üniversitesi öğretim üyelerinden David Easton tarafından ortaya konulmuştur. Siyasi sistem, kapalı olarak işleyen sibernetik modele
benzetilerek kurulmuştur.

• Çalışanları ve işsizleri korumak
• Çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemek
• Ücretlerde adaletin sağlanması

D. Easton, 1953’te yayımladığı “The Political System” başlığı taşıyan kitabında, hareket noktasında, fizolofları, hukukcuları ve siyaset bilimcilerini, durumlarını ve karar alma mekanizmalarını inceleme yönündeki, geleneksel tutumlarından koparma gayretindedir.

• Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

13. Türk Anayasa tarihindeki ilk yazılı anayasa 1876 yılında kabul edilen Kanunuesasi’dir. Bu Anayasa ile Osmanlı Devleti’nde halk, ilk kez yönetime katılma hakkı elde etmiştir.

• Devletin vatandaşları arasında din ve mezhep ayrımı yapmaması gösterilebilir.

(Cevap C)

(Cevap C)

(Cevap B)

• Din ve inanç özgürlüğünün sağlanması

15. Türkiye’de çok partili siyasal hayata 1945 yılında yapılan yasal değişiklikle geçilmiştir. Çok partili ilk seçim ise 1946 yılında Demokrat Parti’nin seçimlere katılmasıyla gerçekleşmiştir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

11. 1982 Anayasası’nın 4. maddesinde yer alan hükme göre;
Anayasa’nın 1. maddesindeki devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki Cumhuriyetin
nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

• Devlet yönetiminin herhangi bir dinin vesayeti altında bulunmaması

(Cevap D)

(Cevap D)

(Cevap A)

• Resmî bir devlet dininin bulunmaması

• Din ve ahlak dersi eğitiminin ilköğretimde zorunlu olarak verilmesi ve halkın dini konularla ilgili sorunlarının
çözümü için Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet vermesi, devletin din hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı düzenlemelerdir.

• Meclisçe üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanırsa, referanduma başvurulması zorunlu olur. (Md. 175)

10. Fedaral Devlet, tek yapili devletten farkli olarak, yetkilerini
ortaklaşa paylaştığı birçok başkaca devletlerden oluşmaktadır. Fedaralizm, günümüzde hayli yaygın bir siyasi örgütlenme biçimidir. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avusturya, Güney Afrika Birliği, Hindistan, Pakistan, Almanya, İsveç, Malezya, Arjantin, Belçika ve Rusya federal yapılı devletlere örnektir. Türkiye ise üniter yapılı bir devlettir.

Test • 5

(Cevap C)

20. Seçimin gizliliği ilkesi, seçmenin oy hakkını herhangi bir baskı altında kalmadan kullanabilmesini ifade eder. Ülkemizde
1876 Kanunuesasi (m. 66) seçimlerinde gizli oy ilkesi ile yapılacağını öngörüyordu. Cumhuriyet döneminde 1924 Anayasası, seçimlerin gizli oy ile yapılacağına ilişkin bir kural
içermediği gibi, seçim kanunlarında da “gizli oy” a ilişkin bir
hüküm yer almıyordu. İlk kez 1948 tarih ve 525 sayılı seçim
kanununda gizli oy düzenlenmiştir ve 1950 seçiminde gizli
oy ilkesine göre yapıldı. 1961 ve 1982 Anayasaları gizli oy
ilkesine açıkça yer verilmiştir.
(Cevap D)
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Konusu açısından referandumlar, kurucu referandum, yasama referandumu ve milletlerarası referandum olarak üçe ayrılır. I nolu öncül kurucu referandumun, II nolu öncül milletarası referandum ve III nolu öncül ise yasama referandum
tanımını kapsamaktadır.

2.

Fransa’da başkanlık sistemiyle parlamenter sistemin bazı
unsurlarını birleştiren yarı başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde devlet başkanı başkanlık sisteminde olduğu gibi halk tarafından seçilmektedir. Ancak yürütme organı parlamenter sistemde olduğu gibi iki başlıdır. Yarı başkanlık sistemi bir ara rejim özelliği göstermektedir.

(Cevap B)

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

(Cevap B)

(Cevap A)

Türk hukuk sisteminde yalnızca 1876 ve 1961 Anayasalarında, yasama organı çift meclisten oluşmuştur. 1876 Anayasası’nda meclis, Âyan Meclisi ve Mebusan Meclisi olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. Mebusan Meclisi üyeleri 4 yılda bir
halk tarafından (yalnızca erkekler) seçilirken; Âyan Meclisi
üyeleri ömür boyu görevde kalmak suretiyle padişah tarafından seçilmekteydi. 1961 Anayasası’nda ise meclis; Millet
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
(Cevap C)

4.

Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ilkesi ilk
kez, 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapılan değişiklikle
Türk hukukuna girmiştir.
(Cevap C)

5.

Yarı doğrudan demokrasi; egemenliğin kullanılmasının halk
ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi tipidir. Yarı
doğrudan demokrasinin araçları şunlardır:

8.
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

• Halk oylaması
• Halk vetosu
• Halk girişimi
• Temsilcilerin azledilmesi
• 1982 Anayasası’nda yarı doğrudan demokrasi yöntemlerinden olan halk oylaması (referandum) kararı kabul
edilmiştir.
(Cevap C)

Parlamenter sistem, yürütme organının yasamadan kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu hükûmet şeklidir. Bu
sistemde, yasama ve yürütme organları birbirinden bağımsız olmakla birlikte kuvvetlerin arasında dengeli bir iş birliği
söz konusudur. Yasama organı parlamentodan oluşurken
yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan
oluşan iki kanatlı bir yapı göstermektedir. Siyasal sorumluluk ise Bakanlar Kuruluna aittir. Bu sistemde yasama organı, güvensizlik oyu veya gen soruyla yürütmeyi düşürebilmektedir. Yürütme organı ise (Cumhurbaşkanı) belli şartların gerçekleşmesi hâlinde yasamayı feshedebilmektedir. Devlet başkanının geniş yetkilere sahip olması ise parlamenter
sistemin değil, başkanlık sisteminin bir özelliğidir.

Çok partili sistemleri özelliği, ikiden çok partinin siyasi hayatta etkili olması, ama buna karşılık, hiçbirinin iktidarı tek
başına kullanabilecek çoğunluğu elde edememesidir. Ilımlı
çok partili sistemler ve aşırı çok partili sistemler olarak ikiye
ayrılır. Türkiye ve İtalya çok partili siyasal partilere; ABD ve
İngiltere ise iki partili siyasal sisteme sahiptir.
(Cevap D)

9.

Başkanlık sistemi, halk tarafından seçilen bir devlet başkanının yürütme gücünü tek başına elinde bulundurduğu bir
sistemdir. Yasama yetkisi ise parlamentoya aittir. Yasama,
yürütme ve yargı organlarının keskin bir ayrımı söz konusudur. Yarı başkanlık sistemi ise Devlet başkanının halk tarafından seçildiği ancak yürütmenin iki başlı (Devlet Başkanı
ve Bakanlar Kurulu) olduğu bir sistemdir. Bu sistemde yasama ve yürütme organlarının daha yumuşak bir ayrımı söz
konusudur. Örneğin, devlet başkanı yasama organını feshedebilir; yasama organı, yürütmeyi güvensizlik oyuyla düşürebilir. Ancak her iki sistemde de Devlet Başkanı, yasama
organına karşı siyaseten sorumlu tutulamaz.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

6.

Devletler gerek yasal yapıları, gerekse sahip oldukları egemenliğin kaynağına göre farklılıklar gösterir. Yasal yapılarına göre basit ve federal devletler olarak ikiye ayrılırlar. Basit
devletlerde egemenlik tek bir siyasal merkezde toplanmıştır. Federal devlet ise içişlerinde bağımsız dışişlerinde merkeze bağlı eyaletlerden oluşmaktadır. Her eyaletin kendine
ait anayasası, yasama, yürütme ve yargı organları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, tüm üye eyaletlerin bağlı olduğu
bir üst anayasa ve yasama, yürütme, yargı organları bulunmaktadır. Federal devletler, iki meclisli bir yasama organından oluşmaktadır. Bu meclislerden biri alt meclis olarak görev yaparken diğeri üst meclis görevi yapar.

10. Meclis hükûmeti sistemi I. TBMM’de yer alan bir hükûmet
modelidir. Bu sistemde Bakanlar tek tek meclis içinden seçilmektedir. Bu sistemde ayrıca yasama ve yürütme yetkisi
yasama organına aittir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanıyla birlikte bu sistem terk edilmiş ve kabine sistemine geçilmiştir.
(Cevap D)

(Cevap E)
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11. İki Meclis sistemi (Bikameralizm), iki yasama organı ya da
parlamentonun bulunduğu yönetim şeklidir. Türk hukuk tarihinde, 1876-1878 I. Meşrutiyet dönemi ile 1960-1980 yılları arasında uygulanmıştır. Günümüzde ise ABD’de Senato
ve Temsilciler Meclisi, Birleşik Krallık’ta Avam Kamarası ve
Lordlar Kamarası şeklinde uygulanmaktadır. Meşruti monarşilerde iki meclis sistemi görülse de bu durum bir zorunluluk değildir. Ancak Federal Devletler kural olarak iki meclis
sistemini gerekli kılar.

KAPLAN AKADEMİ
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Test • 6
16. Bir ülkenin anayasasının o anayasada belirlenmiş usullere
uyulmak suretiyle değiştirilmesi tali kurucu iktidar terimiyle
ifade edilir. Ülkenin anayasasının ihtilal, darbe gibi sebeplerle değiştirilmesine ise asli kurucu iktidar denmektedir. Örnek: 1961 ve 1982 Anayasaları.
(Cevap B)

(Cevap A)

17. 29 Haziran 1776’da kabul edilen Virginia Anayasası, Amerikan bağımsızlık hareketi (1775-1783) sonucunda hazırlanmış anayasal bir metindir. Başta Amerikan bağımsızlık bildirgesi olmak üzere, insan ve yurttaş hakları bildirgesi gibi
birçok belgeyi etkilemiştir.

12. Mecliste kabul edilen bir kanuna karşı, halkın harekete geçerek referandum isteğinde bulunması ve kanunun yürürlüğe girmesini engellemesi “Halk vetosu” olarak nitelendirilir.
Bazı gelişmiş demokrasilerde uygulanan bu yöntemin, Türkiye’de uygulaması yoktur.

(Cevap D)

13. Kanunuesasi hükümlerinde 31 Mart ayaklanmasından sonra bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre padişahın veto ettiği kanunların, mecliste 2/3 çoğunlukla yeniden kabulü ilkesi mutlak veto yetkisine sahip değildir.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Devlet hayatındaki kuralların teamüli nitelikte olması, kuralların yazılı ve bütünsel bir belge şeklinde olmamasını ifade
eder. Yani yazısız anayasalara sahip ülkelerde devlet hayatındaki kurallar teamüli niteliktedir. Yazılı bir anayasası olmayan İngiltere bu tür ülkelere örnektir.
(Cevap B)

19. Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir.
• ABD: Federal Cumhuriyet
• Yunanistan: Üniter Parlamenter Cumhuriyet
• İtalya: Üniter Parlamenter Cumhuriyet
• Almanya: Federal Parlamenter Cumhuriyet ile yönetilmektedir.
(Cevap D)

14. Vatandaşlık devlet otoritesi karşısında haklara ve borçlara
ehil olan kişidir. Vatandaşın bu hukuki durumu, onu tebaadan ayıran en önemli özelliktir.

20. Parlamenter sistem, yürütme organının yasama organından
seçildiği ve ona karşı sorumlu olduğu hükûmet sistemidir.
Yasama ve yürütme organları etkileşim içindedir. Bu sistemde devlet başkanının yasama organına karşı siyasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

15. 1924 Anayasası’nda anayasanın sertliğe ilişkin hükümlerini
denetleyecek olan Anayasa Mahkemesine yer verilmemiştir. Bu durum anayasanın etkinliğini büyük ölçüde zedelemiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap A)
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Parlementer sistemde, hükümetler parlemento seçimleri sonucunda parti temsilinin gücüne bağlı olarak kurulurlar. Hükümet parlementoya karşı sorumludur. Bir anlamda parlementonun güvenine dayanır, eğer bu güveni kaybederse görevi sona erer.
(Cevap A)

DEVLET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI VE ANAYASA GİRİŞ
Siyasi partilerle ilgili düzenlemelere ilk kez 1961 Anayasası’nda yer verilmiştir. 1961 Anayasası siyasi partileri, demokratik devlet ilkesinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak
görmüştür.
(Cevap D)

2.

Osmanlıdan Türkiye’ye Türk anayasal gelişmelerini aldığımızda;

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7
Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu, Sosyal devlet ilkesi ve İnsan haklarına dayanan devlet ilkesi 1961 Anayasası’nda yer alan yeniliklerdendir. E seçeneğinde belirtilen Anayasa değişikliklerinin TBMM’nin üçte iki çoğunluğu
tarafından yapılabileceği maddesi 1924 Anayasası’nda yer
almıştır.
(Cevap E)

• 1808 Sened-i İttifak
• 1876 Kanunuesasi
• 1908 II. Meşrutiyet
• 1921 Anayasası

7.

• 1924 Anayasası

Türkiye’de siyasi partilerin gelir ve giderlerinin denetimi, ilk
kez 1961 Anayasası’nda (m. 57) öngörülmüştür.

• 1961 Anayasası

(Cevap D)

• 1982 Anayasası

(Cevap A)

3.

Kanunuesasi’de yapılan 1909 değişiklikleri ile;
• Padişahın yetkileri kısıtlanıp Mebusan Meclisinin yetkileri genişletilmiştir.
• Bakanlar Kurulu, Meclise karşı sorumlu hâle getirilmiştir.
• Padişahın meclisi feshetme yetkisi sınırlandırılmış, sansür ve sürgün yetkisi kaldırılmıştır.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

yer almaktadır. 1789 Fransız İhtilali, Osmanlı anayasalcılık
hareketi içinde yer almaz fakat Osmanlıda anayasacılığın
başlamasında ve gelişmesinde etkili olmuştur.

8.

Devlet otoritesinin hukuk kurallarıyla sınırlanması, bu otorite karşısında bireylerin çeşitli hak ve özgürlüklerinin tanınıp
korunması yönündeki gelişmelere Anayasacılık akımı denmektedir. Ortaya çıkmasında feodalizmin çözülmesi ve tarımsal ekonominin zayıflaması sonucu burjuva sınıfının doğması önemli bir etken olmuştur. Ticaretle uğraşan bu yeni
sınıf başta vergilendirme yetkisi olmak üzere devletin hukuk
kurallarıyla sınırlanmasında baş aktör olmuştur.
(Cevap E)

Böylece Anayasa daha demokratik hâle getirilmeye çalışılmıştır.
(Cevap C)

4.

Sendika, işçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve
kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da
geliştirmek için aralarında kurdukları birliktir. Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan sendikalar, 27 Mayıs 1960 İhtilali ile
birlikte yürürlüğe konan 1961 Anayasası ile ilk kez anayasada düzenlenmiştir.

9.

Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilan edildiğinden hareketle
Cumhuriyetin ilk anayasasının 1924 Anayasası olduğunu
söyleyebiliriz.
(Cevap C)

5.

Üstü kapalı (zımni) ilga, önceki ve sonraki kanun hükümleri arasında bir çatışmanın olduğu ve kanun koyucunun sonraki kanun metninde, ilga ile ilgili bir kural koymadığı durumlarda sözkonusu olur. I ve III nolu öncüllerden üstü kapalı ilga sözkonusudur. II nolu öncül ise açık ilgaya örnektir.
Açık ilga, kanun koyucunun, yürürlükte olan bir kanunu,
başka bir kanun ile yürürlükten kaldırıldığını açıkça belirtilmesi biçiminde olur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

10. 1924 Anayasası’nda yapılan 1928 değişikliğinde “devletin
dini İslam’dır” hükmü Anayasa’dan çıkarılmıştır. Böylece milletvekillerinin yemin etme şekli de değişikliğe uğramıştır.
• Laiklik ilkesi Anayasa’ya 1937’de eklenmiştir.
• Kadınlara da 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme
hakkı verilmiştir.
(Cevap A)
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11. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye), meclis hükûmeti sistemini benimsemiştir. Buna göre, yürütme gücü ve yasama
yetkisi TBMM’de toplanmıştır. 1924 Anayasası, ikinci TBMM
tarafından hazırlanarak üçte iki çoğunlukla kabul edilmiştir.
1924 Anayasası’nın en önemli özelliği kurduğu hükûmet sistemidir. Bu anayasa, meclis hükûmeti ile parlamenter sistem
arasında karma sistemi benimsemiştir. 1961 Anayasası ise
parlamenter sistemi öngörmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

DEVLET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI VE ANAYASA GİRİŞ

(Cevap B)

Test • 7
16. Resmî dili Türkçe olduğu (I) ilk kez 1876 Anayasası (Kanunuesasi) ile hüküm altına alınmıştır. Millî (ulusal) egemenlik
ilkesi (II) ise ilk kez 1921 Anayasası’nda yer almıştır. Bundan
sonra da tüm anayasalarımızda yer almıştır.
“Türkiye Devleti, bir Cumhuriyet’tir” hükmünün değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği 1924
Anayasası’nın en önemli düzenlemelerindendir. Tüm anayasalarımızda yer bulacak olan değiştirilemeyecek hükümler kısmı ilk kez düzenlenmeye başlanmıştır. (III)
(Cevap E)

12. 1921 Anayasası’na (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) ilişkin B, C,
D ve E’deki ifadeler doğrudur. Ancak A’daki ifadeler yanlıştır. 1921 Anayasası, henüz 1876 Anayasası resmen yürürlükten kaldırılmadığı için 24 maddelik kısa bir metinden oluşmaktaydı. 1921 Anayasası’nda yargı ile ilgili hiçbir düzenlemenin yer almadığını görmekteyiz.

17. Siyasi iktidarlar yaptıkları işlem ve eylemlerde tamamen sınırsız değillerdir. Onları sınırlandıran birtakım hukuki araçlar
vardır. Katı anayasa, yargı denetimi, çift meclis sistemi ve
devlet başkanının vetosu bunlardan bazılarıdır.

(Cevap A)

13. 1876 Kanunuesasi, meşruti bir rejime geçişi öngörmüştür.
Tarihimizde I. Meşrutiyet olarak geçen bu dönemde çift meclisli bir parlamento yapısı benimsenmiştir. Heyet-i Umumi
denilen Osmanlı Parlamentosu, Heyet-i Ayan ve Heyet-i Mebusan adlı meclislerden oluşmuştur. Buna göre mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçişi sağlayan belge Kanunuesasi’dir.
(Cevap D)

14. Devlet Denetleme Kurulu (I): Anayasal olarak ilk kez 1982
Anayasası ile benimsenen DDK, Cumhurbaşkanına bağlı
olup idarenin hukuka uygun düzenli ve verimli bir şekilde
çalışmasını denetler.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

Anayasa Mahkemesi (II): Anayasa’nın üstünlüğü ilkesinin bir
teminatı olarak ve kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek maksadıyla ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Yüksek Mahkemedir.

18. Yazılı anayasa: Bir anayasa içerisinde olması düşünülebilecek kuralların yetkili bir organ tarafından belirli bir belge içinde toplanmasıdır. İngiltere gibi anayasaları geleneklere dayanan ülkeler dışında, hemen hemen bütün devletlerin anayasaları yazılıdır.
(Cevap E)

(Cevap A)

(Cevap E)

15. Egemenliğin tek merkezde toplandığı devlet türüne “Üniter
Devlet” denmektedir. Tek bir anayasa ve bu anayasa doğrultusunda oluşturulmuş yasama, yürütme ve yargı güçleri
vardır. “Basit Devlet”te denen bu hukuki yapılanmaya; Türkiye, İsrail, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, İsveç, Norveç gibi devletler örnek verilebilir.

KAPLAN AKADEMİ

Millî egemenlik ilkesi (III): 1921 Anayasası ile egemenliğin
kayıtsız şartsız millete ait olduğu yani “millî egemenlik ilkesi” kabul edilmiştir. Bu ilke, 1921 Anayasası’nın en devrimci özelliğidir.

19. Polis devleti, 17 ve 18’inci yüzyıllarda Kara Avrupası ülkelerindeki mutlakiyetçi rejimleri açıklamak için kullanılan ve ilk
kez Almanya’da ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Polis devleti, kanunun refahı ve selameti için her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine alabildiğine
müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyebilen fakat bunları yaparken idaresi hukuk kurallarına bağlı olmayan bir devleti ifade etmek için kullanılmıştır.

20. Soru kökünde konfederasyon kavramının tanımı verilmiştir.
Konfederasyon uluslar arası anlaşmalarla kurulan ve tüzel
tüzel kişiliği olmayan ancak üye devletlerin uluslararası kişiliğinin bulunduğu bir örgütlenmedir. Konfederasyona üye
devletler bağımsız olduklarından ve anlaşmalarla konfederasyona atıldıklarından istedikleri zaman konfederasyondan
çıkabilmektedirler.
(Cevap A)

(Cevap C)
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Konfederasyon uluslar arası anlaşmalarla, federasyon ise
anayasa ile kurulur. Konfederasyon anlaşmayla girildiğinden Konfederasyona üye devletlerin istedikleri zaman çıkabilecekleri kabul edilmektedir. Federasyonda ise federe devletlerin ayrılma hakları yoktur. Konfederasyonun konfedere
devletler üzerinde zorlama gücü yoktur. Oysa Federal Devletlerin zorlama gücü vardır. Konfederasyonda üye devletlerin uluslar arası kişiliği vardır. Konfederasyonun tüzel kişiliği yoktur. Federasyonda ise yalnızca federal devletin uluslar arası kişiliği vardır. Ancak federal devletler ayrı tüzel kişiliklere sahiptir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

(Cevap C)

7.

(Cevap E)

2.

Federal devlet, içte egemenliklerini korumakla birlikte, dışta tek bir devlet görünümü veren iki veya daha fazla devletin ortak bir anayasa ile birleşmelerinden meydana gelir. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur. Federal devlette; federal devlet ile federe devletler arasındaki yetki paylaşımı anayasayla yapılmıştır.

(Cevap E)

8.

İspanya: İspanya Krallığı
Belçika: Belçika Krallığı
İngiltere: Birleşik Krallık
şeklinde örgütlenmiş anayasal monarşilerdir. Ancak İtalya,
anayasal cumhuriyet adı altında örgütlenmiştir.
(Cevap C)

4.

1982 Anayasası’nda 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 ve 2010 yıllarında önemli değişiklikler olmuştur. Soru
öncülünde verilen (I) numaralı değişiklik 2004’te, (II) numaralı değişiklik 2005’te, (III) numaralı değişiklik ise 2010’da
yapılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

Başkanlık sistemlerinde yürütme gücünü tek başına kullanacak olan başkan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
halk tarafından seçilir. Yasama organı da (genelde kongre
olarak adlandırılır) halk tarafından seçilir. Yasama ve yürütme organları birbirlerinin varlığına son veremez. Farklı bazı
uygulamalara yer verseler de başkanlık sisteminin uygulandığı ülkeler; ABD, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya olarak karşımıza çıkar. İngiltere’de ise parlamenter sisteme dayanan
anayasal bir monarşi uygulanmaktadır.

• Asker ve sivil kanattan oluşan kurucu meclisler tarafından hazırlanmıştır.
• Her iki dönemde de meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.
• Her iki anayasa da halkoyuna sunularak kesinleşmiştir.
Buna göre soru öncülünde verilen ifadelerin tamamı doğrudur.
(Cevap E)

9.

Yasama organının (meclis) yürütme yetkisine de sahip olduğu sistemlere “Meclis Hükûmeti Sistemi” adı verilir. İlk kez
1921 Anayasası’nda kullanılan bu sistemle, yürütme görevini üstlenecek olan Bakanlar Kurulu, meclisteki milletvekilleri arasından çoğunluğun oyu ile seçilirdi. Fakat farklı görüşlere sahip milletvekillerinin uyum içinde çalışması zor olduğu için, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile bu sistem terk
edilmiş ve kabine sistemine geçilmiştir.
(Cevap B)

(Cevap C)

5.

1961 ve 1982 Anayasalarının benzerlikleri şunlardır:
• Her iki anayasa da askerî müdahaleler sonucu hazırlanmıştır.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Danimarka: Danimarka Krallığı

Maddi Anayasa: Belli bir devletin siyasi yapısı, iktidarın kullanılışı ve yetkileri ile ilgili kuralların bütününü ifade eder. İngiltere’nin yazılı bir anayasa olmamasına karşın, yazılı olmayan bir anayasası vardır. Yani anayasa maddi olarak vardır.
Şekli Anayasa: Organik açıdan anayasaya da denir. Başlıca
hukuki işlemlerden, örneğin kanunlardan daha farklı usullere uyularak yapılan ve değiştirilen işlemlerdir. Burada anayasa, içeriği ile değil, fakat biçimi ile nitelendirilmektedir.

(Cevap E)

3.

Devletleri hukuka bağlılık ölçüsünde değerlendirdiğimizde
devletler; mülk devlet, polis devlet ve hukuk devleti olarak
üç ana grupta toplanmaktadır. Devletin, toprağı ve üzerinde
yaşayanları ile egemenliğinin sahibinin malı sayıldığı devlet
anlayışı mülk devlettir. Bu anlayış, Orta Çağ’ın derebeylik
sistemine dayanmaktadır.

(Cevap B)

10. Seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetiminde yapılması ilkesi ilk kez, 1961 Anayasası’nın 75. maddesinde yer almıştır. Bu maddede; “seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi
ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma,
seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili
bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin
karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.” ifadesi yer almıştır.
(Cevap A)
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11. ABD → başkanlık sistemi
İngiltere → Meşrutiyet
Yunanistan → Parlamenter Cumhuriyet
Japonya → Anayasal monarşi ile Parlamenter Cumhuriyet
Bu ülkeler içerisinde başkanlık sistemi ile yönetilen ülke
ABD’dir. Başkanlık sisteminde yaşama ve yürütme birbirinden sert bir şekilde ayrılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

Almanya → Federal Parlamenter Sistem

Test • 8
17. Parti sistemlerinin sınıflandırılmasında genellikle partilerin
sayı ölçütü esas alınmış ve ülkedeki parti sayısına göre tek
parti, iki parti gibi ayrımlar söz konusu olmuştur. Ancak bu
klasik yaklaşım son zamanlarda eleştirilere uğramıştır. Parti
sistemlerinin saptanmasında tek başına sayı ölçütünün yeterli olmadığını savunan bu görüş, parti sınıflandırılmasında parti disiplini, kurumsallaşma, ve ideolojik kutuplaşma
gibi ölçütlerin de esas alınması gerektiğini savunmaktadır.
(Cevap A)

(Cevap A)

12. Demokratik seçim ilkesinin gereği genel oy, eşit oy, seçimlerin serbestliği, açık sayım ve döküm ve gizli oy ilkesidir.
C’de verilen açık oy ilkesi 1950 yılına kadar uygulanmış olup
demokrasiye aykırıdır. Demokratik seçimlerde oylar gizli verilir, açık sayılır.

13. Federal Devlet: İç işlerinde bağımsız olan, kendi anayasaları yasama, yürütme, yargı güçleri bulunan, fakat ulusal güvenlik, dış politika gibi konularda merkeze bağlı birçok eyaletin birleşmesiyle meydana gelmiş devlet yapılanmasıdır.
ABD, Almanya, Kanada, Avustralya, İsviçre en bilinen federal devletlerdir.
(Cevap E)

14. Parlamenter sistem: Yasamanın parlamentoya ait olduğu,
yürütmenin de parlamentodan kaynaklandığı ve ona karşı
sorumlu olduğu bir sistemdir.
(Cevap C)

15. Parlamenter sistem: Yasamanın parlamentoya ait olduğu yürütmenin de parlamentonun denetiminde olduğu sistemdir.
Bu sistemde hükûmet her şeyden önce, yasama organı olan
Meclise karşı sorumludur. Bu nedenle yasama organının güvenoyu vermemesi hükûmetin düşürülmesine sebep olabilir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Osmanlı İmparatorluğu, devlet yönetim sistemi bakımından,
mutlak bir monarşiydi. Padişahın yetkilerini sınırlandıracak
hukukun kuralları ve bu kuralları etkili kılacak hukuki mekanizmaları yoktu. Bütün devlet yetkileri padişahta toplanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nda, padişahın yanında devlet yetkilerinin kullanılmasına katılan görevliler ve organlar (örneğin Divan) bulunmakla birlikte, gerçek bir yetki paylaşımı söz
konusu değildi. Çünkü başta sadrazam olduğu halde, bütün bu görevliler yetkilerini sadece padişahtan alıyorlardı.
Divan, bir karar organı olmaktan çok, bir danışma organı niteliğini taşıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu son zamanlarında kısa bir süre
meşruti monarşiyi uygulamıştır.
(Cevap B)

19. Soru öncülünde “emredici vekalet” kavramının tanımı verilmiştir. Emredici vekalet; millet vekillerinin yasama dönemi
içerisinde seçmenleri tarafından azledilebilmeleri ve seçmenlerin, seçtikleri milletvekillerine, hukuken bağlayıcı direktifler verebilmeleridir.

(Cevap E)

16. Hukuk devleti ilkesinin gerekleri şunlardır:

(Cevap B)

• Yasama, yürütme ve yargı organlarının hukuka bağlılığı
• Temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvenceye alınması
• İdarenin yargısal denetiminin yapılması
• Yargının bağımsız olması

• İdarenin işlem ve eylemleriyle kişilere vermiş olduğu zararlar bakımından mali sorumluluğunun kabul edilmiş
olması
• Yürütmenin tek ya da iki kanatlı olmasının hukuk devleti ilkesi ile ilgisi yoktur. Mesela bir hukuk devleti olan Türkiye’de yürütme iki kanatlıdır.

KAPLAN AKADEMİ

• İdari faaliyetlerin önceden bilinebilir olması

(Cevap E)

20. Seçimler, seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçim seçememeleri bakımından, tek dereceli ve iki dereceli
olarak ikiye ayrılır. Tek dereceli seçimde seçmenler, temsilcilerini doğrudan doğruya seçerler. İki dereceli seçimde ise
seçmenler, ilkin ikinci seçmen adı verilen bir grup seçmeni
seçerler; temsilciler de daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçilir.
Türkiye’de 1946 yılına kadar iki dereceli seçim uygulanmıştır. 1946 seçimleri, tek dereceli sisteme göre yapılan
ilk seçimler olmuştur.
(Cevap C)
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ANAYASANIN GENEL ESASLARI, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
Anayasamızın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir. Ancak bu sınırlama; anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
(Cevap A)

2.

1982 Anayasası’nın 59. maddesinde 2011 yılında yapılan
değişiklik şu şekildedir: Spor Federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı
ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu
kararları kesin olup başka bir yargı merciinde başvurulamaz.
Buna göre yargının denetim alanı daraltılmıştır diyebiliriz.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

7.

8.

• kişinin dokunulmazlığı
• kişi hürriyeti
• zorla çalıştırma yasağı

Anayasamızın 18. maddesi, zorla çalıştırma yasağının istisnalarını belirlemiştir. Bu istisnaları şu şekilde sıralayabiliriz:

• Olağanüstü hâllerde vatandaşlardan istenecek hizmetler
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Belli başlı insan hakları; yani kişi hakları anayasamızın ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Bunlar;

Anayasa’nın 67. maddesi doğrultusunda, seçme, seçilme
ve siyasi faaliyette bulunma haklarının kullanılması kanunla
düzenlenir.

• Hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar

Anayasanın 19. maddesine göre, toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan veya tutuklanan kişi en yakın mahkemeye
gönderilmesi için gerekli süre hariç en çok 4 gün içinde hâkim önüne çıkarılmıştır.
(Cevap D)

4.

(Cevap E)

(Cevap B)

(Cevap A)

3.

Anayasa’nın 49. maddesiyle düzenlenen çalışma hakkı ve
ödevi sosyal ve ekonomik haklardan biridir.

• özel hayatın gizliliği

• Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda görülen vatandaş ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları
(Cevap E)

9.

1982 Anayasası’nın 66. maddesine göre; Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk kabul edilir.
(Cevap E)

• yerleşme ve seyahat hürriyeti
• din ve vicdan hürriyeti
• düşünce ve kanaat hürriyeti

10. 1982 Anayasası m. 15’e göre savaş, Olağanüstü hal ve seferberlik durumunda temel hak ve hürriyetlerinin tamamen
veya kısmen durdurulabileceği belirtilmiştir.

• düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
• bilim ve sanat hürriyeti

(Cevap B)

• toplantı hak ve hürriyeti
• mülkiyet hakkı
Seçme ve seçilme hakkı siyasi haklar diye değerlendirdiğimiz haklar arasına girmektedir.

11. Siyasi partilere üye olamayacak kişiler şunlardır;
• Silahlı kuvvet mensupları

(Cevap A)

Zorla çalıştırma yasası (Md. 18), kanuni hakim güvencesi
(Md 37), hak arama hürriyeti (Md. 36) ve toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkı (Md. 34) anayasamızda İKİNCİ
BÖLÜM’de KİŞİNİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ başlığı altında
düzenlenmiştir. Eğitim ve öğrenim hakkı, sosyal hak ve ödevler başlığı altında Anayasa’nın 42. maddesinde düzenlenmiştir.

• Hâkimler ve savcılar
KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap B)

• Yüksek yargı organı mensupları
• Memurlar
• Yükseköğretim öncesi öğrenciler
Buna göre, yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye
olabilirler.
(Cevap D)
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12. Negatif statü hakları; kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak
ve hürriyetlerdir. Konut dokunulmazlığı hakkı, kişi güvenliği
hakkı, özel hayatın gizliliği esası; basın ve yayın hürriyeti,
mülkiyet hakkı vs.
Konut hakkı → Pozitif statü hakları arasındadır.
Dilekçe hakkı → Aktif statü hakları arasındadır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

ANAYASANIN GENEL ESASLARI, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

17. 1982 Anayasası’nın 67. maddesine göre; vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve
bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette
bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Buna
göre; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve
halk oylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu maddeden
de anlaşılacağı üzere seçme seçilme hakkı yalnızca Türk vatandaşlarının sahip olduğu bir haktır. Kişi hakları evrensel nitelikte olduğundan herkes tarafından kullanılabilir.
(Cevap C)

13. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile; 1982 Anayasası’nın “Ailenin korunması” ile ilgili maddesinin kenar başlığı
“Ailenin korunması ve çocuk hakları” şeklinde değiştirilmiştir.
A ve B seçenekleri değişiklikten öncede anayasada mevcut
olan maddelerdir. C ve E seçenekleri ise anayasaya 2010
referandumuyla eklenmiştir. Ancak E seçeneği “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlığı altında düzenlenmemiştir.

14. Anayasa’nın 61. maddesi sosyal güvenlik bakımından özel
olarak korunması gerekenler hakkındadır. Buna göre, devlet:
• Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve
gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat
seviyesi sağlar.
• Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap D)

19. 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde yer alan ilkeler
şunlardır:
• Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlılık
• Atatürk milliyetçiliği
• Atatürk medeniyetçiliği
• Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi

• Yaşlılar, devletçe korunur. Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.

• Millî egemenlik

• Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

• Anayasanın ve hukukun üstünlüğü
• Kuvvetler ayrılığı

(Cevap B)

• Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği
• Laiklik

15. 12 Eylül 2010’da yapılan referandumla, memurlar ve diğer
kamu görevlilerine, toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır. Ayrıca, toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık
çıkması hâlinde tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabileceği ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının kesin ve toplu sözleşme hükmünde olduğu belirtilmiştir.

• Her Türk vatandaşının bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu
yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu
(Cevap E)
KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

16. Dilekçe hakkı, siyasi hak ve ödevler arasında yer almaktadır. Diğer seçenekler pozitif statülü hakları olarak da bilinen
sosyal ve ekonomik haklar içerisinde yer alır.

18. 2010 yılında yapılan değişiklikle “Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri
sonucu, grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi
zarardan sendika sorumludur.” maddesi anayasadan çıkarılmıştır. Diğer seçenekler hâlihazırda anayasamızda mevcut olan maddelerdir.

20. 1982 Anayasası’nın 22. maddesine göre haberleşme hürriyetinin sınırlanmasında, “sosyal ve ekonomik gelişmenin
sağlanması” bir sebep olarak gösterilmemektedir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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İfade hürriyeti (Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti) Anayasa’nın 26. maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda ifade hürriyetinin sınırlandırılma gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz:
• Millî güvenliğinin korunması
• Kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması
• Suçların önlenmesi, suçların cezalandırılması

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

(Cevap E)

7.

• Cumhuriyetin nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünün korunması

1982 Anayasası’nın 13. maddesi uyarınca kamu hakları, ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sebeple “E” seçeneğinde verilen ifade yanlıştır.

• Devlet sırlarının açıklanması
• Başkalarının şöhret ve haklarının, özel hayatlarının, meslek sırlarının korunması
• Yargılama görevinin gereğine uygun şekilde yerine getirilmesi

Devlete negatif bir tutum yükleyen kişisel kamu haklarına
“negatif statü hakları” denmektedir. Bu haklar, kişinin devlet
tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak olan hak ve
hürriyetleridir. Anayasamızda Kişi Hak ve Ödevler başlığı altında toplanmıştır. Konut hakkı ise pozitif statü haklarındandır. Bu haklar devlete sosyal alanda birtakım ödevler yükleyen haklardır.
(Cevap D)

Görüldüğü gibi, sağlık ve ahlakın korunması ifade hürriyetinin sınırlanması için bir gerekçe olarak belirtilmemiştir.
(Cevap D)

1982 Anayasası’nın 15. maddesine göre savaş, seferberlik
veya olağanüstü hâllerde durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin tamamen durdurulması söz konusu olabilir.
(Cevap A)

3.

Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara “Aktif Statü Hakları (Katılma Hakları)” denir. Örneğin; kamu
hizmetine girme, dilekçe hakkı, seçme – seçilme hakkı gibi.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

8.
2.

(Cevap B)

4.

1982 Anayasası’nda çalışma ile ilgili düzenlemeler:
Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.
Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemek ve elverişli ekonomik
bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.

Pozitif statü hakları; bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklardır.
Örneğin; sosyal güvenlik hakkı ve konut hakkı gibi.
Pozitif statü hakları 1982 Anayasası’nda sosyal ve ekonomik haklar başlığı altında düzenlenmiştir.
(Cevap E)

9.

Yerleşme ve seyahat hürriyeti Anayasa’nın 23’üncü maddesinde kişinin hakları ve ödevleri kısmında düzenlenmiştir.
Anayasa’ya göre yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla seyahat hürriyeti ise suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

(Cevap D)

Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek çalışanların hakkıdır.

5.

A seçeneğinde sırasıyla verilen haklardan “konut dokunulmazlığı” kişinin hak ve ödevleri arasındadır. “Bilgi edinme”
ise siyasi haklar ve ödevler arasında düzenlenmiştir. Ancak
B’de grev hakkı, C’de konut hakkı, D’de sendika kurma hakkı, E’de vergi ödevi ve ailenin korunması sosyal haklar ve
ödevler arasındadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

10. 1982 Anayasası’na göre sendika kurma hakkına ilişkin A, B,
C ve E’de verilen bilgiler doğrudur. Ancak D seçeneğindeki
ifade yanlıştır. Çünkü 12 Eylül 2010 referandumu ile kesinleşen Anayasa değişikliği ile “Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.” hükmü Anayasa’dan çıkartılmıştır.
(Cevap D)
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11. Yerleşme ve seyahat hürriyeti Anayasa’nın 23’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Yerleşme ve seyahat hürriyeti negatif
statü haklarından biridir. Diğer bir ifadeyle “kişinin hakları ve
ödevleri”ndendir. Buna göre A, B, D ve E’de verilenler doğrudur. Ancak C’deki ifade yanlıştır. Çünkü 2010 Anayasa değişikliğine göre, “vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle HÂKİM kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

KAPLAN AKADEMİ

ANAYASANIN GENEL ESASLARI, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

(Cevap C)

16. 1982 Anayasası’nın 67. maddesine göre, Türk vatandaşları, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.
(Cevap B)

17. İnsan haklarının korunmasında birinci derecede sorumlu
devlettir. Devlet, vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini
anayasal güvenceye almakla yükümlüdür. Sivil toplum örgütleri ise insan haklarının daha etkin bir şekilde korunabilmesi için faaliyet gösterirler.
(Cevap A)

12. Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara aktif
statü hakları denir. Buna göre, seçme ve seçilme hakkı (II)
ile dilekçe hakkı (III) aktif statü haklarındandır.

18. Bir devlete uyrukluk bağı ile bağlı olan kişilere vatandaş denir. Bir ülkede yaşayanların o ülkenin anayasasında vaad
edilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gerekir.

Aktif statü hakları 1982 Anayasası’nda “siyasal hak ve
ödevler” başlığı altında düzenlenmiştir.

(Cevap D)

(Cevap E)

(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

13. Tabii hak her zaman her yerde geçerli değişmez kurallardır.
1924 Anayasası 69. madde “Türkler kanun karşısında eşittir ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedir. Her türlü grup, sınıf ve aileye ayrıcalıklar kaldırılmış, yasaktır.” der. Buna göre “Hürriyetin herkes için sınırı, başkalarının hürriyet sınırıdır.” seçeneği tabii hak anlayışıdır.

19. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve ödevler, kişi hak ve
ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi hak ve ödevler
olmak üzere üçe ayrılır.
Siyasi hak ve ödevler ise;
• Türk vatandaşlığı
• Seçme – seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı
• Kamu hizmetine girme
• Vatan hizmeti
• Vergi ödevi
• Dilekçe hakkı, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
bölümlere ayrılır.
Soruda verilenlerden A, B, C, D seçenekleri siyasi hak ve
ödevler kısmında yer almaktadır. E’de verilen sosyal güvenlik hakkı ise sosyal ve ekonomik haklar kısmında yer almaktadır.

14. Koruyucu Hak (Kişi Hakları): Kişiyi devlete ve topluma karşı koruyan, kişinin maddi ve manevi varlığı ile ilgili haklardır.
Bu haklar devletin bu alana karışmasını önleyen nitelikte olduğundan “negatif statü hakları”, “önleyici haklar” veya
“koruyucu haklar” adıyla da anılmaktadır. Kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı yerleşme ve
seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti düşünce ve kanaat hürriyeti bu haklar kapsamına girmektedir.

(Cevap E)

20. 1982 Anayasası’nda siyasi partilerle ilgili bazı hükümler şu
şekildedir:
• Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

15. Emlak vergisi veya veraset ve intikal vergisinin aşırı ölçüde
yükseltilmesi, vatandaşların mülk sahibi olmasını zorlaştırır.
Bu durum mülkiyet hakkına kısıtlama getirilmesi anlamına
gelir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

• Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, siyasi partilere üye olamaz.
• Siyasi partilere, devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar.
• Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar.
• Yüksek öğretim üyelerinin siyasi partiye üye olabilmesi
ancak kanunla düzenlenir.
(Cevap A)

(Cevap A)
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6.

1982 Anayasası’nda siyasal partilerle ilgili kurallar:
• Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
• Siyasal partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve
çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olmalıdır.
• Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.
• Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince karara bağlanır.

KAPLAN AKADEMİ

1.

(Cevap B)

7.

• Siyasal partiler önceden izin almadan kurulurlar.

(Cevap C)

1982 Anayasası’na göre, devletin bütünlüğünü bozmamak,
demokratik ve laik cumhuriyete aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

8.

(Cevap E)

1982 Anayasası’nda yer alan siyasi haklar:
• Vatandaşlık hakkı
• Seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı
• Kamu hizmetlerine girme hakkı
• Dilekçe hakkı
• Vatan hizmeti hakkı
Öğrenim hakkı, sosyal ve ekonomik haklar kapsamındadır.
(Cevap B)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

Seyahat vesikası Türk vatandaşlığını kanıtlamada kullanılacak belgelerden değildir. Yabancı ülke vatandaşları tarafından da kullanılabilir.
Pasavan, T.C. ile sınırları olan ülkelerin sınır bölgeleri içinde oturan Türk vatandaşlarına serbestçe gidip gelmeleri için verilen bir belgedir.

(Cevap B)

2.

Türk kadını, 1926 Medeni Kanunu ile “istediği mesleğe girebilme hakkına” kavuşmuş bu doğrultuda doktorluk, öğretmenlik, hâkimlik, veterinerlik gibi meslekleri icra etmeye başlamıştır. Milletvekilliği görevini yapması ise ancak 1934’te
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle mümkün olmuştur.

Seçeneklerde verilenlerden mülkiyet hakkı, süreli, süresiz
yayın hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, Temel hak
ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Dilekçe hakkı ise
siyasal hak ve ödevler başlığı altında düzenlenen bir anayasal haktır.
(Cevap A)

9.

Anayasa’nın 34. maddesine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.
(Cevap C)

10. 1982 Anayasası’na göre; savaş, seferberlik veya olağanüstü hâllerde, milletlerarası yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla; kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının
bütünlüğüne dokunulmaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve
kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz veya bunlardan dolayı
suçlanamaz.

Türk vatandaşlığıyla ilgili 1982 Anayasası’nda “Türk baba ve
ananın çocuğu Türk’tür.” diye bir şart yoktur. Baba veya annenin birinin Türk olması yeterlidir.

(Cevap C)

5.

1982 Anayasası’nın 67. maddesine göre 18 yaşını dolduran
her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî
öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Seçimlere katılmak için, seçmen kütüğüne kayıtlı olmak gereklidir, fakat okur - yazar olmak gibi bir şart aranmamaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

11. Dilekçe hakkı, siyasi haklar çerçevesinde bir haktır. 1982
Anayasası’nın 74. maddesinde yer alan bu hakla vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile
başvurabilirler.
(Cevap A)

(Cevap E)
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12. 1982 Anayasası ile korunan inkılap kanunları;

16. Anayasa’nın 4’üncü maddesi değiştirilemeyecek hükümlere işaret etmektedir.

• Şapka Kanunu
• Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun
• Türk Medeni Kanunu
• Uluslararası rakamların kabulü hakkında kanun

KAPLAN AKADEMİ

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu

• Türk Alfabesinin kabulü hakkında kanun

Değiştirilemeyecek ilkeler şunlardır:
• Cumhuriyetçilik ilkesi
• Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü
• İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
• Demokratik devlet ilkesi
• Laik devlet ilkesi

• Soyadı Kanunu

• Sosyal devlet ilkesi

• Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun

• Hukuk devleti ilkesi
• Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet ilkeleri

İnkılap Kanunlarının anayasaya aykırılığı ileri sürülemez.

• Devletin resmî dili, bayrağı, millî marşı, başkenti

(Cevap E)

(Cevap A)

(Cevap B)

14. Özel haklar: Özel hukuktan doğan eşit ilişkileri düzenleyen
kurallardan kaynaklanan haklardır. Medeni haklar da denir.
Türkiye’de yaşayan yabancılar bu haklardan Türk vatandaşları gibi eşit yararlanır. Özel hakların çeşitli türleri vardır. Mülkiyet hakkı, velayet hakkı, alacak hakkı, telif hakkı, kişilik hakkı gibi.
Seçme ve seçilme hakkı kamu hak grubunda yer alan siyasal nitelikli bir hak olup özel haklar arasında yer almaz.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

13. 1982 Anayasası’na göre; Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak “kanunla (yasama organınca)” konulabilir. Bu sebeple B seçeneğinde verilen “ceza ve ceza yerine
geçen tedbirler tüzük veya yönetmelikle düzenlenebilir” ifadesi yanlıştır.

17. 1982 Anayasası’nın “Sendika Kurma Hakkı” ile ilgili 51. maddenin son fıkrası 2010 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre; aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamayacağına ilişkin yasak kaldırılmıştır. Böylece, bir kişinin aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olmasının yolu açılmıştır.
(Cevap C)

18. Negatif statü hakları kişinin devlet tarafından aşılamayacak
ve dokunulamayacak, özel alanın sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir. Anayasamızın ikinci kısmında yer alan temel hak
ve özgürlükler bu türden haklardır. Dolayısıyla mülkiyet hakkı negatif statü haklarından biridir.
(Cevap D)

(Cevap A)

19. 1982 Anayasası’nın değiştirilemez ilkeleri ilk üç maddede
belirtilmiştir. Bunlar devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri,
devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ile sınırlıdır. Eşitlik ilkesi ise 10. maddede yer almaktadır. Yani değiştirilemez bir nitelik taşımamaktadır.

15. 1982 Anayasası’nın 2. maddesi “başlangıçta belirtilen ilkelere” atıfta bulunmuştur. Anayasanın dayandığı temel ilke
ve görüşleri belirten başlangıç kısmı Anayasa metnine dahil sayılmıştır.
1982 Anayasası’nın başlangıç bölümünde yer verilen bazı ilkeler şunlardır:

(Cevap A)

• Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık

20. 1982 Anayasası’nda Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir ifadesi yer alır. Bir ülkenin demokratik sayılabilmesinin
asgari standartlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• Atatürk milliyetçiliği
• Atatürk medeniyetçiliği

• Etkin siyasi makamların seçimle işbaşına gelmesi

• Millî egemenlik

• Seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması ve serbest
olması

• Anayasanın ve hukukun üstünlüğü
• Hürriyetçi demokrasi
• Kuvvetler ayrılığı
• Türk varlığının devletiyle ve ülkesiyle bölünmezliği

KAPLAN AKADEMİ

• Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi

• Laiklik
(Cevap E)

• Muhalefetin, iktidar olma şansının mevcut olması
• Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
• Ülkede birden çok siyasi partinin bulunması
Bu doğrultuda, siyasi partilerin, önceden izin almadan kurulabilmeleri demokratik devlet ilkesinin bir gereğidir.
(Cevap E)
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1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ
1982 Anayasası’nda 2017 yılında yapılan değişiklikler ve halk
oylaması için B, C, D ve E’deki ifadeler doğrudur. Fakat A’da
verilen ifade yanlıştır. Çünkü, Anayasamıza göre, anayasa
değişiklikleri için Cumhurbaşkanı teklif veremez.Anayasa
değişikliği için en az 1/3 millet vekilinin yazılı teklifi gerekir.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Yasama dokunulmazlığı soru öncülündeki durumların her
üçünde de son bulur. Ayrıca, dokunulmazlık milletvekilinin
ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde yakalanması durumunda kendiliğinden gider.

(Cevap E)

7.

(Cevap E)

Parlamento kararları yalnızca TBMM Genel Kurulu tarafından alınabilir. Yani, TBMM komisyonlarının, TBMM Başkanlığının ve TBMM Başkanlık Divanının almış olduğu kararlar
parlamento kararı niteliği taşımaz.
TBMM kararları Cumhurbaşkanının imzasına gidiyorsa
kanun; gitmiyorsa parlamento kararı niteliği taşır.
(Cevap A)

4.

A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler Meclis İç Tüzüğü’nün
Meclis Başkanı’na yüklediği görevlerdendir. TBMM tatildeyken TBMM’yi doğrudan toplantıya çağırmak Anayasal güvenceye alınmıştır.

Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel
kişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. Anayasamızın
162. maddesine göre de bütçe kanunları Cumhurbaşkanı
tarafından hazırlanır.
(Cevap D)

Yöneticilerin halkın oyuna başvurmasına halk oylaması yani referandum denmektedir. Referandum, halkın yönetime
doğrudan katılmasını sağlayan bir uygulamadır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

Yasama meclislerinin kendi iç tüzüklerini yapmaları özellikle yürütme organı karşısındaki bağımsızlığının bir göstergesidir. Anayasada açık bir hüküm yoksa bile meclisler kendi
iç tüzüklerini yapma yetkisine sahiptirler. Buna yöntemsel
bağımsızlık denir.

8.

9.

(Cevap C)

5.

2017 Anayasa değişikliği öncesinde kanun teklif etme yetkisi milletvekilleri ve Bakanlar Kuruluna aitti. 2017 değişikliğiyle kanun teklif etme yetkisi yeni hükümet sistemi yapısı
gereği sadece milletvekillerine aittir.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

TBMM kararlarını gizli ya da açık oylamayla yapabilir. TBMM;
Anayasa Mahkemesine üye seçimi, Kamu Başdenetçisinin
seçimi, Anayasa’nın değiştirilmesi ve Meclis Başkanı’nın seçimi gibi kararlarını gizli oylamayla ancak E şıkkında geçen
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını açık oylama ile yapar.

(Cevap A)

10. 1982 Anayasası’nın 175. maddesine göre Anayasa’nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının (600) en az üçte biri
(200) tarafından yazıyla teklif edilebilir. Değiştirme teklifinin
kabulü ise üye tam sayısının beşte üçü (360) çoğunluğunun
gizli oyuyla mümkündür. Bunun dışında hiç kimse anayasa
değişikliği konusunda kanun teklifi veremez.
(Cevap E)
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11. Anayasamıza göre, “seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.” (Md.79) Kanun koyucu bu
amaçla Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) kurmuştur. Ayrıca (kanun doğrultusunda) illerde “il seçim kurulu”, ilçelerde ise “ilçe seçim kurulu” kurulmuştur.
(Cevap C)

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

16. 1982 Anayasası’nın 92. maddesine göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi
TBMM’ye aittir.
(Cevap A)

17. Bakanlar, Cumhurbaşkanınca atanır.
12.

• İllerin kurulması ve adının değiştirilmesi ancak kanun ile
olur.

(Cevap A)

• Vergi yükümlülüğü ancak kanunla koyulur, dolayısıyla
da ancak kanunla kaldırılır.
• Aynı şekilde üniversite kurmak için de, bir üniversiteyi
kapatmak içinde “kanun”a gereksinim vardır.

18. Siyasi Partilere Üye Olamayacak Kişiler:

(Cevap E)

• Silahlı kuvvet mensupları

13. 2017 anayasa değişikliği öncesinde TBMM; soru, Meclis
araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanmaktaydı. 2017 değişikliğiyle gensoru yolu kalkmıştır. “Soru” yolu ile denetleme
yetkisi ise “yazılı soru” ya dönüşmüştür.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Hâkimler ve savcılar
• Sayıştay dâhil yüksek yargı organı mensupları
• Memurlar
• Yükseköğretim öncesi öğrenciler
Buna göre, yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye
olabilirler.
(Cevap D)

(Cevap A)

(Cevap E)

15. Anayasaya göre; “toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesine” genel görüşme denir. (Md. 98) Genel görüşme açılması; Genel görüşme açılıp açılmamasına Meclis Genel Kurulu karar verir.

KAPLAN AKADEMİ

14. Genel oy, yaş ve ergenlik dışında bir nitelik aramaksızın tüm
vatandaşların oy hakkına sahip olmasıdır.

19. Bütçe; bir yıl için, devletin ve öteki kamu tüzel kişilerinin gelir ve giderlerini tahminî olarak gösteren ve gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin veren bir kanundur.
Anayasa’nın 82. maddesine göre, Bütçe Kanunları Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye
geri gönderilemez.

(Cevap C)

20. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yolları şunlardır;
• Yazılı soru
• Meclis soruşturması
• Meclis araştırması
• Genel görüşme
(Cevap E)
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1982 Anayasası’nın 2017 halk oylaması ile değişen hükümlerine göre TBMM’nin hükümeti düşürme araçlarından olan
gensoru Cumhurbaşkanlığı sisteminde uygulanmayacaktır.
Bunun yerine ise TBMM erken seçim kararı alarak Cumhurbaşkanın da görevini bitirebilecektir.
(Cevap B)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinden önce, partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin
kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın
Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona
ererdi. Ancak değişiklikle birlikte bu durum ortadan kalktı.
Temelli kapatılmaya sebep olan milletvekilinin vekilliği artık
düşmeyecek.

(Cevap E)

7.

(Cevap B)

(Cevap A)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

2017 yılında yapılan referandum sonucu öncesi 4 yılda bir
yapılan TBMM seçimlerinin, 5 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır.

Paragrafta bahsedilen durum 1982 Anayasası’nın 83. maddesinde “yasama sorumsuzluğu” başlığı altında geçmektedir.
Yasama dokunulmazlığının amacı, milletvekilinin keyfi kovuşturmalarla yasama görevini yerine getirmekten alıkonulmasını önlemektir.

(Cevap E)

3.

TBMM’nin iç yapısı Başkanlık Divanı, siyasi parti grupları,
danışma kurulu ve komisyonlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı TBMM’nin iç yapısı içinde yer almaz.

Siyasi parti gruplarının yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin görüşme yapamamasının nedeni, milletvekillerinin kendi siyasi partilerinin baskısı altında kalmamasını
sağlama amacına yöneliktir.

8.

Milletvekili seçilme yeterliliği Anayasa’nın 76. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre 18 yaşını doldurmak milletvekili
seçilmek için engel değil, bilakis şarttır.
(Cevap D)

9.

Demokratik devlet ilkesinin en önemli gerekleri şunlardır:
• Siyasal sistemdeki temel siyasal karar organlarının genel oya dayanan serbest seçimlerle oluşması,

(Cevap E)

• Serbestçe örgütlenen siyasal partiler arasında eşit şartlarla yürütülen iktidar yarışması,
• Tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin tanınmış
ve hukuki güvence altına alınmış olmasıdır.

Her partinin aldığı oy oranında milletvekili çıkarması sistemine Nispi Temsil Sistemi denir. İlk kez 1961 Anayasası’nda
yer almıştır.

(Cevap D)

Çoğunlukçu Demokrasi: Devletin halkın çoğunluğunun iradesine göre yönetilmesidir.
Çoğulculuk: Çoğunluğun mutlak egemenliğini reddeden,
azınlıkların kültürel ve siyasal haklarının kabul edilmesi gerektiğini savunan anlayıştır.
Meclis Hükûmeti: Parti sisteminin olmadığı, hükûmetin meclis içinden tek tek oylanarak seçildiği ve meclisin başkanının hükûmetinde başkanlığını yaptığı sistemdir.
Güçler Birliği: Yasama, yürütme ve bazen de yargı yetkilerinin tek organda toplandığı sistemdir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap B)

10. 1982 Anayasası’na göre siyasal partilerin örgütlenme ve çalışmalarına ilişkin olarak yukarıda verilenlerden A, C, D ve E
seçenekleri doğrudur. Ancak B seçeneği yanlıştır. Çünkü siyasal partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yürütülür. Anayasa Mahkemesi bu görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin
mali denetim sonucunda verdiği karar kesindir. Temyizi mümkün değildir.
(Cevap B)
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11. Siyasal partilerin kapatılmasındaki usul, Siyasal Partiler Kanunu’nda gösterilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasal parti kapatılması davasını;
I. resen,
II. Cumhurbaşkanının kararı üzerine Adalet Bakanı’nın istemiyle,
III. bir başka siyasal partinin istemi üzerine açar.

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

16. Kanun teklifi, milletvekilleri tarafından önerilir. Tek bir milletvekili dahi meclise kanun teklifinde bulunabilir. Cumhurbaşkanının ise kanun önerisi verme yetkisi yoktur.
Cumhurbaşkanı sadece Bütçe ve Kesin Hesap Kanunlarını TBMM’ye sunar.
(Cevap C)

(Cevap E)

12. Siyasal partilere üye olamayacak kişiler:

17. Anayasamızın 96. maddesine göre, TBMM yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile
toplanır. TBMM anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin
bir fazlasından az olamaz.

• Hâkimler ve savcılar,
• Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları,
• Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri,
• Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

(Cevap A)

Yükseköğretim elemanlarının siyasi partilere üye olmaları
ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun bu elemanların, siyasi partilerin merkez organları dışında kalan parti görevi almalarına cevaz veremez ve parti üyesi yükseköğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarında uyacakları esasları
belirler.
(Cevap C)

13. İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın
geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı tarafından tespit edildikten sonra gerçekleşir. Milletvekilinin kesin hüküm giymesi ve kısıtlanması durumlarında ise TBMM’nin kararı gerekmez.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi
öğrencileri.

15. 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen değişikliğe göre; merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi
Cumhurbaşkanı tarafından ilgili olduğu mali yılın sonundan
başlayarak en geç altı (6) ay içinde TBMM’ye sunulur.

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

19. Ara seçim; TBMM üyeliklerinin ölüm, istifa vb. nedenlerden
dolayı % 5’inin boşalması hâlinde yapılır. Ara seçim her seçim döneminde yalnızca bir defa yapılır. Bu nedenle ilki ile
ikinci ara seçim arasında 1 yıl gibi bir sürenin geçmesi söz
konusu değildir.

(Cevap D)

14. TBMM’nin kanun yapma dışındaki işlemine “parlamento kararı” denmektedir. Bu kararlar iç tüzük yapma, savaş ilanı,
başkanlık divanını seçme gibi Cumhurbaşkanı onayına gitmeyen meclis kararlarıdır. Parlamento kararlarına karşı Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine dava açılamaz. Ancak Anayasa Mahkemesine götürülebilecek üç istisnai durum vardır. Bunlar iç tüzük değişiklikleri, milletvekili üyeliklerinin düşürülmesi ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıdır.

18. 1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan değişiklikle, TBMM
Başkanlığına bağlı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. İdarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceleyen bu kurumun başdenetçisi de TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıl
için seçilir.

(Cevap D)

20. 1982 Anayasası’nın 94. maddesi TBMM Başkanlık Divanı ile
ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Buna göre, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde
iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre
için seçilenlerin görev süresi ise yasama döneminin sonuna kadardır.
(Cevap B)
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1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ
1982 Anayasası’nın ilk halinde kanun teklif etmeye milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu yetkiliydi. 2017 halk oylamasıyla
kesinleşen değişikliğe göre, kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerinin oldu.
(Cevap C)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

(Cevap E)

7.
2.

Siyasi parti ile siyasi parti grubu farklı kavramlardır. Siyasi
partilerin mecliste grup oluşturabilmeleri için en az 20 milletvekiline sahip olmaları gerekir. En az 20 kişiden oluşan bu
grupların yasama dokunulmazlığı ve meclis soruşturmasıyla ilgili görüşme yapma ve karar alma ile meclis başkanlığı
için aday gösterme yetkisi yoktur.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesine göre,
Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri siyasi partilerce kullanılamaz.
(Cevap E)

Öncülde verilen tanım, yasama dokunulmazlığıdır. Yasama
dokunulmazlığı, milletvekilini keyfi veya asılsız ceza kovuşturmalarından ve tutuklamalardan korur. Yasama dokunulmazlığı nispi ve geçici nitelikte bir ayrıcalıktır. Nispidir çünkü TBMM tarafından kaldırılabilir. Dokunulmazlık, milletvekilleri için ancak geçici bir koruma sağlar. Bu koruma, üyelik sıfatının devamı müddetince sürer. Üyelik sıfatı sona erdikten sonra, meclis üyesi hakkında ceza kovuşturması yapılabilir veya hakkında verilmiş ve infazı ertelenmiş bulunan
ceza hükmü çektirilir.

3.

1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan değişikliğe göre;
partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olan
milletvekilinin vekilliği artık düşmeyecektir.
(Cevap E)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

8.

(Cevap A)

9.

5.

Kanun önerisinde bulunmak “yasama” ile ilgili bir durumdur. Yasama TBMM’nin en asli fonksiyonudur. Anayasaya
göre (M. 88/1) kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir.
Milletvekillerince yapılan öneriye “kanun teklifi” adı verilir.
Cumhurbaşkanı ve bakanlar kanun önerisinde bulunamaz.

1982 Anayasası’nın 67. maddesi seçme, seçilme ve siyasi
faaliyette bulunma haklarını düzenlemiştir. Buna göre, seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim
ve denetimi altında yapılır. Ancak yurt dışında bulunan Türk
vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun,
uygulanabilir tedbirleri belirler.

(Cevap A)

(Cevap E)

Para basılmasına karar vermek ve savaş ilanına karar vermek TBMM’nin görev ve yetkilerindendir. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek ise Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerindendir.

10. 1982 Anayasası’nın 67. maddesi seçme, seçilme ve siyasi
faaliyette bulunma haklarını düzenlemektedir. Buna göre;
seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli,
genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak yurt dışında bulunan
Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla
kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler.

KAPLAN AKADEMİ

4.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen değişikliğe göre, Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne sunar.

(Cevap D)

(Cevap E)
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11. TBMM, bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile Meclis üyeliğinin düşmesini de karar biçiminde
sonuca bağlar (md. 83, 84). Cumhurbaşkanını vatana ihanetle suçlama (md. 105), hükümete güven ya da güvensizlik oyu verme, genel görüşme, Meclis araştırması ya da soruşturması açılmasına karar verme, yüce divana sevk (md.
98, 99, 100, 110, 111) gibi yürütme organlarıyla ilişkili konular da karar olarak alınır. Savaş hâli ilanı (92), olağanüstü hâl
ilanı ile kalkınma planlarını onaylama kararları ile kamu başdenetçisi, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi Anayasa’da ve yasalarda TBMM’ye tanınan üye seçme yetkisini de Meclis karar biçiminde kullanılır.

Test • 3

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

13. 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen yapılan değişikliğe göre, TBMM 600 milletvekilinden oluşur.
Bu değişiklik öncesi TBMM 550 milletvekilinden oluşmaktaydı.

17. Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar 1982 Anayasası’nın 69.
maddesinde düzenlenmiştir.

• Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur.
• Siyasi partiler, ticari faaliyetlere girişemezler.
• Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan maddi
yardım alamazlar.
• Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap A)

Buna göre;

(Cevap A)

12. 1982 Anayasası’nın 109. maddesine göre; Bakanlar, milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanınca atanır; Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. Buna göre, bakanların milletvekili seçilme yeterliliğine
sahip olmaları yeterlidir. Cumhurbaşkanı da Anayasanın 101.
maddesine göre; “milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk
vatandaşları arasından” seçilir. Ancak TBMM Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından seçilmesi şarttır.

16. Milletvekili seçilme yeterliliği Anayasa’nın 76. maddesinde
düzenlenmiştir. Buna göre 18 yaşını doldurmak milletvekilliği için yeterlidir.

• Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dâhil üyeleri, Anayasa
Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının
Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından
başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu,
üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.
• Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine insan haklarına
aykırı olamaz.
(Cevap E)

(Cevap E)

18. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile TBMM iç tüzüğünün şekil ve esas bakımlarından, kanunların ise sadece esas bakımından Anayasa’ya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazete’de yayımlarından başlayarak altmış gün sonra düşer.

14. Anayasanın 160. maddesine göre, Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.

(Cevap B)

Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.
Anayasa Mahkemesi, bu denetim sırasında Sayıştay’dan
“yardım” sağlar.

15. Yasama yetkisinin genelliği ilkesi, Anayasa’ya aykırı olmamak şartıyla her konunun kanunla düzenlenebilmesini ifade
eder.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

19. 1982 Anayasası’nın 94. maddesine göre TBMM Başkanı,
üyesi olduğu partinin meclis içindeki ve dışındaki siyasi faaliyetler ile meclis tartışmalarına katılamaz, oy kullanamaz.
Bu maddenin amacı, TBMM Başkanı’nın tarafsızlığını sağlamaya yöneliktir.
(Cevap A)

20. 1982 Anayasası’nın 96. maddesine göre TBMM, yapacağı
seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte
biri ile toplanır.
(Cevap D)
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Yazılı Soru, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar adına,
yazılı olarak cevaplandırılmak üzere bilgi istemekten ibarettir. (Anayasa Md. 98) Buna göre, Yazılı Soru 15 gün içince
yazılı cevaplanmak durumundadır.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

(Cevap E)

7.
2.

1982 Anayasasının Yasama kısmında A, B, C ve D şıkları düzenlenmiş doğru bilgilerdir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin
kullanılmasına TBMM yetkili olmakla birlikte, ülkemize yapılan ani saldırı durumunda TBMM tatilde ve toplanamayacaksa Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin verebilir.

Erken seçim kararını TBMM ve Cumhurbaşkanı alabilir. TBMM
başkanının böyle bir yetkisi söz konusu değildir.
(Cevap D)

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul
etmek (III. öncül); para basılmasına (II. öncül) ve savaş ilanına karar vermek TBMM’nin görev ve yetkilerindendir. Anayasanın 104. maddesine göre milletlerarası antlaşmaları
onaylamak ve yayımlamak Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerindendir. Cumhurbaşkanı’nın onaylayıp yayınlattığı milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak ise
TBMM’nin görev ve yetkilerindendir.

TBMM’nin ara verme veya tatil sırasındayken toplanmasına
“olağanüstü toplantı” denir. Olağanüstü toplantı çağrısı,
doğrudan doğruya Cumhurbaşkanınca yapılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine meclisi olağanüstü toplantıya çağırır. TBMM
üyelerinin beşte birinin istemi varsa Meclis Başkanı meclisi
toplantıya çağırmak zorundadır.
(Cevap D)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

3.

Anayasa’ya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. (Md. 83) Yasama sorumsuzluğunun tanınmasındaki amaç, milletvekillerinin meclis çalışmaları esnasındaki söz
ve düşünce hürriyetini tam olarak korumaktır.

1982 Anayasası’nın 85. maddesine göre yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine
ilişkin kararlara karşı, kararın alındığı tarihten itibaren 7 gün
içinde, Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

Anayasa değişikliği süreci 1982 Anayasası’nın 175. maddesinin düzenlenmiştir. Buna göre Anayasa değişiklikleri TBMM
üye tamsayısının en az üçte biri (200) tarafından teklif edilebilir. Anayasa değişikliği teklifleri Genel Kurul’da iki defa görüşülür. Fakat III. öncüldeki bilgi doğru değildir. Çünkü Anayasa değişiklikleri TBMM’de kabul edildiği gün değil, Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Siyasal partilerin en önemli gelir kaynakları; devlet yardımı,
üye aidatları ve vatandaşların yaptıkları bağışlardır. Bunlar
kanunların öngördüğü şekil ve ölçülerde olmalıdır. Ancak siyasal partiler; “Yabancı devletlerden, uluslar arası kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamaz. Bu durum partinin temelli kapatılması ile cezalandırılır.
(Cevap C)

9.

(Cevap E)

5.

8.

(Cevap C)

10. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı için
TBMM’nin denetim yollarından olan “Meclis Soruşturması”
için, soruşturma açılmasına TBMM karar verir ise siyasi partilerin gücü oranında 15 kişilik bir komisyon kurulur. Komisyonun rapor süresi 2 aydır, süre yetmez ise bir ay daha ek
süre komisyona verilebilir.
(Cevap C)

65

KPSS • GYGK

11. 1982 Anayasası’nın 7. maddesinde yasama yetkisinin
TBMM’ye ait olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği belirtilmektedir.
(Cevap B)

Test • 4

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

16. İç tüzük, her meclisin kendi iç kanunu olarak kabul edilebilir. Anayasa’ya göre; TBMM, çalışmalarını, kendi yaptığı iç
tüzük hükümlerine göre yürütür (Md. 95).
(Cevap B)

17. 1982 Anayasası’nın 177. maddesine göre, anayasa halk oylaması sonucu kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olur.

12. Anayasaya göre; on sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir.
Ancak,

(Cevap E)

• silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler,
• taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
oy kullanamazlar.

13. 2017’de yapılan halk oylaması ile 1982 Anayasası’nda bazı
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de TBMM’nin
görev ve yetkilerine ilişkindir. Yapılan Anayasa değişikliğiyle yürütme yetkisi tümüyle doğrudan halk tarafından seçilen
Cumhurbaşkanına verilmiştir. Hükümetin TBMM tarafından
güvenoyu alması da tarihe karışmıştır. TBMM’nin bakanları
gensoru yoluyla denetleme yetkisi de kaldırılmıştır.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap B)

18. 1982 Anayasasına göre (m-76) taksirli suçlar hariç bir yıl ve
üzeri hüküm giyenler; zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, terör eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar
bile milletvekili seçilemezler. Cinayet suçu ise bu suçlardan
sayılmamıştır.
(Cevap C)

19. TBMM kararlarını alırken oylamaları açık ya da gizli yapabilir. B, C, D ve E şıklarında geçen durumlarda oylama gizli
yapılmak zorundadır. A şıkkında geçen durumda açık oylama yapılır.
(Cevap A)

14. TBMM Başkanlık Divanı; Meclis başkanı, başkan vekilleri,
katip üyeleri ve idari amirlerden oluşur.Siyasi parti grupları
ise burada yer almaz.

15. 1982 Anayasasına göre yasama dokunulmazlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri sahiptir. Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin böyle bir hakkı yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap D)

20. 1982 Anayasası’nın 79. maddesine göre seçimler, yargı organının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Yüksek
Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerinin 6’sını Yargıtay, 5’ini Danıştay Genel Kurulları gönderir.
Seçimlerin düzen içinde yapılmasını sağlamak milletvekili
üyelerinin seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını
kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunun görevidir. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına da itiraz edilemez.
A, B, C ve E şıkları doğru ifadelerdir. D şıkkındaki ifade yanlıştır. Yüksek Seçim Kurulu “Yargı” başlığı altında değil “Yasama” başlığı altında düzenlenmiştir.
(Cevap D)
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Anayasa değişiklikleri mecliste iki defa görüşülür. İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden
başlanamaz.
Anayasa değişikliğine ilişkin tekliflerin iki defa görüşülmesi şartının amacı, anayasa değişikliklerinin aceleye getirilmemesini, konu üzerinde daha titizlikli durulmasını ve
iki görüşme arasında kamuoyunun çeşitli yollardan ifade
bulabilmesini sağlamaktır.
(Cevap C)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

(Cevap B)

7.

2.

1982 Anayasası, anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşüleceğini belirtmiştir. Anayasa değişikliğine ilişkin tekliflerin diğer kanunlardan farklı olarak iki defa görüşülmesi şartının amacı; anayasa değişikliklerinin aceleye getirilmemesini, konu üzerinde daha titizlikle durulmasını ve iki görüşme arasında kamuoyunun çeşitli yollardan ifade bulabilmesini sağlamaktır.

Yasama yetkisinin genelliği; kanunla düzenleme alanın konu itibarıyla sınırlandırılmamış olduğunu, Anayasa’ya aykırı
olmamak şartıyla her konunun kanunla düzenlenebileceğini ifade eder. Yasama yetkisinin genelliği aynı zamanda; yasama organının bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı olarak
düzenleyebileceği anlamına da gelir.

Anayasada 2010’da yapılan değişiklikle, TBMM’nin görev
ve yetkileri arasına Anayasa Mahkemesine üye seçme görevi de eklenmiştir. Buna göre; TBMM iki üyeyi Sayıştay’dan,
bir üyeyi ise baro başkanlarının gösterecekleri adaylar içinden olmak üzere Anayasa Mahkemesine toplam 3 üye seçer.
(Cevap A)

8.

• Hâkimler ve savcılar
• YÖK üyeleri

(Cevap E)

• Silahlı Kuvvetler mensupları

Bütçe Kanunu’nu kabul etme yetkisine sahip olan TBMM,
bu kanunun uygulanışını denetleme yetkisine de sahiptir.
Bütçenin denetlenmesi; gelirlerin toplanmasının ve harcamaların bütçeye uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılmasını içerir. Bu denetleme, kural olarak, TBMM
adına Sayıştay tarafından yapılır. (m. 160) Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçenin uygulanışı üzerindeki denetimi ise
Kesin Hesap Kanunu Tasarılarını kabul etmek suretiyle olur.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

• Memurlar
• Yüksek yargı organı mensupları
• İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
• Belediye meclis üyeleri
• İl genel meclisi üyeleri
• Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri
görevlerinden çekilmedikçe milletvekilliğine aday olamazlar.

(Cevap C)

(Cevap E)

9.
4.

Yasama yetkisinin ilkelliği (asliliği), yasama organının bir konuyu doğrudan doğruya, yani araya herhangi bir başka bir
işlem girmeksizin düzenleyebilmesidir. Kanunların anayasaya dayanması zorunlu olmayıp anayasaya aykırı olmaması
yeterlidir. Yasama organı, belli bir tedbiri kanunlaştırabilmek
için hiçbir metnin ön – iznine tabi değildir. Anayasadan aldığı genel yetki ile her konuyu doğrudan doğruya düzenleyebilir.

(Cevap C)

10. Anayasa’nın, Bütçe Kanunu ile ilgili düzenlemeleri içeren
161, 162, 163. maddelerine göre;
Cumhurbaşkanı, merkezî bütçe tasarısını mali yılbaşından
en az yetmiş beş gün önce TBMM’ye sunar. Komisyonun
rapor süresi 55 gündür. Mali yılbaşından önce görüşülür, karara bağlanır.

Anayasa’nın 69. md. göre; yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan gerçek ve
tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partiler temelli olarak kapatılmalıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

5.

Anayasa değişikliklerinin referanduma sunulması kararının
Resmî Gazete’de yayımlanmasından 120 gün sonraki ilk pazar halk oylaması yapılırdı. Yapılan son değişiklikle bu süre
60 güne indirildi.

(Cevap C)

Genel görüşmeler sırasında gider artırıcı, gelir azaltıcı önerilerde bulunamaz.
Cumhurbaşkanı Bütçe Kanunlarını veto edemez. B şıkkında
geçen siyasi partilerin gücü oranında komisyona üye göndermesi yanlıştır. Anayasamızda komisyon ile ilgili sayı belirtilmemiştir.
(Cevap B)
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11. 1982 Anayasası’na (Madde 79) göre seçimler, yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır.Bu yargı organı ise 7 asıl, 4 yedek olarak çalışan Yüksek Seçim Kuruludur.
(Cevap B)

Test • 5

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

12. 1982 Anayasası’na göre seçimler 4 yılda bir yapılır. Ancak
savaş nedeni ile yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmez ise TBMM seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar
verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir (Madde
78). Seçimlerin ertelenmesinin tek sebebi vardır o da savaş
hâlidir.

16. 1982 Anayasası’na göre; TBMM; iki üyeyi Sayıştay Genel
Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer
için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç
aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Dolayısıyla toplamda 3 üye seçer.
(Cevap B)

17. 1982 Anayasası’na göre (Madde 94) A, C, D ve E şıkları doğru ifadelerdir. B şıkkı ise yanlıştır. Anayasa’ya göre meclis
oylamalarında başkan hiçbir şekilde oy kullanamaz, başkanvekilleri ise oturumu yönetiyorsa oy kullanamaz, yönetmiyorsa kullanır.
(Cevap B)

13. TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisi Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye aittir. YSK’nin böyle bir yetkisi yoktur.
(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

18. 1982 Anayasası (madde 87) TBMM’nin görev ve yetkileri
arasında en az üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile genel ve özel af çıkarmakta sayılmıştır.
(Cevap E)

19. Meclis “A” seçeneği dışındakileri gizli oy usulüne göre yapmak zorundadır. Ayrıca “Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir
görev nedeniyle üyeliğin düşürülmesi kararı”da gizli oyla yapılmak zorundadır.

14. Siyasi partilerin en önemli gelirlerinden biri de üyelerinden
/ vatandaşlardan aldıkları bağış/yardımlardır.
Buna göre III’teki ifade doğru değildir.

Gizli oylama, milletvekilinin ne yönden oy kullandığının
hiçbir şekilde belirlenemediği ve bu konuda herhangi bir
kaydın olmadığı oylama şeklidir.

I ve II numaralı öncülde verilen ifadeler ise doğrudur.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

15. 1982 Anayasası’nın 93. maddesine göre; TBMM ara verme
veya tatil sırasında, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanınca
toplantıya çağrılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya TBMM üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.

(Cevap A)

(Cevap D)

20. Yasama dokunulmazlığının iki istisnası vardır:
• Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli
• Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla, Anayasa’nın 14’üncü maddesindeki hâller.
“D” şıkkı dışındakiler yasama dokunulmazlığı kapsamındadır.
(Cevap D)
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TBMM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı bulunmayanlar
şunlardır:
• Meclis dışından seçilmiş bakanlar
• TBMM Başkanı
• Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili (Oturumu yönetmeyen başkanvekilleri oy kullanabilir.)
• Ant içmeyen bir milletvekili de oy kullanamaz.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

İPTAL DAVASI AÇMA SÜRELERİ

(Cevap D)

2.

Hukuk devleti ilkesi gereği yasamanın faaliyetlerinin ve kararlarının da yargısal denetime tabi olması gerektiği açıktır.
Buna göre Anayasa değişikliklerinin esastan denetimi dışındaki ürettiği hukuk normlarının yargısal denetimine ilişkin
aşağıdaki tablo incelenmelidir.

1982 Anayasasına göre Yüksek Seçim Kurulu 11 üyeden
oluşur üyelerinin 6’sını Yargıtay 5’ni Danıştay gönderir üyelerin görev süresi 6 yıldır.

Kanunlar
Esas
bakımından

Kanunlar ve
anayasa
değişiklikleri
Şekil bakımından

Cumhurbaşkanlığı
Kararnemesi ve
TBMM İç Tüzüğü
Esas ve şekil
bakımından

60 Gün

10 Gün

60 Gün
(Cevap D)

(Cevap B)

8.

Muhtar, belediye başkanı, milletvekili ve Cumhurbaşkanı
doğrudan doğruya halk tarafından seçilir. Ancak bakanlar;
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanır.
(Cevap D)

4.

Halk girişimi, halkın önemsediği konularda yasa çıkarılmasını, yasalarda değişiklik yapılmasını ya da önemli bir konuda karar alınmasını sağlamak amacıyla harekete geçmesidir. Bunu doğrudan metinler hazırlayıp meclise sunarak yapması da mümkündür.

(Cevap A)
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı’nın anayasa değişikliği sürecinde yetkisi (durumuna göre), onaylamak, geri
göndermek veya halkoyuna sunmaktır. Bunların ötesinde
bir yetki yoktur.

(Cevap C)

9.

1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ilanının hukuki sonuçlarına ilişkin olarak A, B, C ve E’de verilenler doğrudur.
Ancak D seçeneği yanlıştır. Olağanüstü hâl ilanı ile temel hak
ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Fakat bu durumlarda bile savaş hukukuna uygun
fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Suç
ve cezalar geçmişe yürütülemez. Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yani masumiyet karinesi ihlal edilemez.
(Cevap D)

6.

Siyasi partiler, ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek amacıyla benzer siyasi görüşlere sahip en az 30 kişi tarafından
kurulan tüzel kişiliklerdir. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve merkezleri de başkente olmak zorundadır.
Ayrıca anayasaya göre siyasi partilerin ticari faaliyette bulunması da yasaktır.

10. 1982 Anayasası’na göre siyasi partilere ilişkin A, B, D ve E
deki ifadeler doğrudur. Ancak C’deki ifade yanlıştır. Çünkü
Anayasamız’ın 68’inci maddesine göre, “Vatandaşlar, siyasi parti kurma hakkına sahiptirler.” Dolayısıyla Türkiye’de yabancılar siyasi parti kuramazlar.

(Cevap B)

(Cevap C)

Milletvekili seçilebilmek için gereken olumlu ve olumsuz koşullar Anayasa’nın 76’ncı maddesinde tek tek sayılmıştır. Buna göre I ve II bu koşullardandır. Ancak (III) ideolojik ve anarşik eylemlerden hüküm giymemiş olmak bu şartlardan değildir.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap D)

11. Anayasa’nın değiştirilmesi, Anayasa’nın 175’inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre A, B, D ve E’deki ifadeler doğrudur. Ancak (C) yanlıştır. Çünkü kabul yeter sayısı 3/5’ten
az olamaz.
(Cevap C)
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12. 1982 Anayasası’nın 175. maddesine göre, Anayasa’nın değiştirilmesine dair bir kanun teklifini ancak milletvekilleri verebilir.
(Cevap A)

13. 1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğini düşüren sebepler
şunlardır:

Test • 6

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

• Milletvekilinin istifa etmesi

16. TBMM üyeleri, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden
mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları, meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Buna yasama dokunulmazlığı denmektedir. Buna göre; Seçimden önce veya sonra bir
suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.
(Cevap C)

• Kesin hüküm giyme ve kısıtlanma
• Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin
sürdürülmesinde ısrar edilmesi

Buna göre, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile milletvekilliği düşmez. Öncülde sayılan diğer durumlarda vekillik düşer.

17. 2017 yılında yapılan değişiklikle TBMM seçimlerinin beş yılda bir yapılması kabul edilmiştir. Meclis veya cumhurbaşkanı, bu süre dolmadan önce seçimlerin yenilenmesine karar
verebilmektedir. 1982 Anayasası’nın 78. maddesine göre,
savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, TBMM seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Savaş durumu ortadan kalkmazsa, erteleme kararı
tekrarlanabilir.

(Cevap D)

(Cevap D)

• Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam beş birleşim günü katılmamak

14. Toplantı yeter sayısı, TBMM Genel Kurulunda bir toplantının
başlayabilmesi için hazır bulunması gereken en az üye sayısı demektir. Anayasa’ya göre; “Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dâhil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.” (Mad. 96). TBMM üye sayısı
600 olduğuna göre, toplantı yeter sayısı 200’dür.
(Cevap E)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

• Üyenin Cumhurbaşkanı seçilmesi

18. 1982 Anayasası’nın 79. maddesine göre; seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve
dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra, seçim konularıyla ilgili
bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme, kesin karara bağlama ve TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul
etme görevi Yüksek Seçim Kuruluna aittir.
(Cevap D)

15. Halkın yönetime doğrudan katılması “Referandum” ile (Halk
oylaması) mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nde yedi kez
referandum yapılmıştır. Bunlar:

19. Türkiye’de uygulanmakta olan seçim sistemine D’Hondt Sistemi denmektedir. Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor
D’Hondt tarafından 1878’de tasarlanan bu seçim sistemine
göre; bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinden milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelindeki oyların toplamının, en az %10’unu alması gerekmektedir.

• 1961 yılında 1961 Anayasası’nın kabulüyle ilgili
• 1982 yılında 1982 Anayasası’nın kabulüyle ilgili
• 1987 yılında siyasal yasakların kalkıp kalkmamasıyla ilgili
• 1988 yılında yerel seçimlerin 1 yıl erkene alınıp alınmamasıyla ilgili

(Cevap A)

• 2010 Anayasa Mahkemesi ve HSK’nın yapısında dahil
olmak üzere bir çok maddeyi değiştiren hükümlere ilişkin
• 2017 Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve HSK’nın yapısında değişikliğe gidilmesi gibi hükümlere ilişkin referandum

KAPLAN AKADEMİ

• 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili

(Cevap D)

20. A. B, C ve E’deki işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır. Fakat
milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar AYM’nin denetimine tabidir.
(Cevap D)
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5.

Eşit oy: Her seçmenin bir tek oy hakkına sahip olması anlamına gelir.
Gizli oy: Seçmenlerin her türlü baskıdan uzak, seçim yapabilmesi amacıyla oyun gizli olarak verilmesini ifade eder.
Genel oy: Servet, öğrenim durumu, vergi, cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın bütün vatandaşların oy hakkına sahip
olması anlamına gelir.
Tek dereceli seçim: Halkın, meclise gidecek olan milletvekillerini doğrudan seçmesi anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti 1946’da tek dereceli seçim sistemine geçmiştir.

• Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
• Bakanları denetlemek
• Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.
(Cevap E)

6.

Tek turlu seçim: Seçimlerin tek ya da iki turlu olarak ayrılması ancak çoğunluk sistemi içinde düşünülebilir. Tek turlu
seçimde, oyların basit çoğunluğunu elde eden aday ya da
liste seçimi kazanır.

Üniversite rektörlerini seçmek, Cumhurbaşkanının görevleri arasına girmektedir.
TBMM’nin görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

Parlamentonun hükûmet üzerindeki denetiminin gerçekleştirilmesini sağlayan hukuki araçlara “denetim yolları” veya
“denetim araçları” denir.
1982 Anayasası’nın 98. maddesine göre TBMM’nin bilgi
edinme ve denetim yolları soru, Meclis araştırması, genel
görüşme ve Meclis soruşturmasıdır.

(Cevap A)

(Cevap E)

2.

1982 Anayasası’nın 2010 değişikliğine göre TBMM’ye Anayasa Mahkemesine üç üye seçme yetkisi verildi. Bu seçim
gizli oylama ile yapılmaktadır.

3.

Bir milletvekilinin, meclis üyeliğinin düşmesine neden olacak eylemleri şöyle sıralayabiliriz:
• Milletvekilinin görevinden istifa etmesi ve istifasının kabulü
• Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev ve hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

• Milletvekilinin, meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz
olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmaması

7.

(Cevap B)

8.

9.
Milletvekili seçilebilmek için aranan şartlar:
• Türk vatandaşı olmak
• En az ilkokul mezunu olmak
• Askerlik hizmeti ile ilişiği olmamak

• Yüz kızartıcı suç işlememek
• Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamak
• Kısıtlı olmamak

KAPLAN AKADEMİ

• Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
• 18 yaşını doldurmuş olmak

Savaş nedeniyle sadece TBMM seçimleri erteleyebilir, bu
süre her defasında 1 yılı aşamaz.
(Cevap D)

(Cevap A)

4.

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının iki kez seçilme
hakkı vardır.Ancak TBMM, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde seçimlerin yenilenmesi kararını alır ise Cumhurbaşkanına bir kez daha seçilme hakkı doğar.

(Cevap A)

Öncelikle görüşülme, bir tasarı ya da teklifin, Meclis gündeminde yer alan başkaca kanunlardan daha önce görüşülmesidir. Öncelikle görüşmenin yapılabilmesi için, hükümetin ya da ilgili komisyonun yazılı gerekçe belirtmesi öngörülmüştür. Fakat, yetki kanunları ve kanun hükmünde kararnameler için böyle bir gerekçeye luzüm yoktur, çünkü, bunların öncelikle görüşülmesi, Anayasal (m. 91) bir zorunluluktur.
(Cevap D)

10. Genel ve özel af çıkarma yetkisi 3/5 milletvekili ile TBMM’ye
aittir.
(Cevap D)
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11. Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi gereğince, şekli yasayla yapılması gereken bir düzenleme başka bir organ bırakılamaz. Anayasa’da yasayla düzenlenmesi öngörülen bir
konu, başka bir hukuki işlemle yapılamaz. Ancak bu, yasama organının düzenleme alanı içine giren bir konunun en
ince ayrıntısına kadar yasayla düzenlenmesi anlamına da
gelmez. Bir konuya ilişkin asli kurallar yasayla konulabilir.
İkinci nitelikte ve uygulamaya ilişkin kurallar ise idari düzenleyici işlemlere bırakılabilir.

Test • 7

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

(Cevap A)

16. 1982 Anayasası’nda, 2007 yılına gelinceye kadar TBMM’nin
görev süresi 5 yıl olarak öngörülmekteydi fakat 2007 yılında
yapılan değişiklikle bu süre 4 yıla indirildi, 2017 Anayasa değişikliğiyle TBMM üyelerinin görev süresi tekrar 5 yıla çıkarıldı.
(Cevap E)

17. Siyasi parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak
gerekir. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk
oylamasına katılma hakkına sahiptir.
(Cevap B)

12. 1982 Anayasası’na göre; milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
yabancı bir ülkeye gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM’ye
aittir.

13. Kanun tasarı ve teklifleri, TBMM tarafından oylanıp kabul
edildikten sonra kanunlaşır. 1982 Anayasası, TBMM tarafından kabul edilen kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanacağını öngörür. (m. 89) Anayasa’ya göre, iptal davası açılabilmesi için kanunların Resmi Gazetede yayımlanmış olması yeterlidir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

18. Millî Güvenlik Kurulu, devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirmekle yükümlüdür. Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İç işleri,
Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları oluşur.
(Cevap D)

19. 1982 Anayasası’na göre;
• İstifa
• Meclis çalışmalarına 1 ay içinde 5 birleşim günü meclis
çalışmalarına katılmama

Kanunlar, Resmi Gazete’de yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemişte olsa, Anayasa Mahkemesinde iptal
davası açılabilir.

• Kısıtlanma

(Cevap A)

• Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işi sürdürmekte ısrar
etme
• Cumhurbaşkanı seçilme
“Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleri ile sebep olma” 2010 değişikliği kaldırılmıştır. Milletvekilliği düşme sebebi olmaktan çıkarılmıştır.

14. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.

(Cevap E)

15. Türkiye’de son yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Bir sonraki yerel seçim 2024 yılında gerçekleşecektir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

20. 1982 Anayasası’nın 83. maddesi yasama dokunulmazlığını
düzenler. 1982 Anayasası’na göre milletvekilini asılsız, gereksiz ve keyfi suçlamalara, bunun sonucunda özellikle tutuklamalara karşı korumak amacıyla yasama dokunulmazlığı getirilmiştir.
Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığından Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarda yararlanır.
(Cevap D)
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1.

Test • 8
7.

1982 Anayasası’nın 67. maddesine göre;

• 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir.
• Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

KAPLAN AKADEMİ

• Seçimler, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

Genel görüşme: Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM genel kurulunda görüşülmesidir.
Meclis araştırması: Meclisin kurduğu özel bir komisyon
aracılığıyla, belli bir konuda bilgi edinebilmek için yapılan
incelemedir.

Görüldüğü gibi tutukluların oy kullanamaması gibi bir durum söz konusu değildir.
2.

Yazılı Soru: Yazılı olarak 15 gün içinde cevaplandırılmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir.

Güvenoyu: Parlamenter sistemde, bir hükûmetin ülkeyi yönetip yönetemeyeceği hususunda Meclis üyeleri tarafından
yapılan bir çeşit parlamento oylamasıdır.

(Cevap E)

Ara Seçim, TBMM üyeliklerinde boşalma olması hâlinde yapılan seçimdir. Her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimin üzerinden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilmez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere bir yıl kala ara seçim
yapılamaz.

(Cevap D)

8.

Seçmenlerin hiçbir baskı ve zorlama altında kalmadan oy
kullanabilmeleri ancak oyun gizli olarak verilmesiyle mümkündür.

(Cevap C)

3.

(Cevap C)

Milletvekili seçilme koşulları:
• 18 yaşını doldurmuş olmak

• En az ilkokul mezunu olmak
• Kısıtlı olmamak
• Askerlik hizmetiyle ilişiği olmamak
• Taksirli suçlar hariç, toplam 1 yıl veya daha fazla hapis
ile ağır hapis cezasından hüküm giymemiş olmak
(Cevap D)

4.

1982 Anayasasına göre milletvekilinin, meclis çalışmalarına
özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmaması milletvekilliği düşüren sebeplerdendir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

9.

• Türk vatandaşı olmak

10. Milletvekilliğini sona erdiren durumlar şunlardır;
• Milletvekilinin, Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz
olarak 1 ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmaması
• Milletvekili seçilme yeterliliğini ortadan kaldıran bir suçtan kesin hüküm giymesi

• Milletvekilinin görevinden istifa etmesi ve istifasının kabulü

1982 Anayasası’nın 105 ve 106. maddesine göre, Cumhurbaşkanı veya bakanlar hakkında TBMM üye tam sayısının
en az salt çoğunluğu ile vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.

(Cevap C)

11. TBMM’nin görev ve yetkileri şunlardır;
• Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
• Cumhurbaşkanı ve bakanları denetlemek

(Cevap A)

Milletvekili seçilme yeterliliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• En az 18 yaşında olmak

• Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

• En az ilkokul mezunu olmak

• Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek

• Askerlik hizmetiyle ilişiği olmamak

• Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

• Türk vatandaşı olmak
• Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
• Kısıtlı olmamak
• Taksirli suçlar hariç, toplam 1 yıl veya daha fazla hapis
ile ağır hapis cezası almamış olmak.

KAPLAN AKADEMİ

6.

(Cevap D)

• Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev ve hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi

(Cevap A)

5.

Cumhuriyet döneminde çok partili hayata esas olarak 1946
yılında geçilmiştir. 1946’daki seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokrat Parti (DP) katılmıştır.

• Genel ve özel af ilanına karar vermek
• Anayasa Mahkemesine üye seçmek
Seçimle ilgili itirazları inceleyip kesin karara bağlamak Yüksek Seçim Kurulunun görevidir.
(Cevap A)

(Cevap B)
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(Cevap C)

17. TBMM’nin görev ve yetkileri:
• Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
KAPLAN AKADEMİ

12. TBMM’nin iki tip görevi vardır, bunların bir kısmını kanun ile
bir kısmını ise parlamento kararıyla yapar. Kanunla yaptığı
işler Cumhurbaşkanına gider, parlamento kararlarıysa Cumhurbaşkanına gitmez.

Test • 8

13. 1982 Anayasası’na göre; seçimler ve halk oylaması serbest,
eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. İki dereceli seçim sisteminde halk, kendisini temsil edecek delegeleri seçer, delegeler de milletvekillerini seçerdi. Bu sistem,
1946 yılında uygulamadan kaldırılmış ve halkın yöneticilerini doğrudan seçmesi anlamına gelen tek dereceli seçim
sistemi benimsenmiştir.

15. Cumhurbaşkanı: Doğrudan halk tarafından seçilir.
Bakanlar: Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanınca atanır.
TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar doğrudan
doğruya halk tarafından seçilir.

• Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
• Genel ve özel af ilanına karar vermek

(Cevap E)

18. 1982 Anayasası’na göre, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan (kasıtlı olmayan
suçlar) hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

• Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

Kanunları yorumlamak 1924 Anayasası’nda geçerli olan bir
durumdu. 1961 ve 1982 Anayasalarında bu durum benimsenmemiştir.

(Cevap B)

14. Genel oy: Her vatandaşın, milletvekili veya yerel yönetim
seçimlerinde, yaş ve ergenlik dışında başka bir nitelik aramaksızın oy kullanma hakkına sahip olmasıdır.

• Cumhurbaşkanlığını (hükûmeti) denetlemek

(Cevap E)

19. TBMM’nin görev ve yetkileri:
• Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak
• Cumhurbaşkanı ve bakanları denetlemek
• Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

(Cevap B)

• Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
• Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
• Genel ve özel af ilanına karar vermek

16. Yarı - doğrudan demokrasi: Bu sistemde yöneticiler seçimle belirlenir ve kanunlar halkın seçtiği parlamento tarafından
yapılır. Bununla birlikte bazı önemli kararların alınmasında,
zaman zaman halkın kendisi de doğrudan girişimde bulunabilir. Bu girişim belli başlı üç yolla olur.

• Silahlı kuvvetlerin kullanılmasına izin vermek
(Cevap B)

Halk vetosu: Halkın kendiliğinden harekete geçerek parlamentodan geçen bir yasaya hayır demesidir. Bazı gelişmiş
demokrasilerde uygulanmaktadır.
Halk girişimi (Halkın kanun teklifi): Halkın belirli bir sayıda imza toplayarak önemsediği konularda yasa çıkarılmasını, yasada değişiklik yapılmasını veya bir konuda karar alınmasını parlamentodan istemesidir.

KAPLAN AKADEMİ

Referandum (halk oylaması): Bazı önemli yasama işlemlerinden önce ya da sonra yönetenlerin, halkın oyuna başvurması demektir.

(Cevap C)

20. Genel Kurul, TBMM’nin yasama, denetim ve diğer faaliyetlerinin yürütüldüğü nihai karar organıdır. Komisyonlarca görüşülen kanunun tasarı ve teklifleri Genel Kurulda kabul edilerek kanunlaşmaktadır. Yazılı soru önergesi dışındaki bilgi
edinme ve denetim yollarına ilişkin önergeler Genel Kurulda bilgiye sunulmakta veya görüşülmektedir. Ayrıca Genel
Kurulda Anayasa, İçtüzük ve kanunlarda öngörülen çeşitli
konularda kararlar alınmakta ve seçimler yapılmaktadır.
(Cevap D)
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Milletvekilinin kesin hüküm giymesi ve bu husustaki mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle TBMM’nin kararına
gerek kalmadan milletvekilliği düşer
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 9

(Cevap A)

7.

1982 Anayasasına üçüncü kısmı I. bölümü olan yasama kısmında Yüksek Seçim Kurulu düzenlenmiştir. Hakimler ve
Savcılar Kurulu ve Sayıştay Yargı, Milli Güvenlik Kurulu Yürütme kısmında düzenlenmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu
ise siyasi hak ve ödevler kısmında düzenlenmiştir.

1982 Anayasası’nın 93. maddesine göre; Meclis bir yasama
yılında en çok üç ay tatil yapabilir, ara verme veya tatil sırasında doğrudan doğruya Cumhurbaşkanınca toplantıya
çağrılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır.

Türkiye’de siyasal partiler ilk kez 1961 Anayasası’nda düzenlenmiştir. 1961 Anayasası’nın izinden giden 1982 Anayasası da siyasal partileri anayasal güvenceye almıştır.
1982 Anayasası’na göre siyasal partiler demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurudur. (md. 68/2). Bu hüküm, hem vatandaşların siyasal faaliyette bulunma özgürlüğüne sahip olmasının, hem de siyasal partilerin serbestçe kurulması ve çalışmasının, yani siyasal çoğunluğun ve muhalefetin anayasal güvencelerinden biridir.

(Cevap D)

3.

2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile idam cezası kaldırılmıştır. Bunun sonucunda, TBMM’nin ölüm cezalarının
yerine getirilmesine karar vermek gibi bir görevi kalmamıştır.
(Cevap E)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

8.

(Cevap D)

9.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar, gerekli görüldüğünde Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir.

Siyasi partilerin gelir kaynaklarını çoğunlukla devlet tarafından yapılan mali yardımlar, parti üyelerinin üye aidatları, kişisel olarak partiye yapılan yardım ve bağışlar oluşturur. Anayasamızda “siyasi partilerin ticari faaliyet yürütmeleri” yasaklandığı için partiler ticari kazanç elde edemezler. Böylesi bir
durumda partinin kapatılması gündeme gelir.

Anayasamızın 93. maddesi uyarınca; meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir.
(Cevap C)

(Cevap D)

5.

Anayasa Mahkemesi Başkanı: Üyeleri kendi içerisinden
TBMM Başkanı: TBMM üyeleri
Bakan: Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı: 2007 yılında yapılan Anayasa değişikliği
ile halk tarafından seçilmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

10. 1982 Anayasası’na göre;

(Cevap B)

• Silah altında bulunan er ve erbaşlar
• Askerî öğrenciler
• Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
oy kullanamazlar.
(Cevap D)
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11. 1982 Anayasasına göre A, B, C, ve E şıkları doğru ifadelerdir. TBMM bütün kararları için Anayasa Mahkemesine gidilmez. Örneğin, TBMM savaş kararı, seçimlerin yenilenme kararı, Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı gibi kararlarda yargı yolu kapalıdır.
(Cevap D)

Test • 9

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ

12. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması ve kamu düzeninin bozulması hâllerinde Cumhurbaşkanı yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya
bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan
edebilir. TBMM olağanüstü hâl süresini değiştirebilir. Cumhurbaşkanının istemi üzerine her defasında 4 ayı geçmemek
üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hâli kaldırabilir.

17. I, II, III ve IV ifadelerden TBMM’nin en az üye tamsayısı 3/5
çoğunluğun kararı aranır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılması için ise en az toplantıya katılanların salt çoğunluğu kararı yeterlidir.

18. 1982 Anayasası’na göre,
• Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir
yapılır.
• Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar
verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında
Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler
yenilenir.
VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap C)

(Cevap C)

(Cevap E)

13. TBMM’nin tek bir çoğunlukla karar alma şekli yoktur. Aksi
belitilmediği sürece TBMM toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. A, B, C şıkları böyle kararlardır. E şıkkında
ise Anayasa değişikliği en az iye tamsayısı 3/5 çoğunluğu
gerektirir. Bir ay içinde beş birleşim günü mazeretsiz oturuma katılmamak ise üye tamsayısı salt çoğunluğu kararı ile
milletvekilliğini düşürür.

16. TBMM 600 milletvekili vardır. TBMM Başkanı hiçbir şekilde
meclis oylamalarında oy kullanmaz, TBMM Başkanvekilleri
ise oturumu yönetiyorsa oy kullanmaz oturumu yönetmiyorsa oy kullanır. Soru kökünde TBMM Başkanvekilinin oturumu yönettiği belirtildiğinden en çok 598 oy kullanılabilir.

14. 1982 Anayasası’na göre,

• Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
• Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.
Anayasada, bir kişinin üç dönemden fazla seçilememesini
ya da belli bir dönem için milletvekili seçilmesini sınırlayan
bir hüküm yoktur.
(Cevap C)

19. Anayasa’nın 94. maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim
yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam eder.

• Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
• Genel ve özel af ilanına karar vermek (3/5 nitelikli çoğunluk)

(Cevap B)

• Para basılmasına karar vermek,
• Hükûmeti denetlemek,
TBMM’nin görev ve yetkileri arasında yer alır. Olağanüstü
hal ilan etmek Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasındadır.

15. Daha önce TBMM tarafından seçilen Cumhurbaşkanı, 1982
Anayasası’nda 2007 yılında yapılan değişiklikten sonra halk
tarafından seçilmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

20. Milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim
Kurulunca TRT kanallarında ilânını takip eden beşinci gün
saat 15.00’te TBMM Genel Kurulu çağrısız olarak toplanır.
Bu birleşimde, önce milletvekillerinin and içme töreni yapılır. And içme, her milletvekilinin, Anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle okuması suretiyle olur. And içme töreninde bulunmayan milletvekilleri katıldıkları ilk birleşimin başında and içerler.
(Cevap A)
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1982 Anayasası’nın 118. maddesine göre, Cumhurbaşkanı
katılmadığı zamanlarda Millî Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında toplanır.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap E)

7.

2.

2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri olağan ve olağanüstü olarak çıkartılabilecektir. Olağan
için A, B, C ve D şıkları doğru olup E yanlıştır, yargı yolu Anayasa Mahkemesine açıktır.

Cumhurbaşkanı DDK Başkan ve üyeleri ve Valiyi atamakla
yetkilidir. TBMM ve Sayıştay Başkanlarını TBMM seçer.
(Cevap B)

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme
Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum
ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu
kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında her düzeydeki
işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı dernekler ve vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapar.Yargı organlarında denetim yetkisi yoktur.

3.

Soru kökünde bahsedilen denetim yolu Meclis soruşturmasıdır. Meclis soruşturması Başbakan ve bakanların görevleri ile ilgili cezai sorumlulukları hakkındaki araştırmalardır. 301
milletvekilinin önergesi ile istenebilen meclis soruşturması
sonunda Yüce Divan’a sevk edilme yaptırımı söz konusu
olabilmektedir.
(Cevap D)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

Anayasamızın 106. maddesine göre; Cumhurbaşkanının
hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak
görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönmesine kadar;
ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı
makamının boşalması hâlinde de yenisi seçilinceye kadar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder
ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

8.

2017 Anayasa değişikliğine göre Başbakan, gensoru, sıkıyönetim, tüzük, KHK, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare
Mahkemeleri gibi bir çok kavram Anayasadan çıkartılmıştır.
Bakanlıklar ise kaldırılmamış, Cumhurbaşkanının doğrudan
seçtiği makamlar olarak varlığını korumaktadır.
(Cevap E)

9.

Bütçe kanun tasarılarını Cumhurbaşkanı hazırlar ancak TBMM
kabul etmek zorundadır. Cumhurbaşkanı Bütçe Kanununu
tek başına çıkartamaz.
(Cevap B)

5.

1982 Anayasasına göre Türk vatandaşı olmayanlar, askeri
öğrenciler, er ve erbaşlar, taksirli suç harici hükümlüler oy
kulllanamazlar.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

10. 1982 Anayasası’nın 89. maddesine göre; Cumhurbaşkanı,
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları 15
gün içinde yayımlamakla yükümlüdür.
(Cevap C)
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Test • 1

11. Yazılı Soruya Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakanlar 15
gün içinde cevap vermek zorundadır.

• Anayasa Mahkemesinin 12 üyesini seçmek
KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

16. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri arasında

• Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekilini seçmek
• Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerini seçmek, sayabiliriz.
Olağanüstü hal süresini uzatmak ise TBMM’nin görevidir.
(Cevap D)

12. 1982 Anayasasına göre yasama dokunulmazlığına, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar sahiptir. MİT
Müsteşarının ise böyle bir hakkı yoktur.
17. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak Cumhurbaşkanı’na
ait yetkileri arasındadır.

(Cevap D)

13. 2007 yılında yapılan halk oylaması sonucu Cumhurbaşkanlığı’nın görev süresi 7 yıldan 5 yıla inmiştir.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

14. 2017 Anayasa değişikliği kesinleşen hükmüne göre Cumhurbaşkanı bir kanunu TBMM’ye geri dönerse en az üye
tamsayı salt çoğunluğu (301) sayı aranır.

18. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri anayasanın 104. maddesinde belirtilmiştir. Seçimleri ertelemek TBMM’nin görevi
olup Cumhurbaşkanının görevi değildir.
(Cevap E)

19. Anayasa Mahkemesine Cumhurbaşkanı üye seçerken döer
üye hariç 8 üyeyi gösterilen adaylardan seçer. I. ve III. öncülde verilenler Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği işlemlerdendir.

(Cevap B)

15. 2017 Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı olabilmek
için millet vekili seçilme yeterliliğine sahip en az 40 yaşını
doldurmuş olmak ve Yükseköğrenim yapmış olmak gerekir.
Bunun yanında aday olmak içinde 100 bin imza, %5 oy almış partiler veya siyasi parti gruplarının teklifi gerekir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

20. Cumhurbaşkanı ve TBMM isterse erken seçim kararı almaya yetkilidir. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı makamı seçimlere 1 yıldan az bir süre kala boşalırsa erken seçim yapılır.
(Cevap C)
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(Cevap B)

2.

6.

Sayıştay başkan ve üyelerini TBMM seçer, Cumhurbaşkanı
görevi değildir.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı’nın A, B, C ve D
seçeneğinde yer alan görev ve yetkileridir.Sürekli hastalık ,
sakatlık ve kocama sebebiyle bazı kişilerin cezalarını değiştirmek veya kaldırmak da görevi ise de genel af TBMM’ye
aittir.

Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesive yönetmelikler aksi belirtilmediği sürece Resmi Gazetede yayımlandığı gün
yürürülüğe girer
(Cevap E)

7.

(Cevap E)

1982 Anayasası’nın 101 maddesine göre; Cumhurbaşkanı
40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış, milletvekili
seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından halk
tarafından seçilir.En az 100 bin imza ile yada parti kanalıyla
aday gösterilmesi gerekir.

3.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil
eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. (Md. 104)
(Cevap E)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

Kanunların yayımlanması görev ve yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, TBMM’ce kabul edilen kanunları
15 gün içinde Resmî Gazete’de yayımlar.

8.

(Cevap E)

9.

(Cevap D)

1982 Anayasası’nın 102. maddesine göre, Cumhurbaşkanı
göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı’nın görevi devam eder.

A, B, C ve D’de seçeneklerinde verilen yetkiler 1982 Anayasası’nda 2017 değişiklikleri öncesinde de bulunmaktaydı.
Fakat yönetmelik çıkarma yetkisi 2017 Anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanına verilmiştir.Ayrıca yönetmelikleri bakanlıklar ve kamu tüzel kişileride çıkartabilir.

5.

Devlet başkanı ile birlikte başbakan başkanlığında bir hükümetin olması iki kanatlı yürütmedir. Devlet başkanının aynı
zamanda hükümetin de başkanı olması tek kanatlı yürütmedir. Örneğin, Türkiye ve ABD’de devlet başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Dolayısıyla yürütmesi tek kanatlıdır. Almanya ve Danimarka’nın yürütme organları iki kanatlıdır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

10. Anayasa’nın 104. maddesine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile vekilini Cumhurbaşkanı seçer.
(Cevap E)
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11. 1982 Anayasası’nın 106. maddesine göre, Cumhurbaşkanı
seçimi, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda 45 gün içinde tamamlanır.
(Cevap C)

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YÜRÜTME ORGANI VE FAALİYETLERİ

12. Anayasanın Millî Güvenlik Kurulunu düzenleyen 118. maddesine göre, Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur.

16. 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen değişikliğe göre; Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan
temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördünü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez. (Mad. 104) Buna göre Anayasanın 46. maddesinde düzenlenen “kamulaştırma” sosyal
ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenebilir.
(Cevap A)

(Cevap A)

17. Cumhurbaşkanının ikinci turda seçilememesi adaylık sürecini yeniden başlatır.

13. “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hukukumuza 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenleme ile
girmiş ve Anayasanın 104. maddesinde yer almıştır. A, B, D
ve E de verilen bilgiler doğrudur. Fakat Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile kanunlarda çelişen hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Dolayısıyla C’de verilen bilgi yanlıştır.
(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

18. 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen değişikliğe göre önemli düzenlemelere gidilmiştir. Buna göre
ilk kez Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamı oluşturulmuştur. Anayasanın 104 maddesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcıları doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır.
(Cevap D)

19. A, C, D ve E de verilenler 2017 değişikliğinden önceden anayasamızda yer almaktaydı. Fakat Cumhurbaşkanlığı Yardımcıları 2017 anayasa değişikliğiyle hukukumuza girmiştir.

(Cevap A)

(Cevap B)

15. 2017 halk oylaması ile 1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri sayılmıştır. Bu
değişiklik ile Cumhurbaşkanına ilk kez “Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi” çıkarma yetkisi verilmiştir. Yine Anayasanın bu
maddesine göre üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
düzenlenecektir.

KAPLAN AKADEMİ

14. 1982 Anayasası’nın 154. maddesine göre Yargıtay üyeleri,
birinci sınıfa ayrılmış yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile
bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Cumhurbaşkanının Yargıtay üyelerini seçme yetkisi yoktur.

20. Bütçenin hazırlanması Cumhurbaşkanlığına, bütçenin kabul
edilmesi ise TBMM’ye ait bir yetkidir. Kamu maliyesinin TBMM
tarafından kontrolü “bütçe” ile yapılmaktadır.
(Cevap D)

(Cevap C)
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1982 ANAYASASI: YÜRÜTME ORGANI VE FAALİYETLERİ
1982 Anayasası’nda 2017 halk oylamasıyla kesinleşen değişikliğe göre; Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilir. Fakat
Anayasanın birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
düzenlenemez. Buna göre temel hak ve hürriyetlerin korunması (Mad. 40), kanuni hakim güvencesi (Mad. 37), toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı (Mad. 34) ve düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (Mad. 26) kişinin hakları ve
ödevleri kapsamında olduğundan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez. Devletleştirme ve özelleştirme
(Mad. 47) ise sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden olduğu için düzenlenebilir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı ve Bakanlar milletvekilleri veya TBMM dışından milletvekili seçilme yeterliğine sahip kimseler arasından seçilebilir, bu nedenle milletvekili olma zorunlulukları yoktur. Ancak TBMM Başkanı seçilecek
kişinin milletvekili olması zorunludur.
(Cevap D)

7.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre Devlet Denetleme Kurulunun ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri (Mad.
118) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir.
(Cevap D)

(Cevap B)

8.
Kanun hükmünde kararnameler yürütmenin güçlendirilebilmesi amacıyla Bakanlar Kuruluna TBMM tarafından tanınmış bir yetki idi. Türk tarihinde Anayasamıza ilk girişi 1961
Anayasası’nda 1971 Anayasa değişikliği ile gerçekleşmiştir.
2017 Anayasa değişikliği ile yeni sistemle birlikte KHK’lar
Anayasadan çıkartılmıştır.
(Cevap C)

3.

1982 Anayasası’nın 105 ve 106 maddesine göre; Cumhurbaşkanı veya Bakanlar hakkında, TBMM üye tam sayısının
en az salt çoğunluğu vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

2.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile yapılan düzenlemeye göre Cumhurbaşkanının “sorumluluk ve sorumsuzluk hali” başlığını taşıyan 105. maddesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; Cumhurbaşkanı hakkında bir
suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam
sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına
karar verebilir. TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla Cumhurbaşkanı yargılanmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilir.
(Cevap E)

9.
Anayasa değişiklikleri
Kanunların içerik yönünden
Kanunların şekil yönün- Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve
Meclis İç Tüzüğü’nün şekil ve içeden iptali
rik yönünden iptali

(Cevap C)

↓

(Cevap A)

5.

Cumhurbaşkanı

Suç ve cezalara ilişkin esaslar (Mad. 38) kişinin hakları ve
ödevleri başlığı altında düzenlenmiştir. Sanatın ve sanatçının korunması (Mad. 64), tarih, kültür ve tabiat varlıklarının
korunması (Mad. 63), sporun geliştirilmesi ve tahkim (Mad.
59) ve konut hakkı (Mad 57) sosyal ve ekonomik haklar ve
ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Sosyal ve ekonomik
haklar ve ödevlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılabilir.

Anayasamıza göre; bakanların kurulması, kaldırılması görevleri, yetkileri ve teşkilatı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

Cumhurbaşkanı

TBMM üye tam sayısının TBMM üye tam sayısının 1/5 i
1/5 i
En çok oy alan ilk iki Parti Grupları
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

4.

↓

(Cevap B)

10. Alt ve üst hukuk kurallarının çatışması durumunda üst kural
geçerlidir, genel kural ile özel kural çatışması durumunda
özel kural geçerli, yeni kural ile eski kural çatışırsa yeni kural geçerlidir.
(Cevap B)
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11.

Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuna ilişkin
A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler doğrudur. Fakat E’deki ifade yanlıştır. Çünkü; Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten
sonra da ilgili madde (Mad. 105) hükümleri uygulanır.
(Cevap E)

Test • 3

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YÜRÜTME ORGANI VE FAALİYETLERİ

16. 1982 Anayasası’nda 106. maddesine göre; Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı
ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile düzenlenir.
(Cevap A)

17. 1982 Anayasası’na göre (Mad. 106), bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

12. Cumhurbaşkanı Yardımcılarına ilişkin A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Fakat B seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü 2017 halk oylaması ile değişen 1982 Anayasası’nın 106. maddesine göre; vekalet sırasında yardımcılar Cumhurbaşkanına ait yetkilerin tümünü kullanır.

(Cevap E)

13. Olağanüstü hâl süresini uzatma yetkisi her defasında 4 ayı
geçmemek üzere TBMM’ne aittir.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap B)

14. Anayasa’ya göre; Cumhurbaşkanı’nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması hâlinde de yenisi seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır (Md. 106).

18. 1982 Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmekte
iken, 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği sonrasında bu
yetki ve görev yalnızca Cumhurbaşkanına verilmiştir.
(Cevap D)

19. Cumhurbaşkanı seçilebilme yeterliliği Anayasa’nın 101. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; A, B, C ve E seçeneklerinde belirtilen vasıflar Cumhurbaşkanı seçilebilmek için şarttır. Fakat Anayasa’nın yeni şekline göre, artık bir kimse iki
defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
(Cevap D)

15. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap C)

20. Olağanüstü hâl döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yargı yolu kapalı olan işlemler arasındadır.
(Cevap B)
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1982 ANAYASASI: YÜRÜTME ORGANI VE FAALİYETLERİ
1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması ancak anayasada açıkça belirtilen durumlarda mümkündür. Buna göre bu kanunun düzenlendiği 15. maddede 2017 yılında halk oylamasıyla kesinleşen
bazı düzenlemeler yapılmıştır. “Sıkıyönetim” anayasamızdan
tümüyle çıkartılmıştır. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması savaş, seferberlik ve olağanüstü hallerde mümkündür.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4
2017 halk oylaması ile kesinleşen Anayasa değişikliğine göre hukuk sistemimize dahil olan kavramların en başında
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” gelmektedir.
(Cevap A)

(Cevap D)

7.
2.

Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yalnızca
Anayasamızın üçüncü bölümündeki sosyal ve ekonomik
haklar hakkında düzenleme yapılabilir. Özel hayatın gizliliği
Anayasamızın ikinci bölümünde geçen kişi hakları içine girmektedir. Dolayısıyla olağan dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde bununla ilgili bir düzenleme yapılamaz.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
uygulamasını göstermek üzere yönetmelik çıkartabilir. Valiliklerin ise böyle bir yetkisi yoktur.
(Cevap B)

3.

1982 Anayasası’nın 2017 halk oylaması ile değişen hükümlerine göre, kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin şekil ve esas yönden Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanı, TBMM’nin 1/5 üyesi ve TBMM’de en
çok üyesi olan ilk iki parti iptal davası açmaya yetkilidir.
(Cevap D)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre, Devlet Denetleme Kurulu sadece “yargı organları” üzerinde denetlemede bulunamayacaktır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

Vatandaşlık, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, parti kurma, partilere girme, kamu hizmetlerine girme, vatan
hizmeti, vergi ödevi, dilekçe hakkı gibi temel hak ve özgürlükler ile ödevler de olağan dönemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemez.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre; Milli Güvenlik Kurulunun teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir.
(Cevap C)

9.

1982 Anayasası’nın 2017 halk oylaması ile değişen hükümlerine göre bakanları seçmek ve atamak görevi Cumhurbaşkanına verilmiştir.
(Cevap B)

5.

8.

10. 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre; DDK’nın işleyişi, üyelerinin görev süresi ve
diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir.
(Cevap D)

(Cevap A)
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11. Kanunları yayımlamak Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri arasındadır. Ancak kanunları kabul etmek TBMM’nin görevidir. A, C, D ve E’de verilenler Cumhurbaşkanı’nın yürütmeye ilişkin görev/yetkilerindendir.
(Cevap B)

Test • 4

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YÜRÜTME ORGANI VE FAALİYETLERİ

(Cevap A)

17. Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğunun
düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin
sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığa bağlı olarak kurulmuştur.

12. 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre; Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı
Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Cumhurbaşkanı sorumludur.

(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

13. 1982 Anayasası yürütmeye bazı “düzenleyici işlem” yaratma yetkisi vermiştir. Yürütme organının düzenleyici işlemleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, tüzükler ve yönetmeliklerdir. Bu tür üç işlemde 1982 Anayasası’nda açıkça düzenlenmiştir. Anayasa’da belirtilmeyen bazı işlemler vardır
ki bunlarda yürütme organının düzenleyici işlemleridir. Örneğin, genel ge,tebliğ, sirküler, yönerge, talimat kararname.
Anayasa, bir düzenleyici işlem değil, yasamanın devredemeyeceği asli bir fonksiyondur.

16. Rektörler, kanunun belirlediği usul ve esaslara göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Fakültelerin idarecisi konumundaki dekanlar ise Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilir ve
atanır.

18. 1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen değişikliğe göre; Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli
Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında
toplanır.
(Cevap C)

(Cevap A)

19. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 25.05.2004 tarih ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la kurulmuştur. Soru öncülünde verilen görev ve yetkileri yerine getirir.

14. Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanına bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlardan oluşur. Bu organların yargılamasını ise “Yüce Divan” sıfatıyla Anayasa
Mahkemesi yapar.

(Cevap B)

15. Yargı organları Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap B)

20. TBMM Anayasa değişikliğini üye tam sayısının beşte üçü
(360) ile veya üçte ikisinden (400) az bir oyla kabul edilmiş
ise Cumhurbaşkanı’nın geri gönderip göndermeme yetkisi
vardır. TBMM’ye geri göndermiyorsa halkoyuna sunulmak
üzere Resmî Gazete’de yayımlamak zorundadır.
(Cevap E)
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1982 ANAYASASI: YÜRÜTME ORGANI VE FAALİYETLERİ
1982 Anayasası’nda 2017 halk oylamasıyla kesinleşen değişikliğe göre; Milli Güvenlik Kurulunun üyeleri şunlardır:
Cumhurbaşkanı başkanlığında; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları.
(Cevap B)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

(Cevap B)

7.

2.

Cumhurbaşkanı görevi kötüye kullanmaktan dolayı, TBMM
üye tam sayısının en az üye tamsayısının salt çoğunluğunun
teklifi üzerine, üye tam sayısının en az 2/3 sinin vereceği kararla suçlu bulunabilir. Böylesi bir durumda, Anayasa Mahkemesi “Yüce Divan” sıfatıyla cumhurbaşkanını yargılar.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlük tarihi belirtilmemiş ise “Resmî Gazete’de yayımlandığı gün” yürürlüğe girer.
(Cevap A)

1982 Anayasası’nda 2017’de yapılan halk oylaması ile kesinleşen değişikliğe göre, yürütme yetkisi tümüyle Cumhurbaşkanına verilmiştir. Parlamenter sistemin olmazsa olmazlarından biri olan “Bakanlar Kurulu” anayasamızdan çıkartılmış ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Soru öncülünde belirtilen vergilerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin yasada belirtilen sınırlar içinde
değişiklik yapma yetkisi bu düzenleme ile Cumhurbaşkanına geçmiştir.

3.

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili tavsiye kararlarını
Bakanlar Kuruluna bildirmekle görevli bir kuruldur. Kurulun
başkanı Cumhurbaşkanı’dır ve iki ayda bir toplanır. Ancak
MGK, asli kurucu iktidar rolünü üstlenerek yeni bir anayasa
yapımına girişemez.
(Cevap E)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

Halk oylaması ile kesinleşen 2017 Anayasa değişikliği yönetim biçimimizde birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Yapılan en önemli değişiklik parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olmuştur. Parlamenter sistemden vazgeçilmesiyle birlikte onun doğal sonucu
olan birçok kavram ve kurum da tarihe karışmıştır. Başbakan, Bakanlar Kurulu, tüzük, gensoru, kanun tasarısı, kanun
hükmünde kararname ve diğer bazı kavramlar yeni hükümet biçimi ile aynı anda doğal olarak anayasamızdan çıkartılmıştır.

8.

1982 Anayasası’nın 117. maddesine göre, millî güvenliğin
sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı sorumludur.
(Cevap D)

9.

Bakan ve TBMM Başkanı aynı görevi üst üste iki kez yürütebilmektedir. 2007 yılında yapılan referandum sonucunda
da bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği belirtilmiştir. Buna göre her üç devlet görevlisi de görevlerini ikinci kez devam ettirebilmektedir.
(Cevap E)

5.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile değişen hükümleri ile ilgili A, B, C, D ifadeleri doğrudur. E seçeneğinde geçen Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme kararı alma yetkisi
yoktur ise yanlıştır. Cumhurbaşkanı bu kararı alabilir ancak
kendisinin görevi de TBMM seçimiyle, Cumhurbaşkanlığı
seçimi beraber yapılacağından biter.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

10. 1982 Anayasası’nda 2017’de yapılan halk oylaması ile birçok önemli değişiklik oldu. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında TBMM’ye mesaj vermek yetkisi ilk kez bu değişiklik ile
Cumhurbaşkanına verildi. A, B, D ve E’de verilenler önceden de varolan yetkilerdendi.
(Cevap C)

(Cevap E)
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11. 1982 Anayasasına göre, A, B, C ve E şıklarında geçen ifadeler Cumhurbaşkanına verilen görev ve yetkilerdendir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin altısını Yargıtay, Beşni
Danıştay gönderir. Cumhurbaşkanının YSK ile ilgili böyle bir
yetkisi yoktur.
(Cevap C)

Test • 5

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YÜRÜTME ORGANI VE FAALİYETLERİ

12. Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları
ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini bakanlar kuruluna bildirir. Millî Güvenlik Kurulunun
gündemi; başbakan ve genelkurmay başkanının önerileri
dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

16. Savaş, ayaklanma, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya
ağır ekonomik bunalımı hâllerinde olağanüstü hâl ilan etmeye yetkili kurum Cumhurbaşkanlığı olur. Altı ayı geçmemek
üzere ilan edilir. Dörder aylık süre hâlinde TBMM tarafından
uzatılabilir. Olağanüstü hâl yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ilan edilebilir.
(Cevap A)

17. Devlet Denetleme Kurulu, idarenin hukuka uygunluğunun,
düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin
sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak
kurulmuştur. Anayasamıza göre; Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden başkanı, Cumhurbaşkanınca
atanır.

(Cevap C)

13. Bir kanunu Resmi Gazete’de yayımlama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı TBMM’de kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar. Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, gerekçeli kararıyla birlikte aynı süre içinde TBMM’ye geri gönderir.
(Cevap B)

14. Tek dereceli seçim, seçmelerin temsilcilerini doğrudan seçmesidir. İki dereceli seçim ise seçmenlerin temsilcileri seçecek olan ve “ikinci seçmen” adı verilen delege grubunun;
ikinci seçmenlerin de temsilcileri seçmesi yönetimine verilen addır. İki dereceli seçim yönetiminin uygulandığı en bilinen örneklerinden biri ABD’de başkanlık seçimleridir. Tek
dereceli/iki dereceli seçim, tek turlu/iki turlu seçimle karıştırmamak gerekir. Tek turlu seçim, seçmenin yapacağı tek oyu
oylamayla temsilcileri belirlemesidir. İki turlu seçim ise birinci oylamada hiçbir adayın yeterli oyu alamaması durumunda seçmenin bir ya da iki hafta gibi kısa bir süre sonra yapılacak ikinci oylamada vereceği oy sonucunda temsilcileri
belirlemesidir. Örneğin Fransa’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri iki turlu yapılmaktadır.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

Cumhurbaşkanı, kanun değişikliklerini değil, Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunabilir.
(Cevap A)

19. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin
verme yetkisi TBMM’nindir.
TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı
saldırıya uğramaması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde
Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

15. 1982 Anayasası’nın 104. maddesine göre “Türkiye Büyük
Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı
Cumhurbaşkanıdır.” Başkomutanlık görevi Cumhurbaşkanı
namına Genelkurmay başkanı tarafından yerine getirilir.

18. Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak, üniversite rektörlerini atamak, yabancı devletlere Türkiye Devleti’nin temsilcilerini göndermek ve Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
ile üyelerini atamak, Cumhurbaşkanının görevlerindendir.

(Cevap A)

20. 2017 Anayasa değişikliiği bakanlıklar Cumhurbaşkanlığına
bağlanmıştır. Bunun dışında, MİT, Savunma Sanayi Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı iken,
TBMM Başkanlığı Yasama Organı içince yer almaktadır.
(Cevap E)
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(Cevap E)

2.

Yüksek Seçim Kurulu, ülke genelindeki her türlü seçim ve
referandumda, seçimlerin genel yönetim ve denetiminden
sorumludur. 1961 Anayasası’yla kurulan Yüksek Seçim Kurulu, seçimin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen
içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma
ve yaptırma, seçimle ilgili yolsuzluk, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevlerini yürütür. Ayrıca
anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yönetim ve denetimi ile
milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim tutanaklarının kabul
edilmesi görevleri de Yüksek Seçim Kuruluna aittir.
(Cevap E)

3.

6.

Öncülde bahsedilen denetim somut norm denetimidir. Somut norm denetiminin şartları; I- Bakılmakta olan bir davanın varlığı, II- Bu davaya bakmakta olan merciin bir mahkeme hüviyeti taşıması, III- Somut norm denetimine konu olacak kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin o davada uygulanacak norm olması, IV- Dava Mahkemesinin söz
konusu hükmün Anayasa’ya aykırılığına re’sen kanaat getirmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varması.

Sayıştay kararları için en çok bir defaya mahsus 15 gün içinde düzeltme talebinde bulunulabilir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

Yargıtay, Anayasa’nın 154’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, A,B, C ve D’de verilenler doğrudur. E’deki ifade yanlıştır. Çünkü, Yargıtay birinci başkanı ve birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve
gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

7.

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayabileceği merciiler 1982 Anayasası’nın 148. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve
Kuvvet komutanları bu yargılama yetkisinin kapsamındadır.
Ancak Anayasa Mahkemesinin Bakan Yardımcısını yargılamak gibi bir görev ve yetkisi yoktur.
(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

1.

Test • 1

8.

Hâkimlerin özlük haklarından yoksun bırakılmaması, hâkimlik güvencesi ile ilgilidir. Bu ilke 1982 Anayasası’nın 140.
maddesi ile hükme bağlanmıştır.
(Cevap E)

Anayasa’nın 152’nci maddesine göre 10 yıl geçmedikçe tekrar böyle bir dava açılamaz.
(Cevap D)

9.

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna;
Cumhurbaşkanı, dört asıl üye

4.

TBMM ise 7 üye seçer, üyelerin görev süresi 4 yıldır.

1982 Anayasası’na göre YSK’nin yargı organı sıfatıyla verdiği kararlar ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalara karşı yargı yolu kapalıdır. Ayrıca, Yüksek
Askerî Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

(Cevap A)

5.

1982 Anayasası’nın 151. maddesine göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali
istenen kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 60 gün sonra düşer.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

10. Adli yargı kolunun üst derece (kontrol) mahkemesi Yargıtay’dır. Birinci kavramımız Yargıtay’dır. İdari yargının ise üst
derece mahkemeleri Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’dır. Buna göre tanımlanan ikinci kavramımız ise Danıştay’dır.
(Cevap A)
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11. Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak
çözümlemeye yetkilidir. Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa Mahkemesince, kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar. Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev
uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YARGI ORGANI VE FAALİYETLERİ

16. Anayasa Mahkemesinin, Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından incelemesi 2010 değişikliğinden önce de
mevcuttu. Ancak verilen diğer seçenekler 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleridir.
(Cevap C)

(Cevap B)

17. A, B, C ve D şıkkında geçen ifadeler yargı denetimine tabi
değildir. E şıkkı yanlıştır. 1982 Anayasası’nın 2010 değişikliği ile “disiplin kararları yargı denetimi dışına bırakılamaz.”
ifadesi eklenmiştir.

12. HSK’ye ilişkin A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler doğrudur. Ancak D seçeneğindeki ifadede yanlış bir bilgi vardır.
Çünkü HSK’de süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(Cevap E)

13. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili seçimleri dışında,
Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevini
de yürütür.
(Cevap E)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

18. Anayasa Mahkemesi üyeleri, emekli oluncaya kadar görev
yaparken 1982 Anayasası’nda 2010’da yapılan değişiklikle
bu süre 12 yıl ile sınırlandırılmıştır.
(Cevap A)

19. Milletvekilleri Yüce Divan’da yargılanmaz, olağan yargı organlarında yargılanır.

14. Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulleri ile ilgili verilen ifadelerin hepsi doğru ifadelerdir.

(Cevap D)

15. Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve TBMM iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas
bakımından uygunluğunu denetler. 15 üyeden oluşan mahkemenin üyeleri Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından seçilir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap D)

20. Jandarma Genel Komutanı’nın Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına son verilmiştir. Bunun yanında askeri mahkemeler de kaldırıldığı için Askeri Yargıtay ve AYİM başkan ve
üyelerinin de yargılanmasına son verilmiştir.
(Cevap D)
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1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerini yalnızca şekil bakımından inceleyebilir. Anayasa değişiklikleri esas bakımından incelenmemektedir.
(Cevap A)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
Anayasanın 3. kısmının 3. bölümü “yargı” başlığını taşır. 3.
Bölüm 138 ile 160. maddeleri kapsar. 3. Bölüm I. Genel hükümler, II. Yüksek Mahkemeler, III. Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve IV. başlık olarak Sayıştay yer alır. Yüksek Mahkemeler ise şu şekilde düzenlenmiştir: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve son olarak Uyuşmazlık Mahkemesidir. Yani Sayıştay “yargı” bölümünde düzenlenmiştir ama Yüksek
Mahkemeler arasında sayılmamıştır.
(Cevap E)

2.

Anayasa Mahkemesine seçilecek üyelerle ilgili hükümler,
1982 Anayasası’nın 146. maddesinde düzenlenmiştir. Bu
madde uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulunun, Anayasa
Mahkemesine üye seçiminde aday gösterme yetkisi yoktur.

7.

(Cevap D)

1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan değişiklikle kişilere temel hak ve özgürlüklerin ihlali durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı verilmiştir.

3.

Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri Anayasa’nın 148.
maddesinde sayılmıştır. A, B ve E’dekiler bu maddeye göre
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerindendir. D’deki görev ve yetkiyi ise Anayasa Mahkemesine Anayasa’nın 85.
maddesi verir. Yüksek Seçim Kurulu kararları ise kesin olup
yargı yolu kapalıdır.
(Cevap C)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

8.

(Cevap B)

9.

Anayasanın 146. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi 15
üyeden kurulur. Bu üyelerden 3 tanesini TBMM seçer.
(Cevap A)

2010 yılı Anayasa değişikliği ile Yüksek Askerî Şûranın yalnızca ilişik kesme kararlarına (terfi işlemleri ile kadrosuzluk
nedeniyle emekliye ayırma hariç) karşı yargı yolu açılmıştır.
Diğer işlemleri hâlen yargı denetimi dışındadır.

1982 Anayasası’nın 149. maddesi Anayasa Mahkemesinin
çalışma ve yargılama usulleri ile ilgili hükümler içermektedir.
Ancak bu madde içerisinde “C” seçeneğinde belirtildiği gibi bir hüküm bulunmamaktadır.

5.

HSK, Anayasanın 159. maddesinde düzenlenmiştir. Buna
göre A, B, D ve E seçeneklerindeki ifadeler doğrudur. Ancak C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Çünkü bu maddeye göre süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

10. 2017 Anayasa değişikliği ile disiplin mahkemeleri dışında
askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş durumunda,
asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait
davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.
(Cevap D)

(Cevap C)
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11. 1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan değişiklikle; Yüksek Askerî Şûranın her türlü ilişik kesme kararları, Hâkimler
ve Savcılar Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin
kararları ile memurlara verilen uyarı ve kınama cezalarına
karşı yargı yolu açılmıştır. Ancak Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine karşı yargı yolu kapalıdır.
(Cevap B)

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YARGI ORGANI VE FAALİYETLERİ

16. Hâkimler ve savcılar hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu hükümler, kişileri ve idareyi bağlamaktadır. Mahkemelerin bağımsızlığı; yargı yetkisi kullanırken yasama, yürütme ve herhangi bir yargı organının telkin, öneri veya baskıda bulunmamasını ifade eder. Bu nedenle bir üst mahkemenin telkinde bulunması mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırıdır.
(Cevap C)

17. Yüce Divan, Anayasa Mahkemesinin ilgili kişileri “Yüce Divan” sıfatıyla yargılarken taşıdığı addır. Yani Yüce Divan Anayasa Mahkemesidir. Başkanı da doğal olarak Anayasa Mahkemesi başkanıdır.

12. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 146 – 153. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yüksek Mahkemelerdendir. A, B, C ve
D’de verilenler doğrudur. Ancak Anayasa Mahkemesinin kararları devletin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

(Cevap C)

13. Özellikleri verilen mahkeme Yargıtaydır. Yargıtay, adliye mahkemelerinde verilen karar ve hükümlerin temyiz yoluyla denetimini yapan bir kontrol mahkemesi olduğu gibi, belli davalara bakmakla görevli olan bir hüküm mahkemesi niteliği
taşır.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

18. 1982 Anayasası’na göre, B, C, D ve E şıklarında geçen ifadeler Anayasa Mahkemesine seçilebilmek için yeterli şartlardandır. A şıkkında geçen ifade ise yanlıştır. 15 yıl fiilen avukatlık yapmış olmak değil, en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olmak şartı aranır.
(Cevap A)

19. A, B, D ve E seçeneklerinde verilenleri Cumhurbaşkanı doğrudan atama yetkisine sahiptir. Üniversite öğretim üyelerini
ise YÖK’ün önerdiği üçer aday arasından seçer.

14. Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin denetimini yapmak Anayasa Mahkemesinin görevidir. Anayasa
Mahkemesi bu görevi yerine getirirken Sayıştay’dan yardım
sağlar.

(Cevap C)

(Cevap B)

15. A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler Danıştay’ın görev ve
yetkilerindendir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini
incelemek Danıştay’ın görev ve yetkilerinden değildir. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ise olağan dönemde Anayasa
Mahkemesinin denetimine tabidir. Olağanüstü dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri için yargısal bir denetim yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

20. Bireysel başvuruda bulunmanın şartları şunlardır:

(Cevap C)

• Hakkın kamu gücü tarafından ihlal edilmiş olması
• Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında bulunan hakların ihlali
• Kişisel bir hakkın doğrudan doğruya etkilenmiş olması
• Sadece Türk vatandaşlarına ait haklarla ilgili, yabancılar
bireysel başvuru yolunu kullanamaz.
(Cevap E)
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1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesinin çalışma
ve yargılama usulüyle ilgili A, B, D ve E şıkları doğrudur. C
şıkkında geçen iptal ve itirazlar, bölümlerce karara bağlanır
ifadesi ise yanlıştır. İptal ve itirazları genel kurul görüşüp karara bağlar.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Anayasanın 140. maddesine göre, hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.
(Cevap C)

7.

Anayasanın 153. maddesine göre; Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hâllerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
(Cevap A)

Anayasaya göre; “Siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet
Başsavcısı’nın açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. (Md.69/4)”
(Cevap E)

8.

Yüksek Seçim Kurulu seçim yargısı olmasına rağmen Anayasa’nın Yasama kısmında düzenlenmiştir.

3.

Anayasanın 146. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi,
üyeleri arasından “gizli oyla” ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer.
(Cevap D)

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

9.

Sayıştay, Anayasayla düzenlenmiş mali bir denetim organıdır. Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetler. Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar. Anayasada, yargı bölümünde düzenlenmiş olsa da yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır.
(Cevap E)

10. 1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre;

1982 Anayasası TBMM başkanı veya Yargıtay başkanına
Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilme yetkisi vermemiştir. İptal davası açabilme yetkisi olanlar;

• Anayasa Mahkemesi;
• Cumhurbaşkanı Yardımcısını

• Cumhurbaşkanı

• TBMM başkanını

• En çok üyesi olan ilk iki partisi meclis grupları

• Kuvvet komutanlarını

• TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler

• Bakanları
• Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini,

(Cevap C)

5.

Anayasanın 140. maddesine göre, hâkimler ve savcılar altmış beş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Hâkimler
ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada
gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. (Md. 139)

KAPLAN AKADEMİ

• Hâkimler ve Savcılar Kurulu
• Sayıştay Başkan ve üyelerini
• Adalet Bakanı yardımcısı (HSK üyesi olduğundan ötürü
Anayasa Mahkemesinde yargılanabilen tek bakan yardımcısıdır.)
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
(Cevap B)

(Cevap A)
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15. Bölge İdare Mahkemeleri’nin en temel görevleri şunlardır:

KAPLAN AKADEMİ

11. 1982 Anayasası’na göre (Madde 84) milletvekili istifa eder
ise bir ay içerisinde beş birleşim günü oturuma katılmaz ise
milletvekilliği ile bağdaşmayan işleri yapmakta ısrarcı olur
ise milletvekilliği TBMM tarafından düşürülebilir. 85. Maddeye göre ise milletvekilliği meclisçe düşürülür ise ilgili milletvekilleri 7 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine itiraz edebilir. Anayasa Mahkemesi de 15 gün içerisinde kararını bildirir.

Test • 3

• İdare ve vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara
bağlamak.
• Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında
çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak.
(Cevap C)

12. 1982 Anayasası’na (Madde 159) göre Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları mesleğe kabul etme, atama ve nakletme
yetkisini Hâkimler ve Savcılar Kuruluna vermiştir.

16. 1982 Anayasası’na göre A, B, D ve E ifadeleri doğru ifadelerdir. Hakim ve savcıların atamasını Hakimler ve Savcılar
Kurulu yaptığı için C şıkkı yanlış bir ifadedir.

(Cevap D)

(Cevap C)

13. Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin
olarak karara bağlanır. Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin
amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık
hâlinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir.
Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken
Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. (Anayasa Md. 69)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

17. Anayasanın 142. maddesine göre; mahkemelerin kuruluşu,
görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.
(Cevap B)

18. Anayasa Mahkemesi, iptal ettiği bir normun yürürlüğe gireceği tarihi erteleyebilir. Anayasa Mahkemesine tanınan bu
ertelemek yetkisi, zaman yönünden sınırlanmıştır. Buna göre, iptal kararının, yürürlüğe girmesinin ertelendiği tarih, iptal kararının Resmî Gazete’de de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

(Cevap C)

(Cevap E)

14. Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri şunlardır:
Bazı normların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek:
• Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelesi ve TBMM iç
tüzüklerinde " esas ve şekilden

19. Anayasa Mahkemesinin, Bakan yardımcılarını yargılama görevi yoktur.

• Anayasa değişikliklerinde " şekilden

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile TBMM Başkanını ve Kuvvet Komutanlarını yargılama yetkisi, Anayasa Mahkemesine devredilmiştir.

Bazı kişileri “Yüce Divan” sıfatıyla yargılamak
Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarını denetlemek
Milletvekilliğinin Meclis tarafından düşürülmesi kararlarını
denetlemek
Uyuşmazlık Mahkemesine başkan seçmek

KAPLAN AKADEMİ

Siyasi partilerin kapatılmasına karar vermek

(Cevap E)

(Cevap B)

20. HSK’nin başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanı Yardımcısı kurulun tabii üyesidir.
(Cevap B)
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1982 Anayasası’nın 150. maddesine göre kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve TBMM İç Tüzüğü’nün iptal davasını, Cumhurbaşkanı, en çok üyesi olan parti meclis grubu, en çok üyesi olan ikinci parti meclis grubu ve TBMM
üye tam sayısının beşte biri tutarındaki üye açabilir. E şıkkında geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısının ise böyle bir yetkisi yoktur.
(Cevap E)

6.

Yargı yolu kapalı olan işlemler şunlardır;
• Yüksek Seçim Kurulunun kararları

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

• Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları (Meslekten çıkarma kararları hariç)
• Yüksek Askerî Şûra kararları terfi işlemleri ile kadrosuzluk sebebiyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına yargı yolu açılmıştır.
• TBMM tarafından kabul edilmiş ve usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş Milletlerarası Antlaşmalar
• Olağanüstü Hâl döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

2.

• İnkılap Kanunları

1982 Anayasası’na göre, A, B, D ve E şıklarında geçen ifadelerde seçilen bir daha seçilemez diye bir kural yoktur. C
şıkkında Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12 yıl için seçildiği
ve seçilenin bir daha seçilemeyeceği hükmü vardır.

Bütçe kanunlarına ilişkin TBMM kararları, Anayasa Mahkemesince incelenmektedir.
(Cevap B)

(Cevap C)

3.

1982 Anayasası’na göre, yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Yargı organı, bu fonksiyonunu mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkelerine göre yerine getirir.
(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

7.

(Cevap A)

8.

Anayasa Mahkemesi seçeneklerdeki tüm organların başkanlarını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahiptir.
Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi kendi başkanını yargılama
yetkisine de sahiptir.

KAPLAN AKADEMİ

Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin
hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.

1982 Anayasası idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğunu genel bir ilke olarak belirlemiş;
ancak bazı istisnalar öngörmüştür. Bunlardan biri de Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıdır. Diğer askerî merciler (kuvvet komutanlıkları) tarafından verilen silahlı kuvvetlerden ilişik kesme kararları Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin denetimine tabi iken; YAŞ tarafından verilen kararların yargı denetimi dışında bırakılması eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktaydı.
Bu eşitsizliğin giderilmesi için 2010 yılındaki anayasa değişikliği ile YAŞ’ın ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. Aynı değişiklikle yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı belirtilmiştir.

(Cevap B)

5.

Anayasa Mahkemesi kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve TBMM iç tüzüğünü şekil ve esas bakımından, anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler.
(Cevap D)

9.

4.

Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile ödevler hakkında
yüksek bir mahkeme olan Danıştay kararları esas alınır.

(Cevap C)

(Cevap C)

10. 1982 Anayasası’nın 142 maddesine göre; mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri işleyişi, yargılama usulleri kanunla
düzenlenir.
(Cevap A)
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11. Hâkimler ve Savcılar Kurulu; adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, geçici yetki verme, yükseltme, birinci sınıfa ayırma, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. 1961 Anayasası’nın ilk halinde Yüksek Hakimler Kuruluna yer verilmiştir. 1971’de yapılan Anayasa değişiklikleriyle Yüksek Savcılar Kurulu kurulmuştur. 1982 Anayasası ise, her iki kurulu birleştirmiştir.
(Cevap E)

Test • 4

KAPLAN AKADEMİ

1982 ANAYASASI: YARGI ORGANI VE FAALİYETLERİ

16. Kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, tüm tüzel kişileri ve gerçek kişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerini sadece “şekil”den denetleyebilir; “Esas”tan denetleme yetkisi yoktur.
(Cevap C)

17. 1982 Anayasası’nda 2010’da yapılan değişikliğe göre; toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması hâlinde taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir.

(Cevap B)

(Cevap E)

13. Kamu davası, eski dilde devletin kovuşturması da denilen;
devletin toplum adına herhangi bir suçluyu işlenen bir suç
doğrultusunda mahkemeler karşısına getirip yargılama ve
dava etme sürecinin başlamasına önayak etmesi gerekmektedir. Bu vesile ile bu kovuşturmaya da kamu davası denir.
Kamu davaları Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılmaktadır.
(Cevap B)

14. Anayasamızda, Anayasa değişiklikleri ile ilgili kanunların “ivedilikle görüşülemeyeceği” belirtilmiştir. İvedilikle görüşme
kavramı da yine anayasa ve iç tüzükte tanımlanmıştır. “İvedilikle görüşülememe” kanunu iki defa görüşme zorunluluğunu ifade eder. Bu zorunluluk, anayasa değişikliklerinin
aceleye getirilmemesini sağlamak içindir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. Mahkemelerde görülmekte olan bir dava sırasında, taraflardan birinin, uyuşmazlığın çözülmesinde uygulanacak kanunun ya da kanunun belli bir hükmünün anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmesi halinde, mahkeme öncelikle bu sonucunu incelerse, defi yolu ile denetim sözkonusudur. kanunların anayasayı uyunluğunun defi yolu ile denetim, ilk olarak
ABD’de 1803 yılında içtihat yolu ile açılmıştır.

18. 1982 Anayasası’nda 2010’da yapılan değişiklikle Anayasa
Mahkemesine TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları görevleriyle ilgili
suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılama yetkisi verilmiştir.
Milletvekilleri görevleriyle ilgili olağan mahkemelerde yargılanmaktadır. Bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu
olmamıştır.
(Cevap D)

(Cevap A)

19. Hâkimler ve Savcılar Kurulu bir yüksek mahkeme olmayıp
o statüde sayılmıştır. 2017 Anayasa değişikliğiyle sadece
dört yüksek mahkeme kalmıştır.
(Cevap D)

15. Anayasa’da öngörülen “hâkimlik teminatı” unsurları şunlardır:
• Azledilmeme teminatı

• Mali teminat (aylık ve ödeneklerinden yoksun kılınamama teminatı)
• İdari görevlere atanmama teminatı
Savcılık sınıfına atanmama teminatı, Anayasa’da öngörülmemiştir. HSK’nin hâkimin rızasını almadan onu savcılığa
ataması mümkündür.

KAPLAN AKADEMİ

• Emekliye sevk edilmeme teminatı

(Cevap B)

20. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinden önce, süresi
biten Anayasa Mahkemesi üyelerinin tekrar seçilmesi söz
konusuyken yeni yasaya göre bir kimse en fazla bir kez Anayasa Mahkemesi üyeliği yapabilir.
(Cevap A)
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2010 yılında yapılan değişikliğe göre; Hâkimler ve Savcılar
Kuruluna üye seçimi, mevcut üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılmalıdır.
(Cevap E)

2.

Danıştay ve idari mahkemelere dava açma süresi 60 gündür.

8.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5
Yargıcın yarattığı kuralın diğer yargıçları ve kendini bağlamayacağı kuralın Türk hukukundaki istisnası, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları, benzer hukuki konularda Yargıtay
Genel Kurulları Dairelerini ve Adliye Mahkemelerini bağlar.
(Cevap E)

(Cevap D)

9.
3.

Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi tek dereceli bir yapıya sahiptir.
(Cevap D)

Yargıtay; adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka
bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son
inceleme merciidir. Üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca
seçilir. Üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı, hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile bu meslekten sayılan kişilerden oluşur.
(Cevap E)

5.

Anayasa Mahkemesi, kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün, Anayasa’ya şekil ve esas
bakımından uygunluğunu denetlemek amacıyla 1961 Anayasası ile kurulmuştur.

(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

4.

1982 Anayasası’nın 159. maddesine göre Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Hâkimler ve Savcılar Kurulu; adli ve idari yargı, hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme,
geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro
dağıtma, disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar. Kurulun başkanlığını Adalet Bakanı yapar.
Üyeleri ise cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilir.

10. Hukuk Dalları; Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere
ikiye ayrılır. Kişiler arasındaki ilişkide hukuki eşitlik söz konusu ise bu durumu düzenleyen kurallar özel hukuk alanına girer. Ancak, taraflar arasında alt - üst ilişkisi varsa ve bir
taraf kamu gücüne sahipse (devlet) bu durumu düzenleyen
kurallar kamu hukuku alanına girmektedir.
Ceza Hukuku, Kamu Hukuku alanına girerken Miras Hukuku, Özel Hukuk alanına girmektedir.
Miras ile ilgili anlaşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemelerinde
görülür.

(Cevap A)

(Cevap B)

6.

1982 Anayasası’nın 160’ıncı maddesi Sayıştayın görev ve
yetkilerini düzenlemektedir. Buna göre, I ve II doğrudur. Ancak, III yanlıştır. Çünkü Sayıştay, bir yüksek mahkeme değildir.

11. Öğretmenler birer kamu personelidir ve görev yerlerinin değiştirilmesi de idari bir işlemdir. İdari işlemlerin iptali için açılan davalar ise idare mahkemelerinde görülür.

(Cevap D)

Anayasamız’da usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar, olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (III), İnkılâp Kanunları (IV), Yüksek Seçim Kurulu
kararları (II) ve üç istisna dışında parlamento kararları yargı
denetimine tabi değildir. Kanunlar (Bütçe Kanunları da dâhil), olağan dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, anayasa değişiklikleri (sadece şekil yönünden), TBMM İç Tüzüğü, yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları, milletvekilliğinin düşmesi kararları yargı denetimine tabidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

7.

12. 1982 Anayasası’nın 160. maddesine göre; Sayıştay, merkezî
yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM
adına denetlemekle görevlidir.
(Cevap B)

(Cevap E)
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(Cevap A)

17. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesi için bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunlar arasında;
KAPLAN AKADEMİ

13. Kanunların şekil bakımından anayasaya uygun olup olmadığını Anayasa Mahkemesi denetler. Bununla ilgili olarak
1982 Anayasası’nda şu hüküm geçmektedir: “Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve
TBMM iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlarından
uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece
şekil bakımından inceler ve denetler.”

Test • 5

• Bireysel başvuru hakkı
• Üyelerin görev süresinin 12 yılla sınırlandırılması
• Anayasa Mahkemesine TBMM’nin üye seçilebilmesi
• İki bölüm hâlinde çalışma şekli
• Yüce Divan kararına karşı yeniden inceleme başvurusu
yapılabilmesi
gibi değişiklikler vardır.
Buna göre, I, II ve III. öncüller 2010 anayasa değişikliği ile
getirilmiştir.

14. Ceza hukuku kurallarının müeyyidesi “ceza”dır. Cezalar ağırlıklarına göre çeşitlere ayrılır. Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK)
cezaları saymış ve her birini tanımlamıştır. Bunlar;

(Cevap C)

18. 1982 Anayasası’nın 85. maddesine göre yasama dokunulmazlığı kaldırılan veya milletvekilliği düşürülen bir vekil Meclis Genel Kurulunda kararın alındığı tarihten başlayarak 7
gün içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi iptal işlemini 15 gün içinde karara bağlar.

• ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
• müebbet hapis cezası
• süreli hapis cezası

(Cevap B)

• adli para cezası

19. Hâkim ve savcı teminatıyla ilgili kurallar:

1982 Anayasası’nda 2004 yılında yapılan değişiklikle, ölüm
cezası ve onunla ilgili hükümler kaldırılmıştır. Bu nedenle hiç
kimseye ölüm cezası verilemez.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

müeyyideleridir.

15. Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanununun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin
son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da
ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

• Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında hâkimlere emir ve talimat veremez.
• Hâkimler ve savcılar azlolunamaz.
• Kendileri istemedikçe Anayasa’da gösterilen yaştan önce (65) emekliye ayrılamaz.
• Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle
de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun
kılınamaz.
Cumhurbaşkanının yüksek mahkeme hâkimlerini görevden
alma gibi bir yetkisi yoktur.
(Cevap C)

20. Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri:

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı, hâkim ve
cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından
Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Cumhurbaşkanı’nın yüksek yargı organlarından Yargıtay üyeleri ve Danıştay üyelerinin 3/4’ünü seçme yetkisi yoktur.

• Kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve
TBMM İç Tüzüğünün Anayasa’ya, şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler.
• Siyasal partilerin kapatma davalarına bakar ve mali denetimlerini yapar.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

16. 1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliğiyle HSK üye sayısı 13 olarak düzenlenmiştir.

• Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar.

(Cevap E)

• Cumhurbaşkanının, Bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkanı ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,
Sayıştay Başkan ve üyelerini, TBMM başkanını, Genelkurmay Başkanını, hava, deniz ve kara kuvvetleri komutanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı “Yüce Divan”
sıfatıyla yargılar.
Yönetmeliklerin Anayasa ve kanunlara uygunluğunu denetlemek Danıştay’ın ve İdari Mahkemelerin görev alanı içindedir.
(Cevap D)
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1982 Anayasası’nın 148. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, TBMM başkanını, Genelkurmay Başkanını, hava, deniz ve kara kuvvetleri komutanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
(Cevap A)

2.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

1982 Anayasası’nın 37. maddesinde, “Kanuni Hâkim Güvencesi” başlığı altında “Hiç kimse kanunen tabi olduğu
mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.” ifadesi yer almaktadır.

Hukuk devletinde, yürütme ve yasama organlarının işlemlerinin yargı organının denetiminde olması gerekir. Yürütme
organının işlemleri iki farklı yolla yargı denetimine sokulabilir. Bunlardan birincisi, bu nitelikteki davalara genel mahkemelerin baktığı sistemdir. Anglo – Sakson modeli de denen
bu yöntemi Birleşik Krallık ABD, Arjantin gibi ülkeler benimsemiştir. İkincisi, idari davaların yalnızca bu işe özgülenmiş
mahkemelerde görülmesidir. Kıta Avrupası modeli olarak adlandırılan bu sistem, Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya gibi çok sayıda ülkede uygulanmaktadır. Türkiye’de
idarenin işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara idare
mahkemeleri bakar. İdari yargının en üstünde Danıştay yer
alır.
(Cevap C)

6.

(Cevap A)

1982 Anayasası’nın “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlığı altındaki 38. maddesinde; Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz ifadesi yer almaktadır.
(Cevap E)

7.

Siyasi partilerin kapatılma nedenleri:
• Tüzük ve programlarının, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olması
• Partilerin, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet
ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi
• Herhangi bir tür diktatörlüğü savunmak
• Suç işlenmesine teşvik etmek
• Ticari faaliyette bulunmak

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

Bölgeyi ilgilendiren yönetmelik davalarına idari mahkemeler bakar. Ülkeyi ilgilendiren yönetmeliklerin iptal davasına
ise Danıştay bakar.
(Cevap B)

8.

1982 Anayasası’nda suç ve cezalara ilişkin esaslar:
• Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
• Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
• Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur.

• Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan
maddi yardım almak

• Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Siyasi partiler, Anayasa’da belirtildiği üzere önceden izin almadan kurulurlar. Bu durum kapatılmaları için bir gerekçe
oluşturmamaktadır.

• Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak
kabul edilemez.

(Cevap E)

(Cevap B)

9.
Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerle ilgili görevleri:

• Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminat esaslarına göre kurulur ve görev yapar.

• Siyasi partilerin, mali denetimini yapmak

• Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanı Yardımcısı Kurulun tabii üyesidir.

• Siyasi partilerin kapatılma davalarına bakmak
• Bir siyasi partiyi kapatma yerine, dava konusu fiillerin
ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından
kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar vermek
1982 Anayasası’na göre; Temelli kapatılan bir siyasi parti başka bir ad altıda kurulamaz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin partinin yeniden kurulmasına izin vermek gibi bir
yetkisi yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

4.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu:

(Cevap B)

• Üyeler 4 yıl için seçilir ve süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.
• Kurul, seçimle gelen asil üyeleri arasından bir başkan
vekili seçer.
• Adli ve idari yargı, hâkim ve savcılarını mesleğe kabul
etme, atama, nakletme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma vb. işlemleri yapar.
(Cevap B)
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• Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM
İç Tüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından
uygunluğunu denetler.
• Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerini yargılar.
• Siyasi partilerin kapatılma davalarına bakar.

KAPLAN AKADEMİ

10. Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri:

• Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı, milletvekillerince açılan iptal davalarına bakar.
• Uyuşmazlık Mahkemesine başkanlık edecek üyeyi kendi üyeleri arasından seçer.
(Cevap A)

11. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi yüksek yargı organlarıdır.
Asliye Ceza ve Sulh Hukuk Mahkemeleri ise idari olmaktan
ziyade adli hukuk mercileridir. Vergi mahkemeleri idari yargı kuruluşudur.

(Cevap A )

Ancak I ve III. öncülde belirtilen bilgi yanlıştır. Çünkü Genelkurmay Başkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargı denetimi dışında tutulması söz konusu değildir.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

IV. Yüksek Askeri Şura kararları: Anayasa’ya göre, Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle
emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

(Cevap E)

16. Soru kökünde 2005 yılında hukukumuza giren istinaf kanun
yolundan bahsetmektedir. İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece bir denetim mekanizması ve kanun yoludur. İstinaf kanun yolunun
uygulanması durumunda, ilk derece mahkemesi kararından
sonra, karar önce istinaf denetimine tâbi tutulacak, istinaf
denetiminden sonra temyiz yolu açıksa temyize başvurulabilecektir.

• Siyasi partilerin mali denetimlerini yapar.

12. II. Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları: Anaya-sa’ya göre; Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

15. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara Sulh hukuk mahkemeleri bakar. Adli yargı örgütünün bir kolu olan Sulh hukuk
mahkemeleri genel görevli, tek hâkimli, ilk derece yargı yerleridir. Sulh hukuk mahkemesinde, kural olarak basit yargılama usulü uygulanır.

2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı işlemlerine de

17. Soybağına ilişkin uyuşmazlıkları çözmekle görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesi, aile hukukundan
doğan davalar ile aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme
kararlarının tanıma ve tenfizi yanında, Ailenin korunmasına
dair yasada öngörülen tedbir kararlarını almak, ayrıca diğer
yasaların verdiği görevleri yapmakla görevlidir.
(Cevap B)

18. Siyasi iktidarları yaptıkları işlem ve eylemlerde sınırlandıran
bir takım hukuki araçlar vardır. Katı anayasa, Yargı denetimi,
Çift meclis sistemi, Devlet Başkanının vetosu... bunlardan
bazılarıdır.
(Cevap E)

yargı yolu açılmıştır.
(Cevap D)

(Cevap B)

14. Danıştay Kanunu’nun 15. maddesine göre Danıştay Genel
Kurulu, Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire
başkanları ve üyeler ile Genel Sekreterden oluşur.

19. Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemlerin yargı
kararıyla ortadan kaldırılmasına “iptal” adı verilmektedir. İptal, idari işlemi geçmişe yönelik olarak etkileyen bir unsurdur.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

13. Hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanında göstermiş oldukları yargısal faaliyetlere Medeni yargı (hukuk yargısı) adı
verilir. Medeni yargı, çekişmeli yargı (nizalı kaza) ve çekişmesiz yargı (nizasız kaza) olmak üzere ikiye ayrılır. Çekişmeli yargı “iki taraf arasındaki bir uyuşmazlığın taraflardan
birinin talebi üzerine, bağımsız hâkim, tarafından yargısal
usule uyulmak ve iki tarafa iddia ve savunma hakkı tanınmak suretiyle objektif hukuka göre çözüme kavuşturulması” olarak tanımlanabilir. Çekişmesiz yargı, ortada herhangi
bir uyuşmazlığın ve hasmın bulunmadığı yargı türüdür.

20. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesine on iki üye seçmektedir. 1982 Anayasası’nın 146. maddesine göre Cumhurbaşkanı bu üyelerden dördünü üst kademe yöneticileri, serbest
avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından
doğrudan seçmektedir.
(Cevap C)

(Cevap D )
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1982 Anayasası’nın 135. maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili hüküm bildirmektedir. İlgili
maddede bu kuruluşların özellikleri ve amaçlarıyla ilgili D seçeneğindeki gibi bir ifade belirtilmemiştir.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

İdareye bağlı bir merci ya da kamu görevlisinin kendi yetkisi alanından olmayan bir konu üzerinde işlem tahsis etmesi yetki tecavüzü olarak adlandırılmaktadır. Yetki tecavüzü
nedeni ile hukuka aykırı olan karar (açık ve bariz olmadığı
takdirde) yok hükmünde sayılmaz. Bu karar hukuk âleminde doğmuştur. Ancak hukuka aykırılığı ileri sürülerek iptali
istenebilir.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan başkent teşkilatında yer alır. Vali ise merkezden yönetimin taşra teşkilatındadır.
(Cevap D)

7.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri bir tarih belirilmez ise Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
(Cevap A)

3.

1982 Anayasası’nın 125. maddesi; “yargı yetkisi, idari işlem
ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
Hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz” şeklinde bir hüküm bildirmektedir. 2010 yılında yapılan bu anayasa değişikliği ile mahkemelerin yerindelik denetimi kaldırılmıştır.
(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

(Cevap E)

9.
4.

Cumhurbaşkanlığı, Vali, içişleri Bakanı, kaymakam, Genel
Kolluk Amiri iken Belediye Başkanı yerel kolluk amiridir.
(Cevap E)

2017 Anayasa değişikliği ile savaş dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağı kararlaştırılmıştır.

MİT ve Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurumdur. Genel Kurmay Başkanlığı ise yapılan düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığına sorumlu hale getirilmiştir.

5.

1982 Anayasası’nın 74. maddesine göre, herkes kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Dolayısıyla bu haktan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da faydalanabilir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)

10. Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname doğrultusunda yükseköğretim kurulu ve üniversiteler arası kurul, yükseköğretimin üst kuruluşları arasında yer almaktadır.
(Cevap D)
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(Cevap C)

16. Merkezden yönetimin, taşra teşkilatı il organları şu şekildedir.
KAPLAN AKADEMİ

11. MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu’nun 11. maddesine göre, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulmuş bir teşkilattır.

a) Vali
b) İl İdare Kurulu
c) İl İdare Şube Başkanlıkları
Vali, İl Özel İdaresinin de başı sayıldığından verilen seçeneklerden sadece İl İdare Kurulu taşra teşkilatı birimidir.

12. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanının
onayı ile atanır.

(Cevap B)

(Cevap D)

17. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları (ilçe belediye başkanları) ve ilk kademe belediyeleri belediye başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidirler.
13. İdarenin bütünlüğü ilkesi, 1982 Anayasası’nın 123. maddesinde; idarenin mali ve ekonomik sorumluluğu ise anayasanın dördüncü kısmında düzenlenmiştir.
(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

18. Mahallî idareler şunlardır:
a. İl Özel İdaresi
b. Belediyeler
c. Köyler
Buna göre, A, C, D ve E’de verilenler mahallî idarelerdir. Fakat mahalleler mahallî idare değildirler.

14. İdari vesayet, merkezî idarenin taşra teşkilatını denetleme
yetkisidir. Merkezî idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan bir araçtır. Bu araç genel bir yetki olmayıp yerinden yönetim kuruluşu organ ve görevlilerinin seçimi, atanmaları, seçimlerinin onanması, geçici olarak
görevlerine son verilmesi veya tamamen görevlerine son
verilmesi biçiminde ortaya çıkar.

(Cevap B)

(Cevap A)

19. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 1982 Anayasası’nın 133.
maddesiyle düzenlenmiş bir kurumdur. Anayasal bir kurul
olması dolayısıyla, lağvedilebilmesi için Anayasa’da gerekli değişikliklerin yapılması gerekir. Diğer kurumlar anayasal
bir nitelik taşımadığı için böyle bir değişikliğe ihtiyaç yoktur.
(Cevap D)

15. Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları şunlardır:
KAPLAN AKADEMİ

• Uyarı
• Kınama
• Aylıktan kesme
• Kademe ilerlemesinin durdurulması
• Memurluktan çıkarma
(Cevap B)

20. 1982 Anayasası’nın 130. maddesine göre üniversiteler kanunla kurulur.
(Cevap D)
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(Cevap B)

2.

7.

Belediye başkanlığı yerinden yönetim ilkesine göre kurulmuştur. Bu nedenle hiyerarşik sıralamada yer almaz.

Yetki genişliği, merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek
amacıyla, merkezî idare adına taşra örgütünde sadece illerde valinin valilere tanınan bir yetkidir.

Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı, Muhtar, İl Genel Meclisi
seçimle belirlenirken Vali atamayla belirlenir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap A)

8.

Hiyerarşik ilişki;
• Bakan

3.

Türk kamu yönetiminde ilçelerin değil, illerin yönetimi yetki
genişliği esasına dayanmaktadır.

• Vali
• Kaymakam

(Cevap C)

arasında söz konusudur.
Belediyeler ve muhtarlıklar yerel yönetim kuruluşları olduğu
için hiyerarşik ilişki içinde değildirler.

4.

İdarinin bütünlüğü idari vesayet ve hiyerarşi ile olur. A, B, C
ve E şıkları hiyerarşi ile olurken içişleri bakanı belediye başkanı idari vesayet ile denetler.
(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

9.

Belediye başkanları ve Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Bakanlar ise Cumhurbaşkanınca atanır.
(Cevap E)

5.

Kamu iktisadi kuruluşları Sayıştay denetimine tabidir.

6.

“Kamu istikraz sözleşmeleri”, devlet veya diğer bir kamu tüzel kişisinin bir özel hukuk kişisinden belli bir miktar para
ödünç alması konusunda akdettiği sözleşmelerdir. Türkiye’de özellikle devlet, tahvil, bono gibi isimlerle çıkardığı senetlerle özel kişilerden borç para almaktadır. Devletin bu tür
özel kişilerden borç alması da bir idari sözleşme sayılmaktadır. Çünkü bu tür sözleşmelerde sözleşme konusu olan
senedin (tahvil ve bononun) haciz edilmemek veya bazı durumlarda para yerine geçmek gibi kamu gücü ayrıcalıkları,
diğer bir ifadeyle özel hukuku aşan hükümler bulunmaktadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

10. İdari işlem ve eylemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların
ayrı bir yargı düzenindeki mahkemelerce çözümlenmesi sistemini ifade eden idari yargı, Fransa’dan getirilmiştir. İdari
yargı makamları Danıştay’ın yüksek mahkeme olarak kurulduğu bir yargısal sistem içinde yer almaktadır. İdare ve vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi, bölge idare mahkemeleri ise itiraz merci olarak öngörülmüştür. Bölge idari mahkemeleri kendisine doğrudan dava açılabilen ilk derece mahkemeleri olmayıp idare ve vergi mahkemelerinde tek hâkim
tarafından verilen ya da İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda
belirtilen mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna başvuran
bir idari yargı makamıdır. Danıştay ise idari mahkemelerce
verilen ve kanunun başka bir idari yargı makamına bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercidir. Yine kanunla belirtilen davalara ilişkin olarak ilk ve son derece mahkemesi olarak görev yapmaktadır. (1982 AY. md. 155/I).
(Cevap B)
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11. Memura, görev ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesi kınama; görev ve davranışlarında daha
dikkatli olmasının yazılı olarak bildirilmesi ise uyarma cezasıdır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

İDARE HUKUKU VE İDARİ TEŞKİLAT

12. Anayasanın 160. maddesine göre, Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas
alınır.

Bakan → Vali → İl Emniyet Müdürü
(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

(Cevap B)

17. Hiyerarşik sıralama şu şekildedir:

(Cevap B)

13. Devlet memurlarının haftalık 40 saat mesai yapma yükümlüğü vardır.

16. Kamu kurumları, idari, sosyal, bilimsel ve iktisadi olmak üzere çeşitli gruplara ayrılır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),
adından da anlaşılacağı gibi sosyal kamu kurumları arasındadır.

18. Ülkemizde hükümete ve bakanlıklara yardımcı olmak, belli
konularda görüş bildirmek, denetim yapmak gibi amaçlarla
kurulan çeşitli birimler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Danıştay, Sayıştay ve MGK’dir.
(Cevap E)

14. 657 Sayılı DMK’ye göre disiplin cezalarının türleri şunlardır:
Uyarma
Kınama
Aylıktan kesme
19. I, II ve III. ifadeler devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren disiplin suçu içeren davranışlardır. 657 DMK’ya göre ticaret yapmak kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren bir disiplin suçudur.

Kademe ilerlemesinin durdurulması
Devlet memurluğundan çıkarma
DMK’de devlet memurları için öngörülmüş cezalar içerisine
“kamu haklarından mahrumiyet” yoktur.

(Cevap C)

15. DMK’ya göre maiyetindekilere veya amirlerine fiili tecavüzde bulunmak devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren
bir disiplin suçudur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

20. 1982 Anayasası’nın 160. maddesine göre Sayıştay, merkezî
yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM
adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin
hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
(Cevap C)
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Anayasamızın 127. maddesine göre mahallî idarelerin karar
organları (belediye meclisi, ihtiyar meclisi, il genel meclisi)
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulur.
(Cevap A)

2.

6.

Genel olarak Türkiye Cumhuriyeti İdaresinin görevleri şunlardır:
Millî güvenliğin sağlanması

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Kolluk faaliyetleri
Kamu hizmetleri
Özendirme ve destekleme faaliyetleri
İç düzen (öz yönetim) faaliyetleri
Planlama faaliyetleri

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ilgili A, B,
C ve D seçenekleri doğrudur. E seçeneği yanlıştır çünkü siyasi partilerin aday göstermesi mümkün değildir.

(Cevap E)

(Cevap E)

7.
3.

İdare hukukunda dağınıklık vardır, tek bir kanunda toplanmamıştır. Bu durum idare hukukunun tedvin edilmediğinin
yani derlenmediğinin göstergesidir.

Köy, Belediye, İl özel idaresi ve KİT’ler yerinden yönetimler
oluştururken; İl idare kurulu merkezi taşra teşkilatını oluşturur.
(Cevap C)

4.

Merkezden yönetimin faydaları şunlardır;
• Güçlü bir devlet yönetimi sağlar.
• Hizmetler daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde
yürütülür.
• Hizmetler, yeknesak bir biçimde yürütülür.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

Köy ihtiyar meclisi (İhtiyar heyeti) doğal üyeler ve seçilmiş
üyeler olmak üzere ikiye ayrılır. Seçilmiş üyeler, köy derneği tarafından doğrudan ve çoğunluk usulüne göre seçilir.
İmam, köy öğretmeni ve köy okul müdürü ise meclisin doğal üyeleridir. Muhtar ise köy idaresinin başıdır.
(Cevap D)

• Partizanlığı önler, mali denetimi kolaydır.
• Merkezden yönetimin sakıncaları şunlardır;
• Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar.
9.

• Hizmetlerin yöresel gereksinimlerine göre yürütülmesi
güçtür.
• Demokratik ilkelere pek uygun değildir.
(Cevap E)

İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale
niteliği taşıyan eylemleri “fiili yol” olarak adlandırılır. Fiili yol
olarak nitelenen eylemler, idarenin açıkça hukuka aykırı bir
kararının uygulanması ya da hukuka uygun kararın hukuk
dışına çıkarılarak yerine getirilmesi durumunda söz konusu
olur.

5.

İl idaresi olan vali, “iller” yetki genişliği esasına dayandığından ilde “devletin”, daha doğrusu devlet tüzel kişiliğinin bir
temsilcisidir. Aynı zamanda vali, ilde hükûmetin ve tek tek
her bir bakanlığında temsilcisi olup hem hükûmetin ve hem
de bakanlıkların idari ve siyasal yürütme organıdır.
Kaymakam; ilçe idaresinin başıdır. Kaymakam, ilçede hükûmetin temsilcisi olup ilçenin yönetiminden sorumludur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

10. Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk
kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirler alır.
Bu amaçla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder.
(Cevap B)

(Cevap B)
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11. Devlet memurları, mesai günlerinde görevlerinin başında
bulunmak zorundadır. İzinsiz ve mazeretsiz görev başında
bulunmaması çeşitli yaptırımlara yol açar. Özürsüz olarak bir
yılda toplam 20 gün göreve gelmeme kişinin memurluktan
çıkarılmasına yol açan bir sonuç doğurur.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

İDARE HUKUKU VE İDARİ TEŞKİLAT

(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap B)

18. Yeni bir ilçe kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi,
adının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile yapılan idari işlemlerdir.
(Cevap C)

19. İdaresinin bütünlüğü idari vesayet ve hiyerarşi ile sağlanmaktadır. Merkezden yönetimde hiyerarşi varken, kamu tüzel kişiliği olan yerinden yönetimlerde denetim idari vesayet
ile olur. İlçe idaresi merkezden yönetim yani hiyerarşidir, diğerleri idari vesayettir.

14. Memurların ödev ve yükümlülükleri Devlet Memurları Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bunlar sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, emirlere uymak, davranış ve işbirliği,
işbaşında bulunmak, devlet malını korumak, mal bildiriminde bulunmak, kıyafet ve ikamet mecburiyeti gibi unsurlardır.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

15. Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilen idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişilerdir.

(Cevap E)

17. Belediye Kanunu’na göre Belediye Başkanı halk tarafından
seçilir. Ancak Belediye encümeni, belediye meclisi ve birim
amirleri arasından seçilir.

12. İller ve ilçelerin kurulup kalkınması kanunla yapılan bir idari
işlemdir. Ancak köylerin kurulması İçişleri Şurasının kararı
ile olur.

13. Mahallî idarenin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmemeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı, geçici bir tehdit olarak kesin hükme kadar uzaklaştırılabilir.

16. Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek
derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanır. Devlet memurları kanununda bu durum kariyer ilkesi olarak tanımlanmıştır.

(Cevap D)

20. Merkezi idare başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye
ayrılır. Başkent teşkilatı Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve merkeze yardımcı kuruluşlardan oluşur. Taşra teşkilatı ise il ve
ilçeden oluşur. Buna göre, Ankara Valiliği taşra teşkilatının
bir organıdır.
(Cevap A)
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İlçe, genel idaresinin başı kaymakamdır. Kaymakam ilçede
hükümetin temsilcisidir. Kaymakamın Devlet tüzel kişiliğini
temsil etme yetkisi yoktur.
(Cevap B)

6.

Yerinden yönetimin zararları:
Bölgeler arasında eşitsizlikleri artırabilir; ülkenin birliğini bozabilir.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

Yerel yönetimler partizanca uygulamalara yol açabilir.
Yerinden yönetim kuruluşları yeterli mali ve teknik imkânlara sahip değillerse, hizmetin yürütülmesinde aksaklık doğabilir.
Yerinden yönetim kuruluşlarının mali denetimleri zordur.
Verilen diğer seçenekler yerinden yönetimin faydalarını göstermektedir.
(Cevap D)

2.

Merkezî idarenin başkentteki yetkililerinden oluşan teşkilatına başkent teşkilatı; başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış
teşkilatına ise taşra teşkilatı denilir.

7.

(Cevap D)

İdarenin düzenleyici işlemleri genel ve kişilik dışı olan idari
işlemlerdir. Örneğin; Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve yönetmelik idarenin düzenleyici işlemleridir. Düzenleyici işlemler,
maddi bakımdan, yani içerikleri itibarıyla, kanunlara benzerler. Yani idare, düzenleyici işlemlerle kurallar koyar.

3.

Yerinden yönetim (ademimerkeziyet) topluma sunulacak hizmetlerin tek elden değil, merkezî idare içinde yer almayan
kamu tüzel kişilerince yürütülmesidir.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

8.

• I. Bakanlıklar,
• II. Üniversiteler (Vakıf üniversiteleri dâhil),
• III. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mutlaka kanunla kurulmalıdır.
(Cevap D)

9.

4.

Taşınmaz mallara kamunun el koyması kamulaştırmadır. Belediye adına bu yetki belediye encümeni, il özel idare adına
il encümeni yetkilidir.

Anayasamıza göre, aşağıdaki eylem / işlemlerin mutlaka kanunla; yani TBMM kararı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Yasama organının idareye yetki vermesi söz konusu olamaz.

Merkezden yönetimin sakıncalarını ortadan kaldırmak ve
özellikle bu yönetim biçiminin yol açtığı kırtasiyeciliği bertaraf ederek hizmetlerin taşrada gecikmeden yürütülmesini
sağlamak amacıyla “yetki genişliği” ilkesinin uygulanması
yoluna gidilmiştir.
(Cevap D)

(Cevap E)

5.

İdarenin bütünlüğü, idari ve soyut ve hiyerarşi ile sağlanır.
A, C, D ve E’de verilen organlar arasında hiyerarşik bir yapı
vardır. Fakat belediyelerin kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Bundan dolayı belediye başkanı ile İçişleri Bakanı arasında idari vesayet söz konusudur.

KAPLAN AKADEMİ

10. Belediye meclisi;
• Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,
• Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa
• İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay’ca fesh olunur.
(Cevap B)

(Cevap B)
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(Cevap A)

16. Memurlar ve diğer kamu görevlileriyle ilgili hükümler Anayasamızın 129’uncu maddesinde düzenlenmiştir.
KAPLAN AKADEMİ

11. Belediye Başkanı seçilebilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Buna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri;
• Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdür.
• Savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.
• Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz.
• Yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ancak
idare aleyhine açılabilir.

12. (A) Ankara İl Genel İdaresi merkezî yönetimin taşra teşkilatındandır. (B), (C), (D) ve (E) seçeneklerindekiler ise merkezî
yönetimin başkent teşkilatındandır.

• İşledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması istisnalar dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır.

(Cevap A)

• Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Ancak kamu görevi dışındaki konular için böyle bir yasak yoktur.

13. Merkezî idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlüğü sağlayan hukuki araç “idari vesayet” yetkisidir. Devletin bütünlüğünü ve kamu hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde uyumlu bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla,
devlet tüzel kişiliğinin ve bu tüzel kişiliği temsil eden merkezî
idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine idari vesayet denir.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap E)

17. Yetki genişliği ilkesi illerde sadece valilere tanınır. Amaç merkezî yönetimin sakıncalarını azaltmaktır.
(Cevap B)

18. İdari kararlar, icrai olma özellikleri dolayısıyla hukuka uygunluk karinesinden yararlanırlar. Bir başka deyişle idari kararlar, hukuka uygun kabul edilirler. Bu sebeple, araya hukuka
uygun olduklarına dair bir yargı kararı girmeksizin, ilgililer
üzerinde doğrudan etki gösterirler.

14. Paragrafta verilen tanım liyakat ilkesi ile ilgilidir. Bu ilke bir
makama en layık kişinin seçilmesini öngörür.

(Cevap B)

(Cevap C)

19. A, B, C ve D şıklarında verilenler mahallî idari kolluk makamları arasında yer alır. Zabıta ise belediyenin kolluk personelidir.

15. Kamu hizmetlerini, bireylerin yararlanma biçimlerine göre iki
tip ayrıma tabi tutmak mümkündür.

• İkincisi ise dolaylı ve birlikte yararlanma sağlayan kamu
hizmetleri. Buna göre de bireyler, bazı kamu hizmetlerinden idare ile bir ilişki içine girmeden ve dolaylı olarak
yararlanırlar. Örneğin, bayındırlık hizmetleri.

(Cevap E)
KAPLAN AKADEMİ

• Birincisi doğrudan doğruya ve bireysel yararlanma sağlayan kamu hizmetleridir. Buna göre bireyler, kamu hizmetlerinden idare ile ayrı ayrı ilişki kurmak suretiyle doğrudan yararlanırlar. Örneğin; öğretim, sağlık gibi.

20. Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu görevlileri, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. İşçiler, bir iş akdi ile çalışan
özel hukuk hükümlerine tabi personellerdir.
(Cevap E)

(Cevap B)
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Merkezî idarenin taşra örgütündeki amirlerinin belli konularda merkeze danışmadan kendiliklerinden karar alma ve uygulama yetkilerine “yetki genişliği ilkesi” denmektedir. Anayasa’ya göre illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanmaktadır. Türk idare sisteminde yalnızca valiler yetki genişliği ilkesinden yararlanmaktadır.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

(Cevap C)

7.

Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne ya da
kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan işletme veya işletmeler
topluluğuna “müessese” adı verilir. Özel hukuk hükümlerine tabi olan müesseselerin bütçesi, kamu iktisadi teşekküllerinde olduğu gibi devlet bütçe rejiminden ayrı yönetilir.

2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
4. maddesi “belediyenin kuruluşu ve sınırları” ile ilgili hükümler içermektedir. Buna göre nüfusu 5000 ve üzerinde olan
yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. Ayrıca il ve ilçe
merkezlerinde belediye kurulması da zorunludur.

İl özel idaresi il halkının yerel nitelikteki ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yasayla kurulan kamu tüzel kişiliğidir. Merkezî yönetimden ayrı bir teşkilatlanmaya sahiptir. Dolayısıyla merkezî yönetim birimi değil yerel yönetim birimidir.
(Cevap C)

3.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler) kamu kaynaklarını (Petrol, çay, elektrik, makine ve kimya, kömür, bakır, demir, şeker, tütün) kullanmak suretiyle ekonomik alanda faaliyet yürüten devlet kuruluşlarıdır. Rekabet kurumu ise idari ve mali özerkliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bağımsız idari
otoritedir.
(Cevap C)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap B)

8.

(Cevap C)

9.
4.

Hiyerarşi gücünden kaynaklanan yetkilerin kapsamını şu şekilde belirtmek mümkündür;
Astın memuriyet durumuna ilişkin işlemler yapma
Asta emir verme yetkisi
Astın işlemlerini denetleme yetkisi
(Cevap E)

Soru öncülünde idari sözleşme türlerinden biri olan müşterek emanet sözleşmesinden söz edilmiştir. Bu sözleşmelerde sermaye idareye aittir. Özel hukuk kişisi ise emeği ve bilgisi ile hizmeti yürütmektedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların oluşturduğu, zorunlu üyelik esasına
dayanan kanunla kurulmuş kurumlardır. Örneğin Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) gibi. Bu kuruluşlar yasada öngörülen idari ve mali
denetime tabidirler. Yasanın öngördüğü durumlarda meslek
kuruluşlarının işlemleri üzerinde, merkezî idarece yerine getirilen bir vesayet denetimi söz konusudur.
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Genel idare merkezden ve yerinden yönetim olmak üzere
ikiye ayrılır. Merkezden yönetimin başkent teşkilatı dışındakiler taşra teşkilatıdır. Bunun içerisinde il ve ilçe genel idareleri vardır.

(Cevap A)

10. İdare her zaman, sürekli, soyut, nesnel ve herkes için geçerli, genel hükümler içeren, uyulması zorunlu hukuksal işlemler yapar. İşte bu işlere genel düzenleyici işlem veya idarenin düzenleyici işlemleri denir.
İçerikleri bakımından kanunlara benzeyen bu işlemlerle idare kurallar koyar. Örnek; yönetmelikler.
(Cevap E)
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11. Belediye meclisi, belediye idaresinin en üst görüşme ve karar organıdır. Bu mecliste kesinleşen kararlar aleyhine idari
yargı yolu açıktır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

İDARE HUKUKU VE İDARİ TEŞKİLAT

12. Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş, il geneli nüfusu 750.000’den fazla olan illerde kurulabilmektedir.

16. Bağımsız yönetsel otorite, idarenin klasik örgütlenmesi dışında kalan ve teşkilatlanmaları açısından kendine özgü özellikler taşıyan idari kurumlardır. Bu kuruluşlar, siyasal iktidarlardan bağımsız olarak faaliyet gösteren özellikle eneri, iletişim, bankacılık, medya gibi kamusal yaşamın duyarlı sektörlerinde düzenleyici ve icrai kararlar alıp uygulayan idari
organlardır.
(Cevap B)

17. Üniversiteler, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayalı bir düzen içinde insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak amacıyla
kurulmuş, bilimsel özerkliğe sahip kurumlardır. Üniversiteler ancak kanunla kurulur.

(Cevap B)

13. İstisnai Memuriyet, 657 sayılı kanunun atanma ve sınavlar
gibi hükümlerinin uygulanmadığı kadrolara denmektedir. Bu
kadroların neler olduğu 657 sayılı kanunun 59. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre Valiler ve büyükelçiler istisnai memurluklardır.
Rektör ve kaymakamlar istisnai memur değildir.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap B)

14. Kamu tüzel kişileri, yasayla ya da yasanın açıkça verdiği bir
yetkiye dayanarak kurulan idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlardır. Bu kuruluşlar devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir teşkilatlanmaya sahiptir. Emniyet Genel Müdürlüğü ise kamu
tüzel kişisi değil, devlet tüzel kişisi bünyesindedir.

18. Kamu tüzel kişiliği, kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulan, üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış, malları, personelleri ve gelirleri ayrı bir statüye tabi tutulmuş kuruluşlardır. Bu kuruluşlar idari bir işlem neticesinde kurulurlar.
(Cevap E)

19. Yetki genişliği, Merkezî idarenin taşra örgütündeki amirlerine belli konularda merkeze danışmadan merkez adına kendiliğinde karar alabilme imkânı veren yetkidir. Sadece illerde uygulanır bu yetkiyi sadece vali kullanabilir. Amacı merkezden yönetim sisteminin ortaya çıkaracağı kamu hizmetlerinin taşrada gecikmeden yürütülmesini sağlamaktır.

(Cevap C)

15. İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının sermayelerinin en az yüzde on beşine en fazla yüzde
ellisine sahip bulundukları anonim şirketlere “iştirak” denir.
İştirak genel olarak bir işletmenin riskini paylaşmak veya üstlenmek anlamındadır. Bununla birlikte işletmeler arası iştiraklerin başlıca ekonomik işlevi, özellikle dağınık küçük sermaye birikimlerini bir araya toplayarak büyük sermayeler yaratmak ve büyük işletmeler oluşturmaktır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap C)

20. Yetki devri, idari makamın kanunun izin verdiği hallerde ve
yazılı olmak şartıyla işlem yapma yetkisini kısmen ve hiyerarşik yapıya uygun olarak alt makamlara devretmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere yetki devri yazılı olarak yapılmalıdır. Sözlü olarak yapılamaz.
(Cevap C)
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İdare kavramı, hem kamu kesimi, hem de özel kesim için
geçerli bir kavramdır. Çünkü idare olgusu bir devlette görüldüğü gibi, bir şirkette, vakıfta, hatta bir apartmanda da görülür. Tüzel kişilik kavramı ise hem özel idareler hem de kamu idareleri için kullanılır.
(Cevap E)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap C)

7.

2.

İdari fonksiyon, devletin yasama ve yargı fonksiyonu ile yürütme organının siyasi fonksiyonu dışında kalan fonksiyonu
ve devlet dışındaki diğer kamu tüzel kişilerinin fonksiyonudur. İdari fonksiyonun konusu, kamu hizmetleridir.
İdareyle ilgili yasa yapmak ise TBMM’nin görevidir.
(Cevap D)

Türkiye’de 1982 Anayasası’nda 2010 yılında yapılan değişiklikle bilgi edinme hakkı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
(Cevap A)

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, meslek disiplini
ve ahlakını korumak amacıyla kanunla kurulan, zorunlu üyelik esasına dayanan kamu tüzel kişileridir. Ticaret ve Sanayi
Odaları, Tabip Odaları, Barolar bu türden kuruluşlardır. “B”
seçeneği bu türden kuruluşlar arasına girmez.
(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

Yerel seçimler beş yılda bir yapılmaktadır. 2017 Anayasa değişikliği öncesi, “Yerel seçimlerden 1 yıl önce yada sonra
yapılacak bir yerel seçim varsa genel seçimler ile birleştirilir.” Kuralı Anayasadan çıkartılmıştır.

8.

1982 Anayasası’nın 127. maddesi Mahallî İdarelerle ilgili hükümler içermektedir. Buna göre, mahallî idareler; İl, Belediye veya köylerden oluşur. İlçe idaresi ise bir mahallî idare
birimi değil, merkezî idare birimidir.
(Cevap C)

4.

9.

Yerel idareler, kanunla veya kanunun verdiği yetkiyle kurulan, karar organları seçimle işbaşına gelen ve özerk bir bütçeye sahip olan kamu tüzel kişileridir. Yerel idari organlar
ise, İl özel idareleri, Belediyeler ve köylerden oluşur.
(Cevap A)

1982 Anayasasına göre (m.125) “idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” ifadesi idarenin mali sorumluluğunu ifade eder. Yani idare tazminat
öder.

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

5.

İl Özel İdaresi, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler
tarafından oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu
tüzel kişileridir. İl Özel İdaresinin organları ise Vali, İl Genel
Meclisi ve İl Daimi Encümeni’dir.

10. A, B, C ve D’dekiler kamu tüzel kişiliklerini Anayasa’dan alır.
Yükseköğretim Kurulu ise, Anayasa’nın 131’inci maddesinde düzenlenmiştir. Fakat tüzel kişiliğini kanundan alır.
(Cevap E)

(Cevap A)
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11. Bu tür soruları çözebilmek için Genel İdare Teşkilatı şemasını bilmek gerekir. (II) Mahallî idareler (a) ile eşleştirilmiştir.
(a) nın il, belediye veya köy örneği ile doğrulanması gerekir.
Dolayısıyla B, D ve E seçenekleri elenir. (III) Taşra teşkilatı
için ise il genel idaresi, ilçe idaresi, bucak idaresi ve bölge
idareleri örneği ile doğrulanabilir. Kalan seçeneklerimizden
(A)’da elenir. Çünkü Sayıştay merkezî yönetimin taşra teşkilatı örneği değildir; başkente yardımcı kuruluşlar örneğidir.

KAPLAN AKADEMİ

İDARE HUKUKU VE İDARİ TEŞKİLAT

16. Kamu Başdenetçiliği idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetleri inceler. Bu kurum 2010 değişikliğiyle Anayasa’ya girmiştir.
Kamu Başdenetçisini TBMM (en çok 4 turlu bir oylama ile 4
yıl için, gizli bir oylama ile) seçer.
(Cevap E)

(Cevap C)

12. Anayasa’nın “vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesine göre, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne
göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli
ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanlığına verilebilir.

13. Her bir kamu hizmeti kendi özel kurallarına tabi ise de, hepsinde ortak bazı özellikler ve hepsine egemen olan temel
bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler şunlardır;
• Sürekli ve düzenli

(Cevap B)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

17. 1982 Anayasası idarenin eylem ve işlemlerini sadece hukukilik denetimine tabi tutar.

• Değişkenlik (Uyarlama)

18. Tüzel kişiler, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri olarak ikiye
ayrılır.
Devlet, belediye, il özel idaresi, TRT, YÖK, barolar, odalar,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, köy idaresi, kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kurumlar kamu tüzel kişiliğine
sahiptir. Dernek, vakıf, sendika, şirket, federasyonlar ise özel
hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Görüldüğü gibi A, B, C ve E
şıkları kamu tüzel kişiliği, D şıkkı ise özel hukuk tüzel kişiliğe sahiptir.
(Cevap D)

• Nesnellik ve eşitlik
(Cevap C)

19. Yerinden yönetim kuruluşlarının devlet tüzel kişiliğinden bağımsız ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bu gruba girer.

14. Kaymakamlık mesleğine ilişkin olarak B, C, D ve E’de verilenler doğrudur. Ancak A’daki ifade yanlıştır. Çünkü “yetki
genişliği ilkesi” doğrultusunda düzenleme yapma yetkisi sadece valilere verilmiştir.

(Cevap D)

15. İdarenin esaslarına ilişkin A, B, D ve E’deki ifadeler doğrudur. Ancak C’deki ifade yanlıştır. Çünkü idareden kaynaklanan sorunlar “idari yargı”da çözülür.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

20. T.C. Devlet İdari Sisteminde merkezî idarenin devlet tüzel kişiliğinden bağımsız ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. İl genel idaresi merkezî idarenin bir birimidir. Devlet tüzel kişiliğinden bağımsız ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur.
(Cevap B)

(Cevap C)
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(Cevap D)

2.

6.

Anayasa’ya göre (Md. 166) kalkınma planı TBMM tarafından
onaylanır.

• İlçe yönetimi;
• Kaymakam

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

• İlçe idare kurulu
• İlçe idare şube başkanlıklarından oluşur.
İlçe genel idaresinin başı, valiye bağlı olan kaymakamdır.
Kaymakamlar, siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından sınavla seçilip yetiştirilirler. Atamaları ise içişleri bakanı, başbakan ve cumhurbaşkanının
imzalayacağı ortak kararname ile yapılır.

Köy: Nüfusu 2000’den aşağı olan mahallî idare birimleridir.
Köyde bulunan tüm seçmenlerin oluşturduğu kurula ise köy
derneği denir.

(Cevap B)

(Cevap B)

7.

Köy Derneği: Köyde bulunan tüm seçmenlerin oluşturduğu bir kuruldur. Köy derneği, muhtarla birlikte ihtiyar
meclisinin bir kısım üyelerini seçer.

		 Köy yönetiminin görevleri “zorunlu işler” ve köylünün isteğine bağlı işler olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu işler;
köydeki bataklıkları kurutmak, su kuyularını sağlıklı biçime sokmak, köyü ağaçlandırmak, yollar yapmak gibi işlerdir.
		 Köylünün isteğine bağlı işler ise köye ortak tarım aletleri almak, köy mezarlığını köyün dışına çıkarmak, köy yollarına kaldırım döşemek, köylü için tarım kredisi, tohum
sağlamak gibi işlerdir. Köy derneği, isteğe bağlı bu işlerin, dernek üyelerinin yarıdan fazlasının yapılmasını kararlaştırması ve kaymakamın da onaylaması ile zorunlu
işler haline getirilmesine karar verir.

(Cevap E)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

İl Genel idaresinin üç temel organı vardır. Bunlar vali, il idare kurulu ve il idare şube başkanlıkları. Buna göre, İl idare
kurulu il genel idaresinin organlarından biridir.

8.

Belediyeler, yerinden yönetim ilkesine göre oluşturulmuş
idari birimlerdir. Belediye yönetimi; belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni olmak üzere üç organdan oluşmaktadır
Belediye meclisi, en büyük karar ve danışma organıdır. Genel olarak kararları, belediye meclisi alır, uygulamayı ise belediye encümeni yapar.
(Cevap A)

(Cevap D)

9.

4.

Merkezî idare, üstlendiği kamu hizmetini tüm ülke düzeyinde yürütülebilmek için taşrada da örgütlenmiştir. Merkezî
idarenin taşra teşkilatı tek bir bütündür ve Devlet tüzel kişiliğinin içine yer alır. Belediye idaresi yerel yönetim birimidir.
(Cevap B)

Merkez ilçe: Bir ilde il merkezi ile hiçbir ilçeye bağlı olmayan
belde belediyeleri ve köylerin oluşturduğu birimdir.

5.

Belediye başkanı, halk tarafından doğrudan seçilir. Vali, kaymakam, İl Millî Eğitim Müdürü ve Emniyet Müdürü ise “atama” yoluyla göreve gelirler.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

10. A, B, C ve E şıkları devlet memuru için 657 DMK’ya göre
doğru ifadelerdir. Görevden uzaklaştırma disiplin cezası olmayıp güvenlik tedbiridir.
(Cevap D)

(Cevap C)
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(Cevap A)

16. Yönetmelik çıkarmaya Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yetkilidir.
KAPLAN AKADEMİ

11. Kamu düzeni ve güvenliği koruma ve kollama suç ve suçluları bulmakla görevli, gerektiğinde zor kullanma yetkisine
sahip kanunlarla verilen yetkiler içerisinde görev yapan devlet kuruluşlarına kolluk denir.

Yerinden yönetim kuruluşlarının hepsinin ayrı bir tüzel kişiliği vardır. İl Özel İdaresi, belediye ve köy gibi yerel yönetim
kuruluşları yönetmelik çıkarabilir. Kamu tüzel kişiliği olan Ziraat Bankası yönetmelik çıkarabilir.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan barolar, ticaret odaları, meslek odaları da yönetmelik çıkarabilir.
Güreş Federasyonu ise Gençlik ve Spor Genel Bakanlığına
bağlı olduğu için bu kuruma ait yönetmelikleri Gençlik ve
Spor Genel Bakanlığı çıkarır.
(Cevap B)

(Cevap E)

17. Görevleriyle ilgili bir suçtan dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organlarını geçici olarak görevden alma yetkisi İçişleri Bakanlığına aittir. Bu kişilerin kesin olarak görevden alınması ise Danıştay tarafından yapılır.
Çünkü yerel yönetim kuruluşlarının görevleri ancak yargı kararı ile sona erer. Soruda verilene göre kesin hükme kadar
görevden alma yetkisi İçişleri Bakanına ait olup C seçeneği
doğrudur.

13. Belediye idaresi kanun çıkartmaz. Kanun çıkartmak yasama
görevi olan TBMM’ye aittir.
(Cevap A)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. Aralarında astlık - üstlük durumu olan durumlarda hiyerarşi
olur. Üniversiteler özerk yapıya sahip oldukları için Rektör
ve Yükseköğretim Kurumu Başkanı arasında hiyerarşik bir
durum söz konusu değildir. İdari vesayet denetimi söz konusudur.

(Cevap C)

18. Devlet memurlarının kendileriyle ve eşlerine, velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz mülklerine ilişkin
5 yılda bir bildirimde bulunurlar.
(Cevap E)

14. 1982 Anayasası’nın sosyal ve ekonomik haklar kısmına göre çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalışmaya zorlanamaz.
Soruda verilen memurluğa girişin kişinin kendi iradesine
bağlı olması da serbestlikle ilgili bir durumdur.

19. Devlet Memurları Kanunu’na göre memurluğun sona ermesi hâlleri için memurluktan çıkarılma, memurluktan çekilme,
ölüm, memurluğa alınma şartlarını kaybetme, hapis cezası
alma, yüz kızartıcı suç işlemiş olma, devlet sırlarını açığa vurma gibi sebepler memuriyetten çıkarılma sebebidir.

(Cevap C)

Yaşlanma memuriyetten çıkarılma sebebi olmayıp belli yaşa gelenlerin yaş haddinden emekliliği zorunludur.

15. İl İdaresi ve İlçe İdaresi merkezî idarenin taşra teşkilatı kısmında yer alır. İl Özel İdaresi, Büyükşehir belediyesi, belediyeler ve köy dernekleri ise mahallî idare kısmında yer alır.
Buna göre A, B, C, D seçenekleri merkezî idarenin taşra teşkilatıdır. Köy derneği ise mahallî idare kapsamındadır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap E)

20. Yetki genişliği: Yetkileri, merkezin karar, emir ve direktiflerini uygulamak olan taşra örgütü amirlerinin, belli konularda
merkeze danışmadan, kendiliklerinden karar alma ve uygulama yetkisini kullanması anlamına gelmektedir.
(Cevap B)
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İDARE HUKUKU VE İDARİ TEŞKİLAT
Köy muhtarının devlet adına yapacağı görevler:

6.

• Hükûmet tarafından gönderilen yasaları ve yasal düzenlemeleri halka duyurmak
• Köyde dirlik ve düzeni sağlamak
• Salgın ve bulaşıcı hastalıkları devletin ilgili birimlerine duyurmak
• Köylülerin hastalıklara karşı aşılanmasını sağlamak

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8
İl veya ilçe kurulması, kaldırılması, adlarının değiştirilmesi bir
ilçenin başka bir ile bağlanması kanunla mümkündür.
(Cevap C)

7.

• Muskacılığı ve üfürükçülüğü önlemek
• Köye giren kuşkulu kişilerle ilgilenmek

Yüksek Seçim Kurulu: Seçimlerle ilgili uyuşmazlıkları çözer.
Seçimlere giren milletvekili, belediye başkanı gibi adayların
durumlarının, bu görevlere seçilmek için yasal olarak uygun
olup olmadığına dair karar verir.
(Cevap D)

• Asker toplanmasına yardımcı olmak ve asker kaçaklarını bildirmek
• Doğal afetlerin önlenmesini sağlamak

8.
(Cevap D)

Merkezi idare başkent ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye
ayrılır. Cumhurbaşkanı, Bakanlar, merkeze yardımcı kuruluşlar iller ve ilçeler merkezi idarenin organları arasındadır. Köyler ise mahallî idarenin birimleridir. Dolayısıyla muhtar da
mahallî bir devlet görevlisidir.
(Cevap A)

3.

İdari vesayet, merkezi idarenin kendisinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan yerinden yönetim kuruluşlarını kanunların
öngördüğü çerçevede denetlemesidir. Örneğin, göreviyle ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan bir belediye başkanının, İçişleri Bakanı tarafından, soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılması
vesayet yetkisinin bir sonucudur.

(Cevap E)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

2.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin ilk ayağını, aday olmaya
ya da bir diğer ifadeyle aday gösterilme aşaması oluşturmaktadır. Bu çerçevede seçime katılacak olanların milletvekili olup olmaması fark etmeksizin en az 100 bin kişinin imzası gerekir.

9.

Ülkemizde yerel nitelikli birçok hizmetlerin görülmesini sağlayan ve demokratik yaşamın bir parçası olan yerel yönetim
kuruluşları yani mahallî idareler, “il özel idareleri”, “belediye
idaresi” ve “köy idaresi” olarak üç türdür. Bunlar içinde en
eski ve geleneksel olanı, “köy yönetimi”dir. Diğerleri batılılaşma içinde, Fransa örnek alınarak kurulmuştur.
(Cevap C)

İdari vesayet ilkesi “idarenin bütünlüğü ilkesinin” bir

10. Mahallî idareler ya da yerel yönetimler; il özel idaresi, belediye idaresi ve köy idaresi olmak üzere üç tanedir. Üçü de
Anayasa’da düzenlenmiştir. Mahalle yönetimi ise her ne kadar organı olan muhtar yerel seçimlerde seçiliyorsa da bir
yerel yönetim yani mahallî idare değildir. Yani kendine ait
bütçesi ve kamu tüzel kişiliği yoktur.

sonucudur.
(Cevap D)

(Cevap B)

Kamu hizmetlerinin doğrudan kamu kuruluşlarınca yürütülmesi zorunlu değildir. Devlet, kamu hizmetleri konusunda
özel kesimden faydalanabilir, ancak bu hizmetler devlet denetimi ve gözetimi altında yapılır.
(Cevap A)

5.

Belediye başkanı halk tarafından doğrudan seçilir. Vali, kaymakam, mal müdürü, emniyet müdürü ise “atama” ile işbaşına gelir.

KAPLAN AKADEMİ

4.

(Cevap B)

11. Köy idaresi bir yerel yönetim olup nüfusu 150 ile 2 bin arası yerleşim yerlerinde kurulur. İmece, bir köy ya da köy topluluğu içinde işlerin gönüllü ya da zorunlu olarak ve elbirliği içinde yapılmasıdır.
İmece köy veya küçük kasabalarda yazılı olmayan hukuka
dayalı, herkes tarafından kabul gören bir dayanışma örgütüdür. İmece yapılacak işlere örnek olarak, köyün merasının
temizlenmesi, okul inşaatı,cami inşaatı, askere gidecek kişilere yardım için para toplamak verilebilir.
(Cevap A)
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12. İdarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak amacıyla giriştiği ve kamu özgürlüklerini sınırlayıcı tüm faaliyetlerine kolluk faaliyeti denir. İdari kolluk faaliyetlerinin amacı kamu düzeninin korunması ve sağlanmasıdır. Kamu düzeni, bozulduğunda kamu yararını olumsuz yönde etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle de kamu yararına gerçekleşen bir düzendir.
Kamu Düzeninin Unsurları:

KAPLAN AKADEMİ

İDARE HUKUKU VE İDARİ TEŞKİLAT

• Güvenlik: Umumi ya da umuma açık yerlerde bireylerin
can ve mallarının saldırılara ve kazalara karşı korunması, bireylerde bu tür saldırıların tehditlerin veya tehlikelerin bulunmadığı kanısının yerleşmesi anlamına gelir.

• Genel Sağlık: Genel sağlık toplumun bütününü tehdit
eden bulaşıcı ve yaygın hastalıklarla mücadele demektir.

13. Yönetmelik çıkarmaya, Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin (kamu kurumları, üniversiteler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu iktisadi teşebbüsleri, meslek kuruluşları yani odalar vs.) yetkili olduğu Anayasa’da belirtilmiştir (Any. mad. 124). Buna göre, bu üniversite yönetmelik çıkarabilir; ancak fakülteler yönetmelik çıkaramaz.

(Cevap D)

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

(Cevap A)

Kamu hukuku dalıdır. Genç (yeni) bir hukuk dalıdır. Tam olarak bir kitap haline getirilememiştir. İçtihatlarla gelişen bir
hukuk dalıdır. İdare hukukundan doğan sorunlar idari yargıda çözülür.
İdare hukukunda, tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılan hukukî ilişkiler yoktur. İdare hukukunda kanun ve nizamlarla önceden belirlenmiş “statüler”, yani “genel hukukî durumlar” vardır. Vatandaşlık statüsü, öğrencilik statüsü, memurluk statüsü, emeklilik statüsü gibi. Bu statülere girip çıkmak çoğunlukla ilgili kişinin isteğine bağlıdır. Ancak ilgili kişinin, içine girmek istediği statünün koşullarını belirleme, bu
konuda pazarlık yapma gibi bir imkânı yoktur.

• Dirlik ve Esenlik: Toplumun, günlük hayatının akışını engelleyen her türlü düzensizlik, ses ve gürültü kirliliği, karışıklık ve kargaşadan korunmasını ifade eder.

• Genel Ahlak: Belli bir zamanda ve yerde toplumun tamamına ya da etkili bir çoğunluğuna egemen olan toplumsal davranış kurallarıdır.

15. İdare hukuku, devlet idaresinin örgüt ve işleyişi, kişilerin idare ile olan ilişki ve anlaşmazlıkları ve kamu hizmetlerinin görülmesi gibi konuları düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Bakanlıkların, kamu kurumlarının faaliyetleri, belediyelerin işlem ve hizmetleri idare hukukunu ilgilendiren konulara birer örnektir.

(Cevap B)

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesinin 2.
fıkrası uyarınca; disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra, disiplin cezası verilemez.
(Cevap B)

17. Söz konusu mallara idarenin özel malları denir. Bu tür mallar, kural olarak özel hukuk kurallarına tabidir. İdare, özel
mallarını, satın alma, miras, bağış gibi özel hukuk hükümlerine göre elde eder. İdarenin özel malları dolayısıyla çıkan
uyuşmazlıklar, kural olarak adli yargının görev alanına girer.
(Cevap C)

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların tabi oldukları müspet ödevler (yükümlülükler) şunlardır:

18. Yer yönünden yetkisizlik; İdari birimin yetkilerini kendisine
tanınan coğrafi birimin dışında kullanması, yaptığı idari işlemi yer yönünden yetkisiz duruma getirir. Örneğin; Bir valinin, komşu ilin sınırlarının içerisini kapsayacak biçimde genel emir çıkarması, yer yönünden yetkisizlikle sakattır.

• Anayasa ve kanunlara saygılı davranma (sadakat) ödevi
• Hizmeti kişisel olarak ve kesintisiz bir biçimde yürütme
ödevi

(Cevap C)

• Hiyerarşik üste bağlılık ve itaat ödevi

• Davranışlarda özel bir itina gösterme görevi
• Kıyafet yükümlülüğü
• Resmî belge, araç ve gereçleri iade ödevi
Askerlik koşulu memur olabilmenin genel koşulları arasında kanunda sayılmıştır. Ancak memur olduktan sonra memurun ödevlerinden biri değildir.

KAPLAN AKADEMİ

• Mal bildirme ödevi

(Cevap D)

19. Stajyer olarak memurluğa başlamış kişinin asaleti en az 1
yıl, en çok 2 yıl süre içerisinde kaldırılmalıdır.
(Cevap B)

20. İki yıl içerisinde asaleti tasdik olunmayan stajyer memurlar
3 yıl boyunca memurluğa alınmaz.
(Cevap C)
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Cevap D

2.

6.

Siyasi Partiler Kanunu’na göre bir partinin TBMM’ye girebilmesi için genel seçimlerde en az %10 oy alması gerekir.

1995 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile siyasi partiye üye
olma yaşı 18 yaşın dolması ile başlar olarak düzenlenmiştir.

2006 düzenlemesi ile 30’dan 25’e, 2017 referandumu ile de
milletvekili seçilme yaşı 25’den 18’e düşürülmüştür.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

7.

Cevap C

1982 Anayasası’nın ilk 11 maddesi Anayasa’nın genel esaslarını oluşturur.

3.

Yakalanan yada tutuklanan bir kişi en geç 48 saat içinde hakim karşısına çıkartılmak zorundadır.
Cevap C

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap C

1982 Anayasası’nın 7. maddesi “yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’ye aittir ve bu yetki devredilemez” der.

Cevap D

Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler başlığı altında düzenlenen kamulaştırmada taksitlendirme beş yılı geçemez.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

1982 Anayasası’nın 11. maddesinde “Anayasa hükümleri
yasaama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını ve
diğer kuruuluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.”
der.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hakim en geç 7 gün içinde karar verir.
Cevap D

9.

Cevap D

5.

8.
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10. 1982 Anayasası’nın 1995 yılında yapılan düzenlenmesi ile
seçme yaşı 18 yaşın dolması ile başlar demiştir.
Cevap D
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Cevap B

16. 2010’da Anayasa Hukukumuza giren Kamu Başdenetçisi’nin
görev süresi 4 yıldır.
KAPLAN AKADEMİ

11. 1982 Anayasası 2010 değişikliği ile TBMM’ye Sayıştay’ın
gösterdiği adaylardan 2 üye Anayasa Mahkemesi’ne seçme hakkı vermiştir.

Cevap B

17. Kamu Başdenetçisi olmak için TBMM ilk iki oylamasında 2/3
çoğunluğu almak gerekir. Bu sağlanmaz ise 3. oylamada
301 aranır.

Cevap B

Cevap C

13. Bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan kurucu ya da
üyeler, Anayasa Mahkemesi’nin kapatma kararından itibaren 5 yıl süreyle siyasi yasaklı olurlar.
Cevap B

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. Siyasi Partiler Kanunu’na göre bir partinin hazine yardımı
alabilmesi için son yapılan genel seçimlerde en az %3 oy alması gerekir.

14. 2019’da yapılan düzenleme ile zorulu askerlik süreci 6 ay
olarak belirlenmiştir. Bu süreden sonra isteyen terhis olabilir isteyen ücret karşılığı 6 ay daha askerlik yapabilir. Ayrıca
bedelli yapmak isteyenler de bir ay askerlik yaparlar.

18. 1982 Anayasası’nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı’nı halk en çok 2 oylama ile seçer. 1. oylamada Cumhurbaşkanı seçilemez ise 2. oylamaya en çok oy alan 2 aday
katılır.
Cevap B

19. İlk iki turda 2/3 çoğunluğu bulamayan aday 3. turda üye tamsayısı salt çoğunluğu alması gerekir. (301)
Cevap A

15. Yüksek Seçim Kurulu’nun 11 üyesi vardır. 6 üyesini Yargıtay, 5 üyesini Danıştay Genel Kurulları gönderir.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C
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20. Milletvekili sayısı ilk hali 400, 1987’de 450, 1995’te 550, 2017
değişikliği ile de 600 olarak düzenlenmiştir. Ancak hiçbir zaman milletvekili sayısı 500 olarak düzenlenmemiştir.
Cevap C

SAYILARLA 1982 ANAYASASI
2006 Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 30’dan
25’e 2017 Anayasa değişikliği ile de 25’den 18’e düşürülmüştür.
Cevap C

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

Cevap C

7.

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı Yargıtay’dan Anayasa Mahkemesi’ne 3 üye seçme seçer.

1982 Anayasası 105. maddesine göre Yüce Divan’a giden
Cumhurbaşkanı, Bakan’ın davasını Anayasa Mahkemesi 3
ay içinde davayı sonuçlandırır, bu süre yetmez ise bir defaya mahsus 3 ay daha ek süre verilebilir. 6 ay içinde dava görülür.

Cevap C

1982 Anayasası’nın 106. maddesine göre seçimlere 1 yıl ve
daha az bir süre kaldığında Cumhurbaşkanı makamı boşalır ise Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri birlikte yenilenir.

3.

1982 Anayasası’na göre taksirli suçlar hariç bir yıl ve üzeri
hüküm giyenler milletvekili seçilemezler.
Cevap C

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap B

Cevap B

1982 Anayasası’na göre TBMM seçimlerin yenilenmesi kararını alabilir. TBMM bu kararı en az üye tam sayısı 3/5 çoğunluk le alır.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

1982 Anayasası’na göre Meclis Soruşturması’na TBMM izin
verirse siyasi partilerin gücü oranında 15 kişilik bir komisyon kurulur.

Cumhurbaşkanı, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı için görevi kötüye kullanmadan dolayı yapılan Meclis soruşturması sırasında kurulan komisyonun rapor süresi 2 aydır. Bu süre yetmez ise bir defa 1 aylık ek süre verilebilir.
Cevap B

9.

1982 Anayasası’na göre Yüksek Seçim Kurulu’na bir başkan ve bir başkan vekili seçilir.
Cevap A

5.

8.
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10. Milli Güvenlik Kurulu olağan olarak 2 ayda bir toplanır.
Cevap B
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Cevap D

16. 1982 Anayasası 146. maddesine göre Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesi vardır. Üyelerin görev süresi 12 yıldır.
KAPLAN AKADEMİ

11. Cumhurbaşkanı; Savaş, seferberlik, ayaklanma, kalkışma,
ağır ekonomik bunalım durumunda süresi 6 ayı aşmamak
üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Cevap B

Cevap B

Cevap A

13. Olağanüstü hal döneminde çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini, Anayasa’nın 119. maddesine göre TBMM 3 ay
içinde karara bağlar. Şayet TBMM bunu yapmaz ise bu kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Cevap C

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. 1982 Anayasası’nın 119. maddesine göre TBMM süresi her
defasında 4 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal süresini
uzatabilir.

17. 1982 Anayasası 146. maddesine göre TBMM, Anayasa Mahkemesi’ne baro başkanlarının gösterdiği adaylar arasından
1 üye seçer. 2 üyeyi de Sayıştay olmak üzere TBMM toplam
3 üye seçme hakkına sahiptir.

14. Anayasa’nın 133. maddesine göre RTÜK 9 üyeden oluşur
ve üyelerini TBMM seçer.

18. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi’ne 12 üye seçme hakkına sahiptir Bu üyelerin 2’sini
Danıştay’ın gösterdiği adaylardan seçer.
Cevap A

19. 1982 Anayasası’na göre (md. 146) Anayasa Mahkemesi’nin
15 üyesi vardır. Bunun 12’sinin Cumhurbaşkanı 3’ünü TBMM
seçer.

Cevap E

15. 1982 Anayasası’na göre, hakim ve savcılar 65 yaşını doldurmadan önce emekli edilemez.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

Cevap E
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20. 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi’nde en az 5
yıl raportörlük yapmış kişiyi, Cumhurbaşkanı doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçebilir.
Cevap C

SAYILARLA 1982 ANAYASASI
1982 Anayasası 146. maddesine göre Cumhurbaşkanı
YÖK’ün gönderdiği adaylardan 3 üyeyi Anayasa Mahkemesi’ne seçer. YÖK’ün gönderdiği üyelerin en az ikisi hukukçu
olmak zorundadır.
Cevap E

2.

6.

7.

Anayasa’nın 146. maddesine göre Anayasa Mahkemesi üyesi olmak için en az 45 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

1982 Anayasası’na göre avukatın en az 20 yıl avukatlık, hakimin en az 20 yıllık hakimlik yapmış olma şartıyla Anayasa
Mahkemesi üyeliğine seçilebilir.
Cevap C

4.

1982 Anayasası 155. maddesine göre Cumhurbaşkanı Danıştay üyelerinin 1/4’ünü seçer.
Cevap A

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap D

3.

Anayasa’nın 154. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı 4 yıl için seçer.
Cevap D

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

8.

Cevap D

9.

1982 Anayasası’na göre siyasi partileri Anayasa Mahkemesi kapatabilir. Bu kapatma kararını da toplantıya katılanların
2/3 çoğunluğu ile alır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri 4 yıl için seçilir. Seçilen
bir daha seçilebilir.

Cumhurbaşkanı Bütçe Kanun teklifini mali yılbaşından en az
75 gün önce TBMM’ye sunmak zorundadır.
Cevap E

5.

Kanunların iptal davası Anayasa Mahkemesi’ne açılır. Bunu
Cumhurbaşkanı, en çok TBMM’de üyesi olan ilk iki parti ve
1/5 (120) milletvekili isteyebilir.
Cevap A

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C

119

10. Anayasa’nın 161. maddesine göre Bütçe Komisyonu’nun
rapor süresi 55 gündür.
Cevap C
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16. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu üye sayısı 7
asıl 4 yedek 11 üyeden oluşur.

Cevap E

Cevap A

KAPLAN AKADEMİ

11. Kesinhesap Kanun teklifini Cumhurbaşkanı en geç 6 ay içinde TBMM’ye sunar.

17. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri 6 yıl için seçilir. Üyelerin 6’sını
Yargıtay 5’ini Danıştay gönderir.

Cevap A

Cevap C

13. 1982 Anayasası 175. maddesine göre Anayasa değişikliği
için en az kabul yeter sayısı 3/5 (360) milletvekili ile olur. Sayı 2/3 (400) bulana kadar referandum ile ancak Anayasa değişir.

18. Yüksek Seçim Kurulu’na Danıştay 5 üye, Yargıtay 6 üye gönderir. Üyelerin görev süresi 6 yıldır.

Cevap C

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. 1982 Anayasası 175. maddesine göre Anayasa değişikliği
için en az teklif yeter sayısı 1/3 (200) milletvekilidir.

Cevap C

19. 1982 Anayasası’na göre, 3 ay içinde ara seçim yapılabilmesi için üye tamsayısının %5 eksilme olması gerekir.

14. 1982 Anayasası 175. maddesine göre Anayasa değişikliği
için en az kabul yeter sayısı 3/5’tir. Ancak bu sayı 2/3’ü bulana kadar referandum şarttır. Sayı 2/3 (400)’ü bulur ise referandum keyfi (ihtiyari) olur.

Cevap B

15. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı veya bakan Yüce
Divan’a en az TBMM üye tamsayısı 2/3 (400) çoğunluğun
kararı ile gider.
Cevap B

KAPLAN AKADEMİ

Cevap D

120

20. 1982 Anayasası’na göre, ara seçim yapılabilmesi için %5 eksilme gerekir. %5’in altınla bir eksilme varsa, seçimlerden 30
ay geçtikten sonra TBMM isterse ara seçim kararı alabilir,
ara seçim yapılması zorunlu değildir.
Cevap D

SAYILARLA 1982 ANAYASASI
1.

Test • 4
6.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kural olarak 3 yıl için seçilir.

KAPLAN AKADEMİ

Cevap B

2.

Cevap B

7.

1982 Anayasası’na göre, milletvekili olabilmek için en az ilkokul diplomasına sahip olmak gerekir.

Kanunlar için en çok şeklen iptal davası 10 gün içinde açılabilir.(Any. Md. 148) Bu davayı ise Cumhurbaşkanı ve en az
1/5 milletvekili açabilir.
Cevap B

4.

Bir ay içinde 5 birleşim oturuma katılmayan vekilin vekilliğini, TBMM üye tam sayısı salt çoğunluğu ile düşürebilir.
Cevap C

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap A

3.

1982 Anayasası’nın 104. maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete’de önce bir tarih belirtilmiyorsa yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

8.

Cevap B

9.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması en az toplantıya
katılanların salt çoğunluğuyla olur.
Cevap E

1982 Anayasası 106. maddesine göre, seçimlere bir yıldan
fazla süre varken, Cumhurbaşkanlığı makamı boşalır ise sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır.

1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğini TBMM düşürdüğü
takdirde ilgili milletvekilleri 7 gün içinde itiraz edebilir, itiraz
Anayasa Mahkemesi’ne yapılır.

5.

TBMM bir milletvekilinin vekilliğini bir ay içinde 5 birleşim
günü katılmazsa düşürebilir.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C
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10. 1982 Anayasası’na göre, milletvekillerinin yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi 15 gün içinde karara bağlar.
Cevap C
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Test • 4

Cevap A

KAPLAN AKADEMİ

11. 1982 Anayasası’nın 86. maddesine göre, milletvekillerinin
ödenek ve yollukların en çok 3 aylığı önceden ödenebilir.

12. 1982 Anayasası’nın 89. maddesine göre, Cumhurbaşkanı
TBMM tarafından kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar.

16. 1982 Anayasası’na göre, süresi 1 yılı aşmayan ticari, teknik
ve ekonomik antlaşmalara, TBMM’nin onayına sunmaya gerek yoktur. Ancak bu antlaşmalar iki ay içinde TBMM’ye bildirilir.
Cevap B

17. 1982 Anayasası’na göre, TBMM, her yıl 1 Ekim’de kendiliğinden toplanır.
Cevap A

13. 1982 Anayasası 154. maddesine göre Yargıtay Başkanı, kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçilir.
Cevap C

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap C

14. 1982 Anayasası’na göre, kanunlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile kabul edilir ancak Cumhurbaşkanı veto ederse, ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301)
aranır.

18. 1982 Anayasası’na göre, halk Cumhurbaşkanı’nı en çok iki
turlu bir oylamayla seçer. Birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğu aranır, bu sağlanmazsa 2. Pazar, 2. oylama yapılır.
Cevap B

19. 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı’na en az 100 bin seçmenle de aday gösterilebileceği hükmü getirilmiştir.
Cevap C

15. Ekonomik, ticari ve teknik andlaşmalar süresi 1 yılı aşmadığı zaman TBMM’nin onayına sunmaya gerek yoktur.
Cevap B

KAPLAN AKADEMİ

Cevap A
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20. 2010 yere, Anayasa değişikliğine göre, birlikte ya da ayrı hesaplandığında %5 oy almış siyasi partiler Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterebilir.
Cevap B

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

Cevap B

2.

6.

1982 Anayasası’nın 101. maddesine göre bir kişi, en çok iki
kez Cumhurbaşkanı seçilebilir.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

Cevap A

7.

Anayasa’nın 95. maddesine göre siyasi partiler en az 20 milletvekiliyle grup kurabilirler.
Cevap B

1982 Anayasası 94. maddesine göre, seçimlerden sonra
TBMM Başkan adaylık süreci bitiminden itibaren en geç 5
gün içinde seçilir.
Cevap C

4.

1982 Anayasası 155. maddesine göre, Danıştay üyelerinin
3/4’ünü HSK, 1/4’ünü Cumhurbaşkanı seçer.
Cevap E

1982 Anayasası’na göre, TBMM tatildeyken 1/5 milletvekili
TBMM Başkanı’ndan TBMM’yi toplantıya çağırmasını isteyebilir.
Cevap A

KAPLAN AKADEMİ

1982 Anayasası’na göre, bir kişinin milletvekili seçilme sayısına sınırlama getirilmemiştir.

8.

9.

TBMM Başkanlık Divanı genel seçimlerden sonra iki yıl için
seçilir.
Cevap B

5.

1982 Anayasası’na göre(madde 101), Cumhurbaşkanı 1.
oylamada seçilemezse 2. oylama ikinci Pazar yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan iki aday katılır.
Cevap B

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

3.

1982 Anayasası’na göre, savaş ilanına, TBMM karar verir.
TBMM bu kararı toplantıya katılanların salt çoğunluğun kararıyla alır.

Cevap E

10. 1982 Anayasası’nın 94. maddesine ve TBMM Başkanı seçilirken ilk iki oylamada üye tam sayısı 2/3 çoğunluk aranır(400).
Cevap B
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Test • 5
16. Anayasa Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını kendi üyeleri arasından seçer, görev süresi 4 yıldır.

Cevap B

Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

11. TBMM Başkanı seçilirken, ilk iki turda 2/3 çoğunluk aranır,
bu sağlanmaz ise üye tam sayısı salt çoğunluk aranır.

17. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 6 asıl 6 yedek üyesi vardır. Üyelerini Yargıtay ve Danıştay gönderir.

Cevap A

Cevap A

13. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için
1. oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekir.
Cevap B

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. 1982 Anayasası’nın 96. maddesine göre, TBMM en az karar yeter sayısı 1/4+1 olan 151’den az olamaz.

18. 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti
toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde
insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıç ilkelerine dayanan, demokratik, laik, sosyal bir hukuk
devletidir.” ifadesi yer almaktadır.
Cevap B

19. 1982 Anayasası’nın 3. maddesinde; “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Milli
Marşı “İstiklal Marşı” dır. Başkenti Ankara’dır.” der.

14. 1982 Anayasası’nın 104. maddesine göre, Resmi Gazete’de
yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
Cevap A

15. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin Cumhurbaşkanı, bakan
ve Cumhurbaşkanı yardımcısı için verilen Meclis Soruşturma açılmasına karar vermesi için en az 3/5 milletvekilinin
gizli oyu gerekir.

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C

20. 1982 Anayasası’nın ilk halinde 400, 1987’de 450, 1995’de
550 ve 2017 değişikliği ve ilk genle seçimlerle 600 milletvekiline çıkmıştır.
Cevap E

Cevap B

124

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

Cevap A

2.

6.

1982 Anayasası 2017 değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı
18 yaşın dolması olarak düzenlenmiştir.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

Savaş nedeniyle TBMM seçimleri her defasında 1 yıl erteleyebilir.

TBMM bazı kararlarını en az 3/8 çoğunlukla kabul edebilir.
I, II, II ve IV ifadelerini TBMM en az 3/5 çoğunlukla kabul edebilir.
Cevap E

7.

Cevap A

Seçimleri yenileme, Genel ve özel af en az 3/5, dokunulmazlığın kaldırılması ve savaş ilanı toplantıya katılanların salt
çoğunluğunu gerektirirken, Cumhurbaşkanı tarafından
TBMM’ye geri gönderilen kanunun en az üye tamsayısı salt
çoğunluk ile kabul edilmesi gerekir.

3.

1982 Anayasası 78. maddesine göre TBMM seçimleri 5 yılda bir, Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün yapılır.
Cevap B

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap D

8.

Cevap B

9.

TBMM seçimleri bittikten sonra TBMM’nin toplandıktan sonraki ilk 5 gününde TBMM başkan adayları adaylık başvurularını yaparlar. Adaylar başvurularını bireysel olarak yapar.
Cevap E

Anayasa’nın 106. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi bir şekilde boşalırsa 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır.

Cumhurbaşkanı bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı için
verilen meclis soruşturması önerisini TBMM kabul ederse
15 kişilik komisyon kurulur. Komisyon 2 ay için de raporunu
hazırlar, bu süre yetmezse TBMM bir defa daha komisyona
1 aylık ek süre verir, 2+1 komisyonun rapor süresidir.

5.

TBMM aksi belirtilmediği sürece kararlarını en az toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alır. A, B, C şıkları bu şekilde
alınırken E şıkkı erken seçim kararı 3/5 ile alınır. TBMM bir
bakanı yada Cumhurbaşkanı’nı ise en az 2/3 çoğunlukla Yüce Divan’a gönderebilir.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C
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10. Cumhurbaşkanlığı makamı seçimlere bir yıl veya bir yıldan
az bir süre kala boşalırsa TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cevap C

KPSS • GYGK

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

Test • 6
16. Sayıştay kararları için bir defaya mahsus ilgili kurum 15 gün
içinde düzeltme talebinde bulunabilir.

Cevap D

Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

11. 1982 Anayasası’nın 147. maddesine göre Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 15’dir.

17. 1982 Anayasası başlangıç metni ve 177 maddeden oluşmaktadır.

12. Anayasa’nın 147. maddesine göre Anayasa Mahkemesi üyeleri en çok 1 kez seçilir, ikinci kez seçilemez.

Cevap A

13. 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi’nde bir başkan ve iki başkan vekili görev yapar.
Cevap B

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap E

14. 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi başkan yada başkanvekili başkanlığında en az 10 üye ile toplanır.

18. 1982 Anayasası 2002 değişikliğine göre bir ilin mecliste temsilcisi kalmaz ise 90 gün sonraki ilk pazar orada ara seçim
yapılır.
Cevap E

19. 1982 Anayasası 78. maddeye göre genel seçimlere son bir
yıl kala ara seçime gidilmez.

Cevap C

15. Anayasa Mahkemesi iptal ettiği bir kanun için, iptal kararının yürürlüğe girmesini en çok bir yıl erteleyebilir.
Cevap E

KAPLAN AKADEMİ

Cevap A
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20. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler yada kaçakcılıktan
hüküm giyenler affa uğrasa dahi milletvekili seçilemez.
Cevap E

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

Cevap B

2.

6.

1982 Anayasası’nın 87. maddesine göre genel ve özel af için
TBMM’de en az 3/5 çoğunluk gerekir.

7.

1982 Anayasası 89. maddeye göre “Kanun teklifi etmeye
milletvekilleri yetkilidir.” der. Bunun içinde sayı sınırlaması
yoktur. Dolayısıyla bir milletvekili de kanun teklif etmeye yetkilidir.

1982 Anayasası 175. maddesine göre Anayasa değişikliği
2 kez görüşülmesi şarttır.
Cevap B

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

1982 Anayasası 175. maddesine göre Anayasa değişikliğinde iki genel görüşme yapmak şarttır. İki genel görüşme arasında ise 48 saat geçmesi gerekir.
Cevap D

3.

Meclis Soruşturması ile Yüce Divan’a giden Cumhurbaşkanı, seçilmeye engel bir suçtan mahkum olursa Cumhurbaşkanlığı görevi biter.
Cevap D

4.

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

Cevap A

Cevap A

1982 Anayasası’nın 159. maddesine göre, Cumhurbaşkanı;
3 adli ve 1 idari hakim ve savcılar arasından 4 üyeyi seçer.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

TBMM Anayasa Mahkemesi’ne 3 üye seçer. Bu üyeleri seçerken en az üye tamsayısının 2/3 çoğunluğu ile karar alır.

1982 Anayasası’nın 159. maddesine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşur ve iki daire şeklinde çalışır.
Cevap A

9.

Yerel yönetimler için yapılan seçimler beş yılda bir yapılır.
Cevap C

5.

8.
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10. 1982 Anayasası 159. maddesine göre TBMM Hakimler ve
Savcılar Kurulu’na 7 üyeyi 4 yıl için seçer. TBMM bu üyeleri
seçerken en çok 3 turlu bir oylama yapar.
Cevap E
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Test • 7

Cevap E

16. 1961 ve 1982 Anayasaları halk oylaması ile yürürlüğe girmiştir.
KAPLAN AKADEMİ

11. TBMM yasama süresi dolmadan seçimlerin yenilenmesi kararını en az üye tamsayısı 3/5 çoğunluk ile alabilir. A, B, C
ve D şıkları basit çoğunluktur.

Cevap A

17. TBMM, Anayasa’nın 96. maddesine göre toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak bu karar yeter sayısı hiçbir zaman üye tamsayısının 1/4+1 (151)’den az olamaz.

Cevap C

Cevap E

13. 1982 Anayasası’nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı
5 yıl için seçilir. Bir kimse en çok iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cevap C

VATANDAŞLIK SORU BANKASI

12. TBMM aksi belirtilmediği sürece toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. TBMM en az 1/3 ile toplanmak zorundadır, TBMM karar yeter sayısı da hiçbir zaman üye tamsayısı 1/4+1 (151)’den az olamaz.

Cevap B

Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C

Cevap D

19. Anayasa Mahkemesi 1 Genel Kurul ve 2 bölümden oluşur.
Bölümler başkanvekili bakanlığında 4 üye ile toplanır, bireysel başvurular burada değerlendirilir.

14. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanından itibaren 1924, 1961,
1982 olmak üzere 3 Anayasa yürürlüğe girmiştir.

15. TBMM bir yasam yılında en çok 3 ay tatil yapabilir. Yasama
yılı 1 Ekim’de başlar, 30 Eylül’de biter.

18. Anayasa Mahkemesi bir genel kurul ve iki bölümden oluşur.
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20. 1982 Anayasası yaklaşık %92 olarak yürürlüğe girer.
Cevap E

