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1.

4.
1 – Türkçede kökte ünlü değişimine uğrayan iki sözcük

sizlerin biriyle biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek

vardır: bana, sana

getirildiğinde bu harfler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ seslerinden birine dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması ya da
ünsüz değişimi denir. Bu kurala göre şöyle formüle edebiliriz.
P e Ç e T e K a ğ ı d ı + Ünlü = b, c, d, d, g, ğ

KAPLAN AKADEMİ

Türkçenin dil bilgisi kurallarına göre “p, ç, t, k” sert ses-

2 – Ünsüz değişiminin diğer adı ünsüz yumuşamasıdır.
Öncüldeki dörtlükte ünlü daralmasına örnek olabilecek bir
kullanım yoktur. Diğer ses olayları şunlardır:
Dörtlükteki “birlikte-(birlik-de)” ünsüz benzeşmesine; “sana-(sen-a)” ünlü değişimine; “ufacık - (ufak-cık)” ünsüz düş-

Buna göre seçeneklerdeki kelimelerin inceleyelim:

mesine; “kuyruğu-(kuyruk-u)” ünsüz değişimine örneklerdir.

A → kurt – u = kurdu

(Cevap A)

B → dert – i = derdi
C → gök – ü = göğü
D → harp – i = harbi
Bazı sözcüklerde yumuşama olmaz. “Yapıt” sözcüğü de bunlardan biridir: Yapıt – ı = Yapıtı
5.

(Cevap E)

“kaybettiğini” sözcüğünde birden fazla ses olayı vardır:
kayıp – et =
kaybet
ı

Sorudaki öncülde ünsüz düşmesinin tanımı yapılmıştır. B seçeneğindeki “alçal” sözcüğünde öncülde anlatılan duruma

örnek vardır: alçak – l = alçakla
		
↓
		
k
Bu sözcük türeme sırasında ses kaybına uğramıştır.
(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

2.

P–b

Ünlü

Ünsüz

düşmesi

yumuşaması

et – ti – k – i =

ettiği

Ünsüz benzeşmesi

k

Ünsüz
yumuşaması

Bu sözcükte ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz
benzeşmesi vardır.
(Cevap C)

6.

B seçeneğindeki cümlede ünlü düşmesi yoktur. Diğer seçeneklerdeki ünlü düşmeleri şunlardır:

D seçeneğindeki cümlede ünlü düşmesi görülen bir sözcük

A → benzedi

yoktur. Diğer seçeneklerdeki ünlü düşmeleri şunlardır:

“Benze-” sözcüğünün kökü “beniz” dir. Bu kelime türeti-

A → sızı – la = sızla–
↓
                              ı

lirken “i” ünlüsü düşmüştür. beniz – e = benzer
C → çevre

B → ne – için = niçin
↓
                             e

KAPLAN AKADEMİ

3.

C → sarı – ar = sarar
↓
ı

E → Yalın – ız = Yalnız
↓
                                  ı
(Cevap D)

“Çevre” sözcüğünün kökü “çevir–” dir. Bu sözcük türetilirken ünlü kaybına uğramıştır: “çevir – e “çevre
D → alın – ı = alnı
↓
                            ı
E → boyun – u = boynunu
↓
                                     u
(Cevap B)
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10. E seçeneğindeki “ufacık” sözcüğünde ünlü türemesi değil,

Verilen sözcüklerde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi vardır:

ünsüz düşmesi vardır.

Duyduk – u = duyduğu: ünsüz yumuşaması

ufak – cık = ufacık
↓
                           k

yok – du = yoktu: Ünsüz benzeşmesi
Ünlü daralmasını şöyle ifade edebiliriz.
a–e

+

–yor

=

ı–i–u–ü
(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

7.

Test • 1

Seçenekteki ünlü türemelerini şöyle gösterebiliriz:
A → bir – cik = biricik
B → gen – cik = gencecik
C → az – cık = azıcık
D → dar – cık = daracık

8.

Ünlü türemesi iki şekilde görülür:
1. Ünsüzle biten bazı sözcükler “cık” eki aldıklarında ekle sözcük arasında ünlü bir ses türer:
az – cık = azıcık
bir – cik = biricik

B seçeneğindeki cümlede ünlü daralması yoktur. Diğer seçeneklerdeki ünlü daralmaları şunlardır:
A → de – y – ecek = diyecek

2. “m, p, r, s” harfleriyle yapılan pekiştirmelerde görülür:
sap – sağlam = sapasağlam
yap – yalnız = yapayalnız
(Cevap E)

C → bak – ma – yor = bakmıyor
D → Ne – y – e = Niye
E → bekle – yor = bekliyor
“y” kaynaştırma sesi yalnızca şu kelimelerde daralmaya
neden olur:
de – y – en = diyen
ne – y – e = niye

11. Öncüldeki dörtlükte ünsüz yumuşamasına örnek olacak söz-

ye – y – en = yiyen
GYS SORU BANKASI

cükler kullanılmıştır:
(Cevap B)

bardak – ın = bardağın
renk – in = rengi
sevdik – i = sevdiği
(Cevap A)

9.
Türkçede “b” sesinden önce “n” sesi bulunmaz. “b” sesi, kendisinden önce gelen “n” seslerini “m” ye dönüştü12. B seçeneğindeki cümlede geçen “büyücek” sözcüğü ek alır-

rür. Bu ses olayına “Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi” veya “n–m değişimi” denir. “Dudaksıllaşma” olarak da bili-

ken ünsüzlerden birini kaybetmiştir:

nen ses olayı yazıda gösterilmediği zaman birkaç istisna

büyük – cek = büyücek
↓

dışında yazım yanlışı kabul edilir.

k

(Cevap B)
n–m değişimine uyulmadığı halde yanlış yazım kabul edilmeyen sözcüklerden bazıları şunlardır:
“Binbaşı ile Onbaşı Sonbaharda Safranbolu’dan İstanbul’a giderken Binboğa’da durup tonbalığı yediler.

şimi” vardır.
Seçeneklerdeki cümlelerde n–m değişimi görülen sözcükler şunlardır:
A → Çember
B → saklambaç
D → ambarları

KAPLAN AKADEMİ

C seçeneği dışındaki cümlelerdeki örneklerde “n – m deği-

E → sümbül
(Cevap C)

13. Altı çizili sözcükte ünsüz benzeşmesi ve ünsüz yumuşaması vardır:

inat – çı – lık – ı = ğı

ünsüz
ünsüz
benzeşmesi yumuşaması

(Cevap D)

6

SES BİLGİSİ

Test • 1

14. Bazı birleşik kelimeler ünsüz benzeşmesi(sertleşmesi) ku-

18. Öncülde verilen dörtlükte ünlü türemesi yoktur. Diğer ses
olayları şunlardır:

bunlardan biridir. “ç” sesini sert bir ünsüzün takip etmesi gerekirken “g” yumuşak ünsüzü takip etmiştir.
Üçgen, dörtgen, beşgen, başbakan” sözcükleri bu kuralın istisnalarıdır.
(Cevap C)

A → yazılmıştır, yazmıştır → ünsüz benzeşmesi

KAPLAN AKADEMİ

ralına uymaz. C seçeneğinde geçen “üçgen” sözcüğü de

B → diye → ünlü daralması
C → zannet → ünsüz türemesi
E → diye → kaynaştırma
(Cevap D)

15. Seçeneklerdeki ses düşmelerini ve bunların nedenlerini şöyle gösterebiliriz:
A → kayıp et = kaybeden: Bir adla yardımcı eylem birleşirken
B → Yalın – ız = yalnız: Yapım eki alırken
C → kahve altı = kahvaltı: iki sözcük birleşirken
D → ne – asıl = nasıl = iki sözcük birleşirken
E → nakil – et = bir adla yardımcı eylem birleşirken
Buna göre B seçeneği dışındaki seçeneklerde ses düşmesinin nedeninin iki sözcüğün birleşmesi olduğu, B seçeneğinde ise sözcük türetilirken düşme olduğunu söyleyebiliriz.
(Cevap B)

19.
GYS SORU BANKASI

Ünsüz harfle biten sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan

16. Türkçe kelimelerde iki ünlü ses yan yana gelmez. Bu kuraldan dolayı iki ünlünün yan yana geleceği durumlarda ara-

bir sözcük geldiğinde iki sözcük bitişikmiş gibi okunur.
Buna ulama denir.
Verilen dizelerde ulama yapılabilecek yerler şunlardır:

Okundan ayrılmak üzere
Kuyuların ağzı
Okundan ayrılmak üzere

Dörtlükteki beş yerde ulama yapılabilir:

ya kaynaştırma harfleri olarak adlandırdığımız “y, ş, s, n” ses-

(Cevap E)

lerinden biri girer. II, III, IV, V sözcüklerde kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır:
B → işleri – n – i
C → başka – s –ı
D → anlatma – y – a
E → başlama – s – ı
“Sesi” sözcüğündeyse “s” kaynaştırma değil, kelimenin kökünde olan bir sestir.

17. Türkçede orta hece ünlüsü zayıf olan sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında orta hece ünlüleri düşer “ağız” da
bunlardan biridir:
ağız – ı = ağzı

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

20. Tek heceli bazı sözcüklerle alıntı bazı sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez. Seçeneklerde geçen kurala aykırı sözcükler şunlardır:
saç – ı = saçı
ip – i = ipi
hukuk – u = hukuku (Alıntı)
dost - u = dostu

(Cevap C)

(Cevap A)
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4.

1.

dirici olan “Batı” sözcüğüdür.

Ünsüz benzeşmesi, sonunda “f, s, t, k, ç, ş, h, p” sert ünbir ek getirildiğinde “c, d, g” ünsüzlerinin “ç, t, k” ye dönüşmesidir. Bazı birleşik sözcüklerde bu kurala uyulmaz
= üçgen, dörtgen, beşgen, başbakan
A seçeneğindeki cümlede geçen “sınıfca” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi) kuralına uyulmadığı için ya-

“Doğu” ve “Batı” sözcükleri yön adı olarak kullanıldıkları

KAPLAN AKADEMİ

süzlerinden biri bulunan sözcüklere “c, d, g” ile başlayan

A seçeneğindeki cümlede yazım yanlışı yoktur. Burada çel-

zaman küçük yazılırlar. Ancak bu sözcükler ad aktarması yoluyla “medeniyet, ülke” anlamında kullanılırsa büyük
harfle yazılır ve bu sözcüklere gelen çekim ekleri kesme
işaretiyle ayrılır.
Örnek:
Apartmanın batı cephesindeki evler çabucak satılırken

zım yanlışı yapılmıştır.

doğu cephesindekiler henüz satılmadı.

Buna göre “sınıfca” sözcüğünün doğru yazımı “sınıfça” şek-

Çağımızda Batı’nın insan sorunu varken Doğu’nun soru-

lindedir.

nu kaynaktır.

(Cevap A)

Diğer seçeneklerdeki yazımı yanlış olan sözcükler ve bun-

2.

ların doğru yazımları aşağıda gösterilmiştir.

Yabancı kökenli bazı sözcüklerde ünsüz yumuşaması ku-

Yanlış

ralına uyulmaz. “Hukuk” da bunlardan biridir. Arapça kökenli olan bu sözcük, ünlüyle başlayan bir ek aldığında
“hukuka” şeklinde yazılmalıdır. “Hayat, sepet, devlet, millet” sözcüklerinde de aynı sebeple yumuşama olmaz.
C seçeneğindeki cümlede geçen “hukuğa” sözcüğünde ya-

Doğru

Ağrı dağını

Ağrı Dağı’nı

gelipte

gelip de

Temmuz

temmuz

Kuzeydoğusu

kuzeydoğusu
(Cevap A)

zım yanlışı yapılmıştır. Bu sözcüğün doğru yazımı “hukuka”
şeklindedir.

Verilen parçada yazımı yanlış olan sözcükler ve bunların
doğru yazımları şöyledir:
Yanlış

Doğru

1.

kapıların da

kapılarında

2.

bekliyerek

bekleyerek

3.

beyini

beyni

4.

sanatdan

sanattan

5.

saçmalıkdan

saçmalıktan

5.

B, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerde yazım yanlışı yoktur. A seçeneğindeki cümlede altı çizili olan “insiyatif” sözcüğü yanlış yazılmıştır. Bu sözcüğün
doğru yazımı “inisiyatif” şeklindedir.
(Cevap A)

“de” nin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği konusunda

6.

emin olmadığınız zaman 2N 1K formülünü kullanabiliriz.

D seçeneğindeki “İzmit’ de” sözcüğünde yazım yanlışı vardır. Çünkü bu sözün yazımında ünsüz benzeşmesi kuralına

Bu formülün açılımı şudur:

uyulmamıştır. Sözün doğru yazımı “İzmit’te” şeklindedir.

1. N : Nerede

Hal eki alan “de - da” ünsüz benzeşmesi kuralına uyarak

2. N : Ne zaman

“te-ta” şeklinde yazılır.

K : Kimde
“de” bitişik yazılmışsa bu üç sorudan birine cevap ver-

(Cevap D)

mek durumundadır:
Evde misafirler var. (Nerede?)
Başım her sıkıştığında onu ararım. (Ne zaman?)
Selim’de kitaplarım kaldı. (Kimde?)
Bağlaç olan “de – da” bu sorulara cevap vermez.
Öğretmenlik de oldukça zevklidir.
Babam da kararımızı onayladı.
Hal eki olan “de – da” eklendiği sözcüğe yer veya zaman
anlamı katar. Bağlaç olan “de – da” nın ise böyle bir işlevi yoktur. Kullanıldığı cümleye “bile, dahi” anlamlarından
birini katar. Genellikle cümleden çıkarıldığında anlamda

KAPLAN AKADEMİ

3.

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

bozulmaya yol açmaz.

7.

C seçeneğindeki altı çizili sözcük olan “enstütüye” sözü yanlış yazılmıştır. Bu sözcüğün doğru yazımı “enstitü” şeklindedir. Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcüklerin yazımında bir
yanlışlık yoktur.
Bu şekildeki bazı sözcüklerin doğru yazımının sorulduğu
soruları doğru cevaplayabilmek için bazı sözcüklerin yazımlarını imla kılavuzundan öğrenmek faydalı olacaktır.

(Cevap D)

(Cevap C)

9
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11. A seçeneğindeki cümlede yazım yanlışı yoktur. Diğer seçe-

A seçeneğindeki “pamuğ’u” sözü yanlış yazılmıştır. Sözün

neklerdeki yazım yanlışları ve açıklamaları şöyledir:

Cins adlar bir insan veya hayvana ad oldukları zaman
cins adlık özelliklerini yitirip özel ad olur ve büyük harfle
başlar.
Örnek: – Çukurova pamuk üretiminde önemli bir yere sahiptir.

KAPLAN AKADEMİ

doğru yazımı “Pamuk’u” şeklindedir.

“Bir önce ki akşam” yanlıştır. Doğrusu: “Bir önceki akşam”
şeklindedir.
Sıfat türeten “–ki” ve ilgi zamiri olan “ki” bitişik yazılırken
bağlaç olan “ki” ayrı yazılır.
Örnek:
Resimdeki çocuğu tanımıyorum

– Dün akşam Pamuk’un yemeğini vermeyi unutmuşum.

(sıfat türeten “ki”)

– Bahçemiz sonbaharda yaprakla doldu.

Karşıdaki buraya yeni taşınmış
ilgi zamiri olan “ki”

– Sınavda Yaprak’ın iyi puan almasına sevindim.

Bir zaman sonra anladım ki yanılmışım.

(Cevap A)

bağlaç olan ki
C seçeneğinde “renkden” sözcüğü yanlış yazılmıştır. Ünsüz
benzeşmesi kuralı gereğince “renkten” biçiminde yazılmalıdır.
D seçeneğinde “ergeç” yazımı yanlıştır. İkileme olduğu için
9.

“er geç” şeklinde ayrı yazılması gerekir. E seçeneğindeki

B seçeneğindeki “katılmıyan” sözünde yazım yanışı vardır.

“THY’nın yazımı yanlıştır. Burada kısaltmanın açılımına göre

Bu sözün doğru yazımı “katılmayan” şeklindedir.

ek getirilmiştir. Oysa kural, ekin kısaltmanın okunuşuna gö-

Burada “-ma” olumsuzluk ekinin daraltılmadan yazılması ge-

re getirilmesidir.

rekir.

(Cevap A)

a–e

+

–yor

=

ı–i–u–ü

“a – e” düz ünlülerinden biriyle biten bir sözcüğe şimdiki zaman eki olan “–yor” geldiğinde bu sesler daralarak
“ı – i – u – ü” seslerinden birine dönüşür. Bu durumun yazımda gösterilmesi gerekir, aksi taktirde yazım yanlışı yapılmış olur. “y” kaynaştırma sesi her kullanımda daralma-

GYS SORU BANKASI

Ünlü daralmasını şu şekilde formüle edebiliriz:

ya neden olmaz.

12. C seçeneğindeki “kayıt oldu” sözünün yazımı yanlıştır. Doğrusu “kaydoldu” şeklindedir.

“y” kaynaştırma ünsüzü yanlızca iki sözcükte kendinden

Bir ad ve bir yardımcı eylem birleşirken ses düşmesi ve-

önceki düz geniş ünlüleri daraltır:

ya ses türemesi meydana geliyorsa birleşik sözcük biti-

de – y – ecek → diyecek

şik yazılır.

ye – y – ecek → yiyecek

Örnek:

Burada belirtilen durumlar dışında ünlülerin daraltılarak

kayıt – oldu > kaydoldu

yazılması yazım yanlışıdır.

sabır – etti > sabretti
(Cevap B)

his – etti > hissetti
(Cevap C)

10. A, B, C ve D seçeneklerindeki cümlelerde yazım yanlışı yoktur. E seçeneğindeki “biçer döver” sözünün “biçerdöver”
İki sözcük birleşirken birleşen sözcüklerden biri türünü
kaybediyorsa birleşik sözcük bitişik yazılır. “biçerdöver”
bunlardan biri olduğu için bitişik yazılmalıdır.
“biç-” ve “döv-” eylem oldukları halde birleştikleri zaman
“biçerdöver” olarak ada dönüşür. Bu durumda bitişik yazılması gerekir. “gecekondu, imambayıldı, kuşkonmaz”

KAPLAN AKADEMİ

şeklinde yazılması gerekirdi.

13. Parçada geçen “up uzun” sözü yanlış yazılmıştır. Bu sözün
doğru yazımı “upuzun” şeklindedir. Çünkü bu sözcük pekiştirmedir.
Pekiştirmeler bitişik, ikilemeler ayrı yazılır.

örnekleri de aynı gerekçeyle bitişik yazılanlardandır.
(Cevap E)

(Cevap D)
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18. C seçeneğindeki cümlede yazım yanlışı yoktur. Burada çel-

14. A seçeneğindeki cümlede geçen “13.00’da” sözünün yazı-

dirici olabilecek “eylülde” ifadesidir. Ay ve gün adları ancak

Tam saatlerde dakika kısmı okunmaz ve ek getirilirken de
dakika dikkate alınmaz:
13.00’te
13.15’te
13.02’de
14.05’te

KAPLAN AKADEMİ

mı yanlıştır. Doğru yazım “13.00’te” şeklindedir.

15.00’te
(Cevap A)

önlerinde bir tarih varsa büyük yazılır: 16 Eylül’de
Ay ve gün adlarının önünde belirli bir tarih yok, bu yüzden
büyük harf kullanılmaz.
Diğer seçeneklerdeki yanlış yazılmış sözler ve doğru yazımları şöyledir:
Yanlış

Doğru

A)

Toprakda

Toprakta

B)

doktor Mehmet Bey

Doktor Mehmet Bey

D)

omuzuma

omzuma

E)

Hiç birimiz

Hiçbirimiz
(Cevap C)

15.
Küçük harfle yapılan kısaltmalarda, kısaltmaya gelen ek,
kelimenin açılımına göredir. Büyük harflerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır:
TBMM’nin, TDK’ye, DTCF’ye
C seçeneğindeki cümlede kısaltmalara getirilen eklerin yamı yanlıştır. Bu sözün doğru yazımı “25 kr’un” şeklindedir.
(Cevap C)
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zımıyla ilgili bir yanlış yapılmıştır. “25 kr. nin” sözünün yazı-

19. B seçeneğindeki cümlede yer alan “yada” sözünün yazımı
yanlıştır. Bu sözün doğru yazımı “ya da” şeklindedir. “da”
bağlacı her zaman ayrı yazılır.
(Cevap B)

16. A, C, D ve E seçeneklerindeki altı çizili sözcüklerin yazımında yanlışlık yoktur. B seçeneğindeki “aytutulması” sözcüğü
yanlış yazılmıştır. Bu sözcüğün doğru yazımı “ay tutulması”
dır.
(Cevap B)

20. Verilen cümlede yanlış yazılmış sözcükler ve bu sözcükle-

17. “Çukurova Ödülünü” sözünün yazımı yanlıştır. Bu söz grubu özel ad olduğu için gelen ekin kesme işaretiyle ayrılması gerekirdi. Doğru yazımı, “Çukurova Ödülü’nü” şeklinde-

KAPLAN AKADEMİ

rin doğru yazımı şu şekildedir:

dir.
(Cevap C)

Yanlış

Doğru

1.

bu güne

bugüne

2.

altmışiki

altmış iki

3.

çevirildiğini

çevrildiğini

4.

dünyada ki

dünyadaki

5.

sıradışı

sıra dışı
(Cevap D)
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5.

1.

ma yapılacağı için iki nokta (:) kullanılmalıdır. B seçeneğin-

İçinde soru sözcüğü bulunan, ancak soru anlamı taşımağindeki cümle bunu örneklemektedir. Bunun yanında cevap gerektirmeyen, sözde soru cümlelerinin sonuna soru işareti konulur. D ve E seçeneğindeki cümleler bunun
örneğidir.
B, C, D ve E seçeneklerindeki cümleler soru anlamı taşıdığı

deki cümledeyse herhangi bir noktalama işareti gerektire-

KAPLAN AKADEMİ

yan cümlelerin sonuna soru işareti konulmaz. A seçene-

A, C, D ve E seçeneklerindeki ayraçlardan sonra bir açıkla-

cek bir durum yoktur.
İki noktadan sonra cümle gelmişse büyük harfle başlanır. Tek tek örneklerden oluşan ifadeler var ve bu ifadeler
özel ad değilse büyük harfle başlanmaz.
(Cevap B)

için bu cümlelerin sonuna soru işareti konulmalıdır. A seçeneğindeki cümlede ise soru anlamı olmadığı için soru işareti değil, nokta kullanılmalıdır.
(Cevap A)

6.
2.

A ve E seçeneğindeki cümlede yüklem bulunmadığı için üç

Hitap sözlerinden sonra virgül (,) kullanılır. Öncüldeki metin-

nokta (...) kullanılmalıdır. B ve C seçeneklerinde ise benzer

de noktalı virgül (;) kullanıldığı için I. noktalama işareti yan-

örneklerin sürdürülebileceği anlamı katmak için üç nokta

lıştır. Diğer noktalama işaretlerinde bir yanlışlık yoktur.

(...) kullanılmalıdır. D seçeneğindeki cümledeyse sonda nokta (.) kullanılmalıdır. Çünkü iki unsurdan söz edilmiş ve bun-

(Cevap A)

ların ikisi de söylenmiştir.
GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

3.

7.

İki noktadan sonra örnekler sıralanmışsa ve bu örnekler özel

B seçeneğindeki cümlede eşgörevli sözcükleri ayırmak için
virgül kullanılmalıdır. C seçeneğinde sıralı cümleleri ayırmak

a değilse büyük harfle başlanmaz. Örnek: masanın üzerin-

için virgül (,) kullanılmalıdır. D seçeneğinde yüklemden uzak

de şunlar vardı: kalem, telefon, anahtar...

kalmış özneyi belirtmek için virgül (,) kullanılmalıdır. E seçeneğinde sıralı cümleyi ayırmak için virgül kullanılmalıdır.

(Cevap A)

A seçeneğindeki cümledeyse aralarında virgül bulunan cümleyi ayırmak için noktalı virgül (;) kullanılmalıdır.

4.

III. numaralı noktalama işareti yanlış kullanılmıştır. Burada
nokta (.) kullanılmalıdır. Çünkü bu cümle devriktir ve yüklemi vardır.
Üç nokta (...) kullanılabilmesi için cümlede yüklemin ol-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

8.

C seçeneğindeki cümlede yüklem “baktım” sözüdür. Dolayısıyla devrik de olsa yüklem varsa cümlenin sonuna nokta
konur. A ve E seçeneklerindeki cümlelerde yüklem olmadığı için bunlar eksiltili cümlelerdir ve sonlarına üç nokta konulmalıdır. B ve D seçeneklerinde cümlelerin sonuna da benzer örneklerin sürdürülebileceği anlamı katmak için üç nokta konulur.

maması gerekir.

(Cevap C)

(Cevap C)

13

GYS

NOKTALAMA İŞARETLERİ
Metindeki ilk üç cümle eksiltili olduğundan bunların sonuna

13. II. yerin dışındaki yerlere soru işareti getirilmelidir. II numa-

üç nokta gelmelidir. Dolayısıyla üç noktayla başlayan tek se-

ralı yere ise virgül gelmelidir. Bu tür sorularda ( ) işaretin-

çenek olan D seçeneğine yoğunlaşmalıyız. III. cümle yükle-

den sonra gelen sözcüğün büyük harfle mi küçük harfle mi

mi olan bir cümle olduğundan sonuna nokta konulmalıdır.
Son cümlenin sonuna da nokta gelmelidir.
Bu tür sorularda nokta, iki nokta, üç nokta ve soru işaretinden sonra büyük harfle başlandığını hatırlarsak işimiz
kolaylaşır. Çünkü bunların dışında bir noktalama işareti

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 1

başladığı önemlidir. Seçeneklere baktığımızda sadece (II)
numaralı işaretten sonraki sözcük küçük harfle başlamıştır.
Soru işaretinden sonra kesinlikle büyük harfle başlar.
Soru anlamı taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti cümlenin sonuna konur:

varsa seçenekler elenir. Yani büyük, küçük harf önemli

İşe gitmek mi zor, evde kalmak mı?

bir ipucudur.

Balığa mı gidelim, piknik mi yapalım?
(Cevap B)

İki noktadan sonra gelen örneklerin sayısı iki noktadan
önce belirtilmiş ve belirtilen kadarı da yazılmışsa sonda
nokta kullanılır.
Çantamda üç şey var: kitap, defter, kalem. Ancak örneklerin sayısı belirtilmemişse sonda üç nokta kullanılır:
Çantamda birçok şey vardı: kitap, defter, kalem...
Öncüldeki metnin son cümlesinde de örnek sayısı belirtilip belirtilen örnekler de sıralandığı için sonda nokta kul-

14. “Yeni, arabadan inen adamı tanıyor musun?” cümlesinde

lanılır.

virgül kaldırıldığında “Yeni” zarf olmaktan çıkar, ve “araba”

(Cevap D)

adının sıfatı olarak da anlaşılabilir. Doğru cevap b seçeneğidir. Diğer cümlelerde böyle bir durum söz konusu değildir.

10. Cümle içinde geçen, zarf–fiil eki almış yalnız bir sözcük varsa bu sözcükten sonra virgül kullanılmaz. “Kitabı alıp içeri
girdi.” Ancak aynı cümlede zarf fiil eki almış birden fazla sözcük varsa arada virgül kullanılır:
“Kitabı alıp, içerdekileri selamlayarak çıktı.”
(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

15. İlk ayraca açıklama yapılacağı için iki nokta gelmelidir. İkinci ve üçüncü ayraca ise eşgörevli sözcükleri ayırmak için virgül gelmelidir. Son ayraca, benzer örneklerin sürdürülebile-

11. Bir önceki sorumuzun çözümünde de belirttiğimiz gibi, cüm-

ceği anlamı katmak için üç nokta gelmelidir.

le içinde geçen, zarf-fiil eki almış yalnız bir sözcük varsa bu
sözcükten sonra virgül kullanılmaz. Buna göre, öncüldeki

İki noktadan sonra gelen ifade cümle ise büyük harfle

metnin II. cümlesinde virgül kullanılması yanlıştır. Burada

başlanır.

hiçbir noktalama işareti kullanılmaz.

Kararsızlık: En büyük hastalığımızdır. İki noktadan sonra
örnekler sıralanırsa büyük harfle başlanmaz.

(Cevap B)

Sevdiğim takılar şunlardır: yüzük, saat, küpe...
(Cevap A)

12. Tırnak içindeki cümleden önce cümle bitmeyip devam ettiği için virgül kullanırız. Tırnak içindeki cümle de sıralı cümiçi bir cümle olduğu için sonuna nokta konmalı ve tırnak kapatılmalıdır. “derdi.” den sonra da nokta konmalıdır.
Tırnak içindeki cümlenin sonunda bulunan noktalama
işareti, tırnağın içinde kalır:
“Zorla güzellik olmaz .” derdi babam.
Tırnak içindeki sözden sonra kesme işareti kullanılmaz:

KAPLAN AKADEMİ

ledir, bunun için yüklemlerin arasına virgül gelmelidir. Tırnak

16. İki noktadan sonra örnekler sıralanmışsa ve bu örnekler özel
ad değilse büyük harfle başlanmaz.
Örnek:
Masanın üzerinde şunlar vardı: kalem, telefon, anahtar...

Sabahattin Ali’nin “Değirmen” ini çok beğendim.
(Cevap E)

(Cevap D)
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5.

“Duygu” soyut ismi C seçeneğindeki cümlede özel ad ola-

ikiye ayrılır. Beş duyu organıyla algınabilenler somut, algılanamayanlar soyuttur.
(Cevap C)

me, E’de ayrılma hal ekleri kullanılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

Adları, varlıkların oluşlarına göre soyut ve somut olarak

2.

“Babası” sözcüğü hal eki almamıştır. “ı” eki burada iyelik eki
olarak kullanılmıştır. A’da belirtme, C’de ayrılma D’de yönel-

rak kullanılmıştır.

Adların hal ekleri şunlardır:
1. Belirtme (–i hali): “–i” ekini alarak cümlede belirtili nesne olur:
Ahmet kitabı aldı (Neyi, kimi?)
2. Yönelme (Yaklaşma): “–e” ekini alarak cümlede dolaylı tümleç olur :

Öncüldeki dörtlükte birleşik isim yoktur.

Kitaba uzun uzun baktı

Çoğul isim: savaşlar

3. Bulunma (–de hali): “–de” ekini alarak dolaylı tümleç

Hal eki almış isim: gönlümüzde, gözümüzde,

olur:

Cins isim: anne, güneş, göz

Kitapta farklı bilgiler var.

Soyut isim: umudumuz, barış, gönlümüz

4. Çıkma (ayrılma): “–den” ekini alarak dolaylı tümleç olur.
Kitaptan uzak kalmışım.

İyelik, tamlayan ve çoğul ekleri ismi yalın olmaktan çıkart-

5. Yalın: Eksizdir:

maz: umudumuz, savaşlar, gülün

Kitap çok güzeldi.
Adların aldıkları hal ekleri onların cümle içinde öge olma

(Cevap E)

durumlarını belirler.
(Cevap B)

Bu soru tarzında yalnız altı çizili sözcük dikkate alınırsa
yanlış olur. Çünkü dilimizdeki kelimelerin sabit bir sözcük
türü yoktur. Sözcükler içinde kullanıldıkları cümleye göre tür değiştirebilir. Böyle bir yanlışa düşmemek için sözcüğün cümledeki kullanımı esas alınmalıdır.
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6.

3.

C seçeneğindeki Anamın gözleri - nin

rengi

tamlayan tamlanan
tamlayan
tamlanan

zincirleme ad tamlamasıdır.
Zincirleme ad tamlaması, en az üç isimden oluşan isim
tamlamasıdır. Bu tamlamalarda tamlayan veya tamlanan
bazen de hem tamlayan hem de tamlanan kendi içinde

Cümledeki sözcüklerin türlerini incelediğimizde A seçene-

bir ad tamlamasıdır:

ğindeki “doğru” sözcüğünün sıfat olduğunu görürüz. Çün-

Kitap kokusunun hazzı

kü bu sözcük bir addan önce gelerek onun bir özelliğini be-

Hatıra defterinin dili

lirtmiştir. Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcükler ad türün-

(Cevap C)

dedir.
(Cevap A)

7.

“Bahçemizin en

güzel gülü”

tamlayan

sıfat

zarf

tamlayan

isim tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiştir.
Tamlamalar konusunda sorulan soruları doğru yanıtlayaC seçeneğindeki “Derin düşünce” ad tamlaması değil, sıfat

bilmek ve sıfat tamlamasıyla ad tamlamasını ayırt etmek

tamlamasıdır. Diğer seçeneklerdeki ad tamlamaları:

için ad tamlamalarında tamlayanın da tamlananın da ad

A ® Aşkın tarihi

olduğu sıfat tamlamasının ise bir sıfatla bir addan oluştuğu unutulmamalıdır.

B ® Kitabın sonu
D ® Yol hazırlığı
E ® Su sesi

Ad tamlamasının bütün unsurları addır. Sıfat tamlaması
ise bir ad ve bir sıfattan oluşmuştur.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

4.

(Cevap E)

8.

Bazı ad tamlamalarında tamlayan düşebilir. “göz çıkarır elleri” kelimesinde de “onun elleri” tamlamasın
ty

tn

da “onun” tamlayanı düşmüştür.
(Cevap B)
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14. Altı çizili sözcüklerin türleri şöyledir:

E seçeneğindeki “söküldü” sözcüğünün türü fiildir. Diğer
cümlelerdeki altı çizili sözcükler isimdir.

Bilmeyen = sıfat fiil

ketlerin karşılığıdır.
(Cevap E)
10.
Bu soru kökünde şu iki durum söz konusu olabilir:

öğrensin = fiil

KAPLAN AKADEMİ

İsimler nesnelerin dildeki karşılığıdır, eylemler ise hare-

duymayan = sıfat - fiil
duysun = fiil
ümmetiz = ad
Buna göre “ümmetiz” sözünün türü addır.
(Cevap E)

1. Dört tane ad tamlaması bir sıfat tamlaması ayrımına gidilebilir.
2. Ad tamlamalarının kendi içinde ayrımına gidilmiş olabilir. Dört belirtili ad tamlaması bir belirtisiz olması gibi
Seçeneklerdeki tamlamalar şunlardır:
A ® Yol durumu: Belirtisiz ad tamlaması
ty

15. Dizelerdeki tamlamaları ve türlerini şöyle gösterebiliriz:

tn

A ® ormanların kâkülü = Belirtili ad tamlaması

B ® çiçeklerin kokusu: Belirtili ad tamlaması
ty

B ® Ayrılığın vakti = Belirtili ad tamlaması

tn

C ® Ayrılığın acısı = Belirtili ad tamlaması

C ® köy odası: Belirtisiz ad tamlaması
tn

D ® Ömrümün ufku = Belirtili ad tamlaması

tn

E ® zulüm sıcağı = Belirtisiz ad tamlaması

D ® Ağaç işleri: Belirtisiz ad tamlaması

Buna göre, ilk dört seçenekte belirtili, E seçeneğinde ise be-

tn

lirtisiz ad tamlaması olduğunu söyleyebiliriz.

E ® Ölüm korkusu: Belirtisiz ad tamlaması
ty

tn

Buna göre B seçeneğindeki tamlamanın belirtili olması yönünden diğerlerinden ayrıldığını söyleyebiliriz.
(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

tn

11. C seçeneğindeki “Yıldız” ismi cins bir isim olduğu halde, kul-

(Cevap E)

16. A seçeneğinde iki isim tamlaması vardır:

lanıldığı cümlede özel ad olmuştur. Diğer seçeneklerdeki al-

1. Evin önü = Belirtili isim tamlaması

tı çizili sözcükler cins addır.

ty
(Cevap C)

tn

2. limon ağaçları = Belirtisiz tamlaması
ty

12. Öncüldeki dörtlükte bileşik isim yoktur. Diğer terimlerin ise

tn

Diğer seçeneklerde ise birer tane isim tamlaması vardır.

şu karşılıkları vardır:

(Cevap A)

Fiilden türemiş isim: yığ – ın,
fiil
kökü

sar – gı

fiilden fiil
isim

fiilden

kökü isim

İyelik eki alan sözcükler: gönlüm, içim, yaralarım Tamlaya-

17.

nı düşmüş ad tamlaması: benim gönlüm, benim yaralarım

Böyle sorularda belirtisiz ad tamlamalarında da araya sı-

Soyut ad: hasret, keder

fat giremeyeceğini hatırlarsak içinde belirtisiz tamlama

(Cevap E)

tir. C seçeneğindeki “çığlıkları” sözcüğü ise basit yapılıdır:
çığlık – lar –
ad

ı

çoğul

belirtme

eki

hali eki

KAPLAN AKADEMİ

13. A, B, D ve E seçeneklerindeki altı çizili sözcükler türetilmiş-

bulunduran seçeneği eleyip zaman kazanabiliriz.
C seçeneğindeki cümlede araya sıfat girmiş belirtisiz isim
tamlaması vardır:
Karadeniz’in temiz havası
tamlayan

sıfat

tamlanan

Araya sıfat girmiş tamlamalarla zincirleme ad tamlamalarını
karıştırmamalıyız.

(Cevap C)

(Cevap C)
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18. E seçeneğindeki cümlede isim tamlaması yoktur. “Dost ülkeler” sıfat tamlamasıdır. Diğer seçeneklerdeki tamlamalar
KAPLAN AKADEMİ

şunlardır:
Dağların alnı : Belirtili isim tamlaması
ty

tn

Çamların dalı : Belirtili isim tamlaması
ty

tn

Ak göğsünün ortası : Belirtili isim tamlaması
sıfat

ty

tn

mülkün temeli : Belirtili isim tamlaması
ty

tn

19. A seçeneğindeki cümlede geçen: “Çarşısında bir kız gördüm Antep’in” ifadesindeki “çarşısında Antep’in”
tn

ty

tamlamasında tamlayanla tamlanan yer değiştirmiştir. Tamlamanın “Antep’in çarşısı” şekli düzeltilmiş halidir.
ty

tn

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

Diğer seçeneklerdeki tamlamalarda böyle bir durum söz konusu değildir.
(Cevap A)

20. Verilen dizelerde zincirleme ad tamlaması yoktur. Bunun dışındaki terimlerin karşılıkları şunlardır:
KAPLAN AKADEMİ

Yönelme hali eki almış ad: başıma
soyut ad: düşünce
Tamlayanı düşmüş ad tamlaması:
benim düşüncemin
benim başıma
Özel ad: Sapanca
(Cevap A)
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3.

“Anlatılanları bu bayan not alacak.” cümlesinde zamir kulla-

“Yan odada kaç çocuk oynuyor?” cümlesinde soru anlamı

nılmamıştır. Diğer cümlelerdeki zamirler şunlardır:

sıfatla sağlanmıştır. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde soru

A ® kendisi (Dönüşlülük zamiri),

anlamı katan sözcükler adların yerini tuttukları için zamirdir.

B ® şu (işaret zamiri)

C ® benimle (şahız zamiri)
E ® onu (işaret zamiri)

“Bu, şu, o” sözcükleri bir ismin yerine kullanıldıklarında

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamirleri denir: ne, neyi, kim, kime, hangisi, kaçı...
“Ne” sözcüğü “niçin” anlamında kullanıldığında soru zarfı olur. İsmi nitelendiğindeyse soru sıfatı olur.
Ne gülüyorsun boş yere?
soru zarf

işaret zamiri, bir ismi nitelediklerinde ise işaret sıfatı olurlar.

Ne gün döneceksin?
soru sıfatı

Bu ev

Gündemimizde ne var?
soru zamiri

işaret sıfatı

Bunu al

işaret zamiri

(Cevap B

Buna göre bir sözcüğün türünü doğru tespit edebilmek
için mutlaka söz konusu sözcüğü içinde kullanıldığı cüm-

4.

leye göre değerlendirmek gerekir.

“O kitabı” ifadesinde “o” bir ismi nitelediği için işaret sıfatıdır. Diğer cümlelerdeki altı çizili sözcükler ismin yerini tuttuk-

(Cevap D)

ları için zamirdir.
(Cevap C)
5.
Hangi adın yerine kullanıldığı belli olmayan zamirlere belgisiz zamir denir: birçoğu, bazısı, kimi, tümü, kimse, çoGYS SORU BANKASI

ğu, herkes...

2.

Ek zamirler

“Kimi insanlar vefa kavramını duymamıştır.” cümlesindeki
“kimi” sözcüğü, bir ismi nitelediği için belgisiz sıfattır. Yani
bu cümlede belgisiz zamir yoktur. Diğer cümlelerdeki belgisiz zamirler şunlardır:
A ® bazıları
B ® herkes
C ® kimse

İlgi zamiri = “–ki”

İyelik Zamiri

Evindeki eskimiş

Eklendikleri isimlerin

Seninki daha pahalı

kime, neye ait olduklarını

D ® başkası
(Cevap E)

bildirirler:

6.

gözüm, gözün, gözümüz

“O” sözcüğe B seçeneğinde “yol” adını belirttiği için sıfattır.
A seçeneğinde cansız bir varlığın yerine kullanıldığı için işaret zamiridir. C, D ve E seçeneklerinde ise şahıs zamiridir.

“Yoldaki taşları kim kaldırmış?” cümlesinde ek halinde za-

(Cevap B)

mir yoktur. Diğer cümlelerdeki ek zamirler:
B → bizimki

7.

C → kapımız

İyelik adılı ile kastedilen iyelik ekleridir. İlgi adılı ise isimlerin
yerlerine kullanılan “ki” dir. Soru kökünde belirtilen adıllar E

D → arabanızı

seçeneğindeki şu sözcüklerde vardır:

E → gözlerimi

“Kitabım, onunki

gi zamiri olan “–ki” belirtili isim tamlamalarında tamlanan
yerine kullanılan sözcüktür. Tamlananı kaldırıp yerine “–
ki” ilgi zamiri getirebiliriz.
senin evin → seninki
ty

tn

ilgi zamiri

Bahçedeki çiçekler
sıfat
yapan “ki”

KAPLAN AKADEMİ

“–ki” ilgi zamiriyle sıfat yapan “–ki” karıştırılmamalıdır. İl-

iyelik

ilgi

zamiri

zamiri

(Cevap E)
8.

C seçeneğindeki “Kimin fikri” isim tamlamasında “kimin” zamiri tamlayan olarak kullanılmıştır. A seçeneğindeki cümledeyse “bazıları” zamiri tamlanan olarak kullanılmıştır. Ancak
öncülde tamlayan sorulduğu için C seçeneği doğrudur.
(Cevap C)

(Cevap A)
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9.

15. sokaktaki insan = “ki” sıfat yapmıştır.
sıfat

lülük zamirinin şahıs zamirinden sonra aynı cümlede yer
alması anlatım bozukluğu sayılmamaktadır:
Olayı

sen
şahıs
zamiri

kendin anlat
dönüşlülük
zamiri

A seçeneğindeki cümlede geçen “kendilerini” sözcüğü dönüşlülük zamiridir.

KAPLAN AKADEMİ

Türkçede dönüşlülük zamiri “kendi” sözcüğüdür. Dönüş-

ad

evdekinden: “ki” adın yerine kullanılmış zamirdir.
olmalı ki: “ki” bağlaçtır.
Buna göre, altı çizili sözcüklerde kullanılan “ki” lerin görevi
A seçeneğinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir.
(Cevap A)

(Cevap A)
16. A seçeneğindeki cümlede “kendine” dönüşlülük, “başkala-

10. D seçeneğindeki cümlede zamir kullanılmamıştır. Diğer se-

rına” belgisiz zamirdir. B, C, D ve E seçeneklerinde farklı tür-

çeneklerdeki zamirler:

den zamirler bir arada değildir.

A ® kendisine

(Cevap A)

B ® size

C ® sana, şey
E ® kimse

17. V. cümlede belgisiz adıl yoktur. Diğer seçeneklerdeki zamir-

şeklinde gösterilebilir.

ler şunlardır:

(Cevap D)

A ® başarısızlıklarımız, fırsatlarımız

11. Öncüldeki cümlede, varlıkların yerini işaret yoluyla tutan bir

B ® şuradaki

işaret zamiri kullanılmamıştır. Diğer seçeneklerdeki terimle-

C ® hepimiz, onun
GYS SORU BANKASI

rin karşılıkları şunlardır:
Ek halinde zamir → kusurlarımızı
Belgisiz adıl → başkalarının
Yönelme eki almış ad → köstebeklere
Dönüşlülük adılı : kendi
şeklinde gösterilebilir.
(Cevap B)

D ® herkes, o

(Cevap E)

18. “Yeni komşumuzun kimi kimsesi yokmuş.” cümlesinde “kimi kimsesi” ikilemesini oluşturan sözcükler zamirdir. A seçeneğindeki “senli benli” ifadesi çeldiricidir, bu ikileme bir

12. A seçeneğindeki cümlede kullanılan “kime” sözcüğü soru

eylemi nitelediği için zarftır.

zamiridir. Diğer seçeneklerdeki altı çizili zamirler ise belgisiz

(Cevap C)

zamirdir.
(Cevap A)

13. C seçeneğinde verilen “herkes” ve “şey” sözcüklerinin ikisi
de belgisiz zamirdir.

19. E seçeneğindeki “neyin nesi” tamlamasında tamlayan da

(Cevap C)

tamlanan da zamirdir. A, B, C ve D seçeneklerindeki cümlelerde sadece tamlayanlar zamirdir.
(Cevap E)

14. “Bizden neyi saklıyor acaba?” cümlesinde “neyi” sözcüğü
lanmıştır. Diğer cümlelerdeki soru anlamı katan sözcükler ve
bunların türleri şöyledir:
A ® Neden: soru zarfı
B ® hangi: soru sıfatı
C ® mi: soru edatı

KAPLAN AKADEMİ

zamirdir. Buna göre bu cümlede soru anlamı zamirle sağ-

E ® mu: soru edatı

20. “bencil insanlar” tamlamasındaki “bencil” sıfatı “ben” zamirinden türetilmiştir. Diğer seçeneklerde zamirden türeyen bir
sıfat yoktur.
(Cevap D)

(Cevap D)
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4.

Sıfat, bir addan önce gelerek onu niteleyen veya belirten
sözcüktür. Buna göre “modern yaşam” söz grubunda
ad

“modern” sözcüğü, “yaşam” adının sıfatıdır. Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcükler zarf olarak kullanılmıştır.
Sıfat, isme sorulan “nasıl?” sorusuna cevap olur.
Pahalı elbiseler		

kirli

yol

ad		

sıfat

ad

sıfat

Geniş yol			
sıfat

ad			

Sıfatlar ikiye ayrılır:
1. Niteleme sıfatları

KAPLAN AKADEMİ

sıfat

Varlıkların durumunu, rengini, biçimini anlatan sıfatlardır.
Bu sıfatların en belirgin özelliği nitelediği varlığın kalıcı bir
özelliğini ifade etmeleridir: mavi elbise, güzel ev, kötü araba...
isme sorulan “nasıl?” sorusuna cevap olur.
2. Belirtme sıfatı

küçük el
sıfat

Varlıkları işaret, sayı, belgisizlik ve soru yönlerinden be-

ad

lirten sıfatlardır.

(Cevap E)

Örnek:
şu yol, bu ev, iki dost...
A seçeneğindeki cümlede niteleme sıfatı yoktur. Diğer seçeneklerdeki niteleme sıfatları şunlardır:
B → solgun çiçekler
C → Yeni ayakkabı
D → Yaşlı bir adam
E → yıkılmış evler
(Cevap A)

Bu tür sorularda cümleye soru anlamı katan sözcüğü bulup o sözcüğün cümledeki kullanımına göre türü tespit
edilmelidir. Çünkü aynı sözcük farklı türlerde kullanılabilir.
“Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?” cümlesindeki
“ne” sözcüğü soru sıfatıdır. Bir adı soru yoluyla nitelenmiştir.
B’de soru zarfı,

GYS SORU BANKASI

2.

5.

Öncüldeki şiirde birleşik sıfat yoktur. Diğer seçeneklerdeki
terimlerin ise karşılıkları şunlardır:
Belirtili Ad Tamlaması: İşçilerin mavilikleri
Niteleme sıfatı: Genç bayraklar

C’de soru zamiri,

Sayı sıfatı: Yirmi dört saat

D’de soru zamiri,

Adıl: Ben, hepsi, seni

E de soru zarfı

(Cevap D)

kullanılmıştır.
(Cevap A)

6.

3.

Seçeneklerdeki sıfatlar şunlardır:

Türemiş sıfat, yapım eki almış bir sözcüğün bir adı nite-

A → tozlu, eskimiş

lemesi yoluyla oluşur.

B → kırık, yıpranmış

B seçeneğindeki cümlede türemiş sıfat yoktur. “küçük” sözda basittir. Diğer seçeneklerdeki türemiş sıfatlar şunlardır:
A → kapalı hava
C → gizemli atmosfer
D → farklı benzetme

C → sarı, beyaz
KAPLAN AKADEMİ

cüğü bu cümlede sıfat görevinde kullanılmıştır. Yapı olarak

E → kırık eşya

D → Bahçedeki
E → geniş
Birden fazla sıfat tarafından nitelenmiş ad B seçeneğindeki
cümlede vardır:
Kırık, yıpranmış masa
sıfat

(Cevap B)

sıfat

ad
(Cevap B)
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11.

7.

Sıfatlar çekim eki aldıklarında adlaşır:

gelmelidir. Yani içinde sıfatın ya da niteleme zarfının ol-

Dürüst insanlarla arkadaş ol.

duğu seçenek doğru cevap değildir. Bu soru tipinde seçeneklerde sıfatın da zarfın da kullanılmadığı bir cümle
aramamız gerekir.
“İş çıkışı yolda beklerken Mehmet’i gördüm.” cümlesinde
niteleme göreviyle kullanılmış bir sözcük yoktur. Diğer seçe-

KAPLAN AKADEMİ

Niteleyici sözcük denilince aklımıza hem sıfat hem zarf

sıfat

ad

Dürüstlerle arkadaş ol.
Adlaşmış sıfat

Kırmızı kazağı al.
sıfat

ad

Kırmızıyı al.

neklerdeki niteleyici sözcükler şunlardır:

Adlanmış sıfat

A ® yavaşça (niteleme zarfı)

B ® Yol kenarındaki kurumuş (sıfat)

“Büyük adamların derdi çok olur.”

E ® son (sıfat)

cümlesinde adlaşmış sıfat yoktur. Diğer seçeneklerdeki ad-

sıfat

D ® güle oynaya, ağlayarak (zarf)

ad

lanmış sıfatlar:

(Cevap C)

A → güzellerin (insanların)
B → çalışkanlar (öğrenciler)

8.

“Başarılı insan, başarısını çabaya borçlu olduğunu bilir.”

D → kirlileri (çamaşırları)

cümlesinde belirtme sıfatı yoktur. “Başarılı” sözcüğü nitele-

E → fakiri (insanları)

me sıfatıdır. Diğer seçeneklerdeki belirtme sıfatları şunlardır:

(Cevap C)

B → şu ağaç
C → Altıncı sınıf
E → kaç kişi
Kesin bilgi gerektiren bu soruda sıfatların kendi içindeki
“niteleme” ve “belirtme” çeşitlerini bilmemiz gerekir. Belirtme sıfatı varlığın değişebilen bir özelliğini ifade ederken niteleme sıfatı varlığın kalıcı özelliğini ifade eder.

GYS SORU BANKASI

D → Kimi insan

(Cevap A)

9.

“Engebesiz tarım
sıfat

12.
Böyle sorularda seçeneklerdeki tamlamaların isim tamlaması ve sıfat tamlaması olarak sınıflandırılması gerekir.
Parçadaki I, II, III ve IV numaralı tamlamalar sıfat tamlamasıdır “şehir hayatı rüyası” ise isim tamlamasıdır.
(Cevap E)

arazileri”

13. İkilemelerin cümledeki kullanımlarına göre türlerini belirle-

tamlayan tamlanan

yelim:

D seçeneğindeki altı çizili sıfat belirtisiz ad tamlamasını nite-

A → Yeşil yeşil çağlalar

lemiştir. A, B ve C seçeneklerindeki altı çizili sözcükler de sı-

sıfat

fattır, fakat isim tamlamasını nitelememiştir.

B → koşa koşa indik

(Cevap D)

zarf
C → seve seve yaparım

10. “rengârenk misketler ve oyuncaklar”
sıfat

ad

ad

1

2

“rengarenk” sıfatı “misket ve oyuncaklar” adlarını nitelemiş-

KAPLAN AKADEMİ

zarf

tir.

D → yalan yanlış konuştu
zarf
E → ağır ağır koyulduk
zarf
Görüldüğü gibi A seçeneğindeki ikileme sıfat, diğerleri ise
zarftır.

(Cevap C)

(Cevap A)
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14. A. B, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde soru anlamı ka-

17. A seçeneğindeki cümlede birleşik sıfat, bir sıfat tamlamasının sonuna “–lı” eki getirilerek yapılmıştır:

neğinde ise “nasıl” sözcüğü soru sıfatıdır, fakat soru anlamı

Kısa kol ® kısa kollu gömlek

“mu” soru edatıyla sağlanmıştır.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

tan sözcükler bir addan önce geldikleri için sıfattır. C seçe-

B, C, D ve E seçeneklerinde ise adla sıfatın yeri değiştirilerek ada iyelik eki getirmek suretiyle oluşturulmuş birleşik sıfatlar mevcuttur.
(Cevap A)

15. D seçeneğindeki cümlede “bir” yerine ardışıklarını koyabildiğimiz için bu cümlede “bir” sayı sıfatıdır. Diğerlerinde belgisiz sıfattır.

18. “Bazılarına” sözcüğü C seçeneğinde belgisiz zamirdir. Di-

“Bir” sözcüğü “herhangi bir” anlamına gelecek şekilde

ğer seçeneklerdeki birleşik sıfatlar şunlardır:

belirsizlik anlamında kullanılmışsa belgisiz sıfattır. Sayma

A ® birtakım şiirler

sayısı olan “bir” anlamındaysa da sayı sıfatıdır.

B ® hiçbir insan

D ® biraz ekmek

“Bir” in yerine ardışıkları olan 2, 3, 4 ... rakamlarını koya-

E ® herhangi bir insan

fattır.
(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

biliyorsak “bir” asıl sayı sıfatı, koyamıyorsak belgisiz sı-

16. Buna göre D seçeneğindeki cümlede birleşik yapılı bir sıfat

C seçeneğinde belgisiz sıfat yoktur.
(Cevap C)

19. A, B, C ve E seçeneklerindeki soru anlamı katan sözcükler

yoktur.

bir ismi niteledikleri için soru sıfatıdır. D seçeneğindeki: “Han-

mavi elbise → elbisesi mavi adam
beyaz yüz → yüzü beyaz insan

gi mahalleye taşınacağınız belli oldu mu?” cümlesindeki soru anlamı “mu” soru edatıyla sağlanmıştır.
(Cevap D)

20. E seçeneğindeki cümlede birleşik sıfat yoktur. “sapasağlam”
KAPLAN AKADEMİ

Birleşik sıfatlar, birden fazla sözcüğün meydana getirdiği sıfatlardır. İki kısımda incelenebilir:
1. Anlamca Kaynaşma Birleşik Sıfatlar:
Sözcüklerin gerçek anlamlarını kaybetmeleriyle oluşur:
soğukkanlı adam, başıbozuk insan, birtakım duygular,
yapboz oyuncak...
2. Kurallı Birleşik sıfatlar şu üç yolla yapılır:
a) Bir sıfat tamlamasında isme “–lık” eki getirilerek:
yüz yıllık gelenek
beş aylık çocuk
b) Sıfat tamlamasının sonuna “–lı, –li” eki getirilerek tekrar isme bağlanır:
Mavi elbiseli adam
Uzun sakallı dede
İki katlı ev
c) Sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilerek ada
“–ı (–si)” iyelik eki getirilir ve tekrar ada bağlanır.

pekiştirilmiş sıfattır. Diğer seçeneklerdeki birleşik sıfat şunlardır:
A ® Eli kırık çocuk, kırmızı şapkalı adam
B ® çıtkırıldım insan

C ® kırk yıllık dostum
D ® suratı asık adam

(Cevap E)

(Cevap D)
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8.

A, B, C, E seçeneklerindeki ikilemeler bir eylemin anlamını

“Akıllı olan insan, düşmanını küçümsemez.” cümlesindeki

etkiledikleri için zarftır. D seçeneğindeki “yeni yeni kelime-

“olan” sözcüğü sıfat–fiildir. Diğer seçeneklerdeki altı çizili

ler” ifadesindeyse ikileme bir adın anlamını etkilediği için sı-

sözcükler ise zarftır.

fat olarak kullanılmıştır.

Zarf (Belirteç) Çeşitleri
Durum

Yer–yön

Zaman

miktar

soru

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(azlık–çokluk)

(Cevap D)

9.
Eylem ve eylemsileri yer, yön bakımından tamamlayan

Zarflar; eylemleri, eylemsileri, sıfatları bazen de kendi tü-

sözcüklere yer–yön zarfı denir: aşağı, yukarı, ileri, dışarı,

ründen sözcükleri değişik yönlerde etkileyen sözcük tür-

öte...Bu sözcükler hal eklerini aldıklarında ise zarf olmak-

leridir.

tan çıkıp isim olurlar: aşağıya, ileriye, ötede...
(Cevap D

2.

“Misafirler gelince birlikte aşağı ineriz.” cümlesinde “aşağı”
sözcüğü yer–yön zarfıdır. Diğer seçeneklerdeki yön bildiren

A seçeneğindeki “en” sözcüğü bir sıfattan önce gelip onu

sözcükler hal eklerini aldıklarında isim olmuşlardır.

derecelendiren zarftır. Aynı seçenekteki “hızlı” ise bir fiilim-

(Cevap A)

sinin anlamını etkileyen zarf olmuştur. Diğer cümlelerde birden fazla zarf yoktur.
(Cevap A)

3.

10. “Böyle” sözcüğü E seçeneğindeki cümlede bir fiilin anlamı-

C seçeneğindeki “ne zaman” sözcüğü cümleye soru anla-

nı etkilediği için zarftır. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde is-

mı katan soru zarfıdır. Diğer cümlelerde soru anlamı katan
A ® mu: soru edatı

B ® hangi: soru sıfatı

D ® neler: soru zamiri
E ® mi: soru edatı

4.

mi nitelediği için sıfattır.
GYS SORU BANKASI

sözcüklerin türleri şöyledir:

(Cevap E)

11. Öncüldeki cümlede durum zarfı yoktur. Diğer seçeneklerin
karşılıkları şunlardır:

(Cevap C)

Şahıs zamiri: size, sizi

“Kardeşim dün oldukça mutlu görünüyordu.” cümlesindeki

Eylemsi: düşündüren

“oldukça” zarfı “mutlu” zarfının anlamını etkilemiştir. Yani bu-

Üstünlük zarfı: en

radaki kullanımda bir zarf bir başka zarfın anlamını etkile-

Miktar zarfı: çok

miştir.

(Cevap C)
(Cevap B)

5.

A seçeneğindeki cümlede zarf kullanılmamıştır. Diğer cümlelerde kullanılan zarflar:
B ® en: üstünlük / derecelendirme zarfı

12. Seçeneklerdeki cümlelere soru anlamı katan sözcükler ve

C ® Ümitle: durum zarfı

bunların türleri şunlardır:

D ® Arkadaşsız: durum zarfı

A ® neye = zamir

E ® Dilinde söz olmadan: zaman zarfı şeklindedir.

B ® mı = soru edatı

(Cevap A)

Öncüldeki cümlede zaman zarfları vardır: her zaman, bazen... Diğer seçeneklerde belirtilen miktar, niteleme, yer –
yön ve soru zarflarına ise cümlede yer verilmemiştir.
(Cevap C)

7.

Zarflar da diğer sözcük türleri gibi basit, türemiş ve birleşik
olarak yapıca üçe ayrılır. Altı çizili sözcüklerden “şimdi” zar-

KAPLAN AKADEMİ

6.

C ® mi = soru edatı

fı basit, diğerleri ise yapıca türemiştir.

D ® hangi = soru sıfatı
E ® ne = soru zarfı

“Ne” sözcüğü kullanıldığı cümleye göre değişik sözcük
türlerinden olabildiği için bu sözcük mutlaka cümledeki
kullanımına göre değerlendirilmelidir. “Niçin” anlamında
kullanılırsa zarf, adı nitelerse sıfat, adın yerine kullanılırsa
zamir olur.

(Cevap A)

(Cevap E)
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17. “Duymak, düşünmekten daha az üzer bizi.” cümlesinde “da-

kıp ad olur. “Arabayı biraz geriye alırsan yol genişler.” cüm-

ha” üstünlük zarfı, “az” ise miktar (azlık–çokluk) zarfıdır. Bu-

lesinde “geriye” sözcüğü “e” çekim ekini aldığından adlaş-

na göre birden fazla zarfın A seçeneğinde kullanıldığını söy-

mıştır. Bu tür yön bildiren sözcükler mutlaka kullanıldıkları
cümle bağlamında değerlendirilmelidir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

13. Yer-yön zarfları hal eklerinden birini alırsa zarf olmaktan çı-

14. A seçeneğinde zarf yoktur. B seçeneğinde “derin derin” zar-

leyebiliriz.
(Cevap A)

18.

fı “okunan” fiilimsisini nitelemiştir. C seçeneğinde “akşam-

Bu tür sorularda zaman kazanmak adına yalnız altı çizili

leyin” zaman zarfıdır. D seçeneğinde “dışarı” yer–yön zarfı-

sözcük dikkate alınıp bu sözcüğün cümledeki bağlamı

dır. E seçeneğinde zarf yoktur.

düşünülmezse yanlış yapılır. Önemli olanın sadece hızlı
çözmek değil, esas önemlinin “doğru hızlı” olduğu unu-

(Cevap B)

tulmamalıdır.
A, C, D ve E seçeneklerindeki altı çizili sözcüklerin türü zamirdir. B seçeneğindeki altı çizili sözcük olan “hiç” ise zarftır.
GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

15. Öncüldeki cümlede zaman zarf kullanılmamıştır. Diğer seçeneklerin karşılıkları şunlardır:
A ® onlara, bundan

19. Zarflar kendi türlerinden olan başka sözcükleri niteleyebilir-

B ® bundan

ler. E seçeneğindeki cümlede geçen “çok hızlı” buna örnek-

C ® Çocuklarımızın terbiyesi

tir. “çok” miktar zarfı “hızlı” ise niteleme zarfıdır.

E ® sakince

(Cevap E)

(Cevap D)

bir zarftır:
zarftır: güzel
ad kökü

–

lik

addan ad
yapım eki

Diğer seçeneklerdeki cümlelerde kullanılan zarflar yapı bakımından türemiş olmadıkları için doğru cevap olamaz.

KAPLAN AKADEMİ

16. C seçeneğindeki cümlede geçen “güzellikle” zarfı türemiş

(Cevap C)

26

SÖZCÜK TÜRLERİ: EDAT, BAĞLAÇ VE ÜNLEM

Test • 1
6.

1.

“ve” kullanabildiğimiz için “ile” bu cümlelerde bağlaçtır. D

Kelimeler arasında değişik anlam ilgileri kuran tek başı“Gibi” edatı B, C, D ve E seçeneklerinde cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. A seçeneğindeki cümledeyse tahmin
anlamı katmıştır.
(Cevap A)

seçeneğindeki cümlede ise edattır. Çünkü burada “ile” ye-

KAPLAN AKADEMİ

na anlamı olmayan sözcüklere edat (ilgeç) denir.

A, B, C ve E seçeneklerindeki cümlelerde “ile” nin yerine

rine “ve” koyamayız.
“–ile” nin yerine “ve” bağlacı kullanılabiliyorsa “ile” bağlaçtır; kullanılamıyorsa edattır.
Evimize masa ile sandalye aldık. (Bağlaç)
ve
Adam bir hışım ile içeri girdi. (Edat)
(Cevap D)

2.

C seçeneğindeki cümlede geçen “ancak” sözcüğü bağlaçtır. Diğer cümlelerde bağlaç yoktur.
“Ancak” sözcüğünün yerine “fakat” sözcüğünü getirebiliyorsak “Ancak” bağlaç olarak kullanılmıştır, bu sözcük

7.

cümleye “sadece” anlamı katıyorsa edattır.

Edatlar, cümle içinde sıfat veya zarf öbeği oluşturabilirler. B
seçeneğindeki cümlede geçen “melek gibi bir çocuk” ifade-

(Cevap C)

sinde de “gibi” edatı bir sıfat öbeği oluşturmuştur.
(Cevap B)

3.

D seçeneğindeki cümlede yer alan değil sözcüğü olumsuzluk edatıdır. Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcükler edat
değildir.

8.

Daima Edat
Olanlar
mi, kadar, gibi, için

Bazen Edat
olanlar
Yalnız, bir,
tek, ancak

Hal eki alarak
edat olanlar
–e kadar
–den beri
–e doğru

“Ee! Bundan daha güzel de olamazdı bence.” cümlesinde
ünlem, beğenme anlamı katmıştır. Diğer seçeneklerdeki kul-

GYS SORU BANKASI

Edatlar

lanımlarda bir beğenme anlamından söz edilemez.
(Cevap A)

–e dek
9.

(Cevap D)

“Yalnız bu mahallede toplu iftarlar yapılıyor.” cümlesinde
“yalnız” sözcüğü “sadece” anlamında kullanıldığından edattır. Diğer cümlelerdeki altı çizili sözcükler addır.

4.

“Yalnız” sözcüğü “sadece” anlamından kullanılmışsa edat-

D seçeneğindeki cümlede geçen “gibi” sözcüğü edattır. “de”

tır.

ise bağlaç olarak kullanılmıştır. Verilen diğer seçeneklerde

(Cevap E)

hem edat hem bağlaç içeren bir cümle yoktur.
(Cevap D)
5.

10. Parçada kullanılan edatlar şunlardır:

“Karşı” sözcüğü “e – karşı” şeklinde kullanılırsa edat, is-

Sevgi ile, disiplin ile, için, gibi

mi nitelerse sıfat, hal eki alırsa isimdir:

Toplamda dört tane edat vardır.

Sabaha karşı geldik.

(Cevap C)

Karşı ev kiralıkmış.
sıfat
Öğleden sonra karşıya geçeceğiz.
isim
“Sabaha karşı evimizin çatısı uçtu.” “karşı” sözcüğü “e – karşı” kullanımıyla edattır. Diğer cümlelerdeyse bir adı niteliği

KAPLAN AKADEMİ

edat

için sıfattır.

11. “Çocuksu hareketleriyle...” cümlesinde “çocuk” sözcüğüne
eklenen “su” eki “gibi” edatının yerini tutarak benzetme anlamı katmıştır.

(Cevap A)

(Cevap C)
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12. “Çocuğumu almak için okula gidiyorum.” cümlesinde “için”

16. “ilimizin ekonomisi ve siyaseti
ty

tının amaç ilgisi kurduğunu söyleyebiliriz.
B ve C seçeneğinde neden–sonuç, D ve E seçeneğinde ise
“hakkında” anlamı katmıştır.
“için” edatı, kullanıldığı cümleye amaç anlamı kattığı gibi bazen de sebep anlamı katar. “için” in hangi anlamı
kattığını pratik yoldan öğrenmek için yerine “amacıyla”

KAPLAN AKADEMİ

yerine “amacıyla” koyabildiğimiz için bu cümlede “için” eda-

tn

tn

E seçeneğindeki cümlede “ve” bağlacı, isim tamlamasındaki tamlananları bağlamıştır. A seçeneğindeki tamlayanları, B
seçeneğinde nesneleri, D seçeneğinde tamlayanları bağlamıştır.
(Cevap E)

koyarız. Anlam bozulmuyorsa amaç anlamı katmıştır.
(Cevap A)
17. C seçeneğindeki cümlede kullanılan “için” edatı, öbek oluşturmamıştır. Diğer seçeneklerdeki edat öbekleri:
A ® buz gibi su
B ® e kadar

D ® den beri
E ® e göre

(Cevap C)

13. C seçeneğindeki cümlede kullanılan “ile” nin yerine “ve” koyabildiğimiz için bağlaçtır. A seçeneğindeki “yalnız” sözcüğü edattır. B seçeneğinde “ile” araç anlamı katan bir edattır.

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

18. A seçeneğindeki cümlede kullanılan “ne...ne” ler bağlaç değil, zamirdir. Çünkü bu cümlelerdeki “ne...ne” yerine birer
ad kullanılabilir. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde ise bağlaçtır.
(Cevap A)

14. “karşımdaki” sözcüğü “dağ” ismini nitelediği için sıfattır ®
A

“gibi” edatı birden fazla kullanılmıştır. ® B
“Ah” ünlemdir. ® C

“heykeli, geceyi, yağmurda” hal eki almış adlardır. ® D
“onu” adıldır. ® E

Buna göre “karşımdaki” sözcüğünün türü sıfat olduğu için
A seçeneğindeki ifade yanlıştır.
(Cevap A)

19. “diye” sözcüğü B seçeneğindeki cümlede zarf-fiildir. Diğer
seçeneklerde geçen altı çizili sözcüklerse edattır.

15. “Mazlumun ahı”
ty

tn

“ah” ünlemi C seçeneğindeki cümlede isim tamlamasının
tamlananı olarak kullanılmıştır.
Sınavda ünlem ve edatlarla ilgili sorular genellikle bu so-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

20. A seçeneğindeki “fakat” bağlacı basit yapılıdır. B seçeneğinde “halbuki” birleşik, C’de “yalnız” türemiş D’de “üstelik” türemiş, E’de “oysaki” birleşiktir.

rudaki kalıp sorulmaktadır.

(Cevap A)

(Cevap D)
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6.

1.

laşarak fiilimsi olmaktan çıktıklarını söylemek mümkündür.

tün özelliklerini taşımayan ve cümle içinde isim, sıfat, zarf

“bakmak” sözcüğünü ise “bakmamak” şeklinde olumsuz

lem özelliklerini de sürdürür.
Buna göre “Hoşnutsuzluk, bir insanın veya milletin ilerlemesi için attığı ilk adımdır.” cümlesinde “ilerleme” isim–fiil, “attığı” ise sıfat–fiilidir.

KAPLAN AKADEMİ

Eylemsiler eylemden türemelerine rağmen eylemin bügörevlerinde kullanılabilen sözcüklerdir. Eylemsiler, ey-

yapabiliriz.
Bazı kullanımlarda “–mek, –me, –iş” ekleri somut ad türetir. Bu ekleri alan sözcüklerin adlaşıp adlaşmadığını anlamak için olumsuz hallerine bakılır. Olumsuz yapılabiliyorsa isimleşmemiştir, yapılamıyorsa isimleşmiştir.
Yanına çakmak almamış. “Çakmamak almamış” şeklin-

(Cevap E)
2.

Buna göre B, C, D ve E seçeneklerindeki sözcüklerin kalıp-

de olumsuz yapamadığımız için bu sözcük eylemsi özel-

C seçeneğindeki cümlede fiilimsi yoktur. Diğer cümlelerde-

liğini kaybetmiş, tamamen adlaşmıştır.

ki fiilimsiler şunlardır:

(Cevap A)

A → seven (sıfat–fiil), beklemeden (zarf–fiil)
B → sevme, öğrenmek (isim–fiil)
D → vermediği (sıfat–fiil)

7.

E → kuruyunca (zarf–fiil)

Olan → sıfat–fiil (ortaç)

(Cevap C
3.

yapmak → isim–fiil (ad–eylemi),
olarak → zarf–fiil

“Eller çoğalınca işler hafifler.” cümlesinde “çoğalınca” zarf–

bilinen → sıfat–fiil

fiildir.

olan → sıfat–fiil

Bağ–fiil (zarf-fiil): Eylem kökenli olan sözcüklere belirli

yiyip → zarf–fiil

lanılan eylemsi çeşididir.

olan → sıfat–fiil

ken(y)alı – emadan – ince – ip – arak(la)dıkça
(Cevap B)
akıtan= sıfat–fiil (ortaç)

GYS SORU BANKASI

ekler getirilerek elde edilen ve cümlede zarf göreviyle kul-

Zarf fiill ekleri şunlardır:

4.

Parçadaki eylemsiler sırasıyla şunlardır:

yaptığımız → sıfat–fiil
Toplamda sekiz adet eylemsi kullanılmıştır.
(Cevap E)

8.

onulmaz çıban = sıfat–fiil

A, C, D ve E seçeneklerinde “me – ma” eki isim–fiil eki olarak kullanılmıştır. B seçeneğindeki cümlede ise olumsuzluk

toplayıp = zarf–fiil (bağ–fiil, ulaç),

eki olarak kullanılmıştır.

başvermesi = isim–fiil

(Cevap B)

Buna göre D seçeneğindeki sıralama doğrudur.
Sıfat fiil ekleri:
An – ası – mez – ar – dik – ecek – miş
9.

İsim fiil ekleri:

D seçeneğindeki “savunma” isim–fiildir. “erişilmedikçe, büyüdükçe, duygulanarak, kaçarken” sözcükleri ise zarf–fiildir.

ma - (y) ış – mak

(Cevap D)

(Cevap D)
5.
Sıfat—fiil eki almış bir fiilimsinin önündeki isim düşer ve
bu düşen isimdeki ek de sıfat—fiile geçerse adlaşmış sıçalışan
sıfat–fiil

insanlar =
ad

çalışanlar
adlanmış sıfat–fiil

Buna göre C seçeneğindeki “görmeyenlerin” ve “duymayanların” sözcükleri adlaşmış sıfat fiildir.
duymayan insanlar = duymayanlar

KAPLAN AKADEMİ

fat fiil oluşur.

görmeyen insanlar = görmeyenler

10. A seçeneğindeki cümlede sıfat–fiil yoktur. Diğer seçeneklerdeki sıfat–fiiller şunlardır:
B → yıkılmış evlerin
C → tanınmaz beden
D → tanıdık bir yüz
E → yıkılası gurbet

(Cevap C)

(Cevap A)
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11. B seçeneğindeki “danışma” eylem anlamını yitirip kalıcı isim

16. “Sevme

olduğu için bu cümlede isim–fiil yoktur. Diğer cümledeki

tamlayan

A → yüzmek
C → konuşmak
D → gelme
E → savaşmak

tamlanan

“sevme” isim–fiili D seçeneğindeki cümlede isim tamlama-

KAPLAN AKADEMİ

isim–fiiller şunlardır:

sanatı”

sının tamlayanı olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde kullanılan ad-eylemler tamlayan görevinde değildir.
(Cevap D)

Fiilimsilerin olumsuzu yapılabilirken kalıcı isim almış sözlerin olumsuzu yapılamaz. Danışma-Danışmama

17. B seçeneğindeki cümlede geçen
(Cevap B)

“öğrencinin okuyuşu” tamlamasında
ty

12. Verilen cümlede ad-eylem kullanılmamıştır. “kırma, anlatma”

tn

“okuyuşu” isim–fiili tamlanan olarak kullanılmıştır.

sözcükleri ad–eylem değil, eylemin olumsuz çekimidir. Diğer terimlerin karşılıkları şunlardır:

(Cevap B)

A → kırma, vurursa, anlatma
B → kırıp
C → kırma, anlatma
D → yapan

18.

(Cevap E)

Zarf–fiiller cümlede zarf göreviyle kullanılır. Durum bildiren zarf-fiil, “Nasıl?” sorusuna cevap olur.

GYS SORU BANKASI

Buna göre “Merdivenleri koşarak çıktım.” cümlesinde “ko13. Seçeneklerdeki eylemsiler ve türleri şunlardır :
etmeyen = sıfat–fiil → (A)
veren = sıfat–fiil → (B)
gidilecek = sıfat–fiil → (C)

şarak” zarf–fiili durum bildirmektedir. A seçeneğindeki “kabaca” sözü de “Nasıl?” sorusuna cevap veriyor, ama zarf–
fiil eki olmadığı için bu sözcük sadece zarftır.
(Cevap D)

uyanma = isim–fiil → (D)
tanınmaz: sıfat–fiil → (E)
Buna göre D seçeneğinde isim–fiil, diğer seçeneklerde sı-

19. Şiirde geçen eylemsileri ve türlerini şöyle belirtebiliriz:

fat–fiil kullanılmıştır.

Azan = sıfat–fiil

(Cevap D)

Söküp = zarf–fiil
Parçalamak = isim–fiil
dürüp = zarf–fiil
uzanmak = isim–fiil
14. Bir sıfat–fiilin nitelediği ad düşerse sıfat–fiil adlaşır. “Bu sına-

Buna göre öncüldeki şiirde toplam 5 tane fiilimsi olduğunu

vı çalışan kazanır.” cümlesinde “çalışan” sıfat–fiilinden son-

söyleyebiliriz.

ra gelen “öğrenci” adı düşmüş ve “çalışan” adlaşmış sıfat–

(Cevap D)

fiil haline gelmiştir.

15. A seçeneğinde “bağırarak” B seçeneğinde “kapanırken” C
seçeneğinde “baktıkça” D seçeneğinde “bitireli” sözcükleri
zarf–fiildir. E seçeneğindeki “Dönülmez” sözcüğü ise sıfat–

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

fiildir.

20. B seçeneğindeki cümlede “açar açmaz” zarf–fiilinin oluşturduğu yan cümlecik, cümleye zaman anlam katmıştır. Diğer
cümlelerde zaman anlamı katan bir fiilimsi kullanılmamıştır.

(Cevap E)

(Cevap B)
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“O, bize her zaman yardımcı oldu.” cümlesinde şahıs eki

latılmıştır. A seçeneğinde anlatış önce, iş sonradır. C seçe-

yoktur. Diğer cümlelerdeki şahıs ekleri şunlardır:

neğinde iş ve anlatım aynı andadır.

al

“iş önce, anlatış sonradır.” sorularında geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş fiillere bakmak zaman kazandıracaktır.
(Cevap B)
2.

7.

“doldurdum” fiilinde “doldurma” işi önce yapılmış, sonra an-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

– mış –

lar

3. çoğul şahıs
eki

iz – le – r – di –

k

1. çoğul şahıs
eki

sanır –

A seçeneğindeki “çıkın” eylemi emir kipiyle çekimlenmiştir.
Bir dilek kipi olan emir kipinde zaman anlamı yoktur. Diğer

ı

–

m
1. tekil şahıs

cümlelerin yüklemleri haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş-

eki

tir ve hepsinde de zaman anlamı vardır.

(Cevap A)

Zaman anlamı taşımayan kipler dilek kipleridir. Bu tarz
sorularda dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir eyleme yoğunlaşmak soruyu daha kısa sürede cevaplamamızı sağlayacaktır.

8.

“Yeni gömleğin sana çok yakışmış.” cümlesinde “mış” eki
başkasından duyma anlamı değil, görülen bir şeyi aktarma

(Cevap A)

anlamı katmıştır.
(Cevap D)

3.
Bir eylem kipinin taşıdığı zaman anlamından uzaklaşarak
başka bir kipin yerine kullanılmasına anlam kayması de-

9.

nir. “Yarın size geliyorum.” cümlesinde yüklem şimdiki

zaman eki olan “–acak” cümleye “olmalı, herhalde” anlamı

mamaktadır.
E seçeneğindeki “Kış aylarında bu dağlar bembeyaz oluyor.” cümlesinde, her zaman olan ve geniş zamanla çekimlenmesi gereken bir fiil, şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Doğru çekimi “olur” şeklindedir.

GYS SORU BANKASI

zaman kipindedir. Fakat cümlede gelecek zaman anlamında kullanılmıştır. Bu durum anlatım bozukluğu sayıl-

“Elif, liseyi geçen yıl bitirmiş olacak.” cümlesinde gelecek
katmıştır. Burada gelecek zamanla çekimlenmiş fiil, cümleye olasılık anlamı katmıştır.
(Cevap C)

10. Seçenekleri incelediğimizde C seçeneğindeki “bilmelisin”
eyleminin dilek kiplerinden olan gereklilikle çekimlendiğini,

(Cevap E)

diğerlerinin ise haber kipiyle çekimlendiğini görürüz. Buna

4.

göre farklı olan C seçeneğidir.
Çekimli Eylem: Bir fiilin kip ve şahıs eki almış şeklidir:

Bu soru kökünde yoklanmak istenen bilgi, haber kipi di-

kaçtı, bakmış, sevse, ....

lek kipi ayrımıdır. Bu tipteki sorularda haber kipi dilek kipi ayrıma gidilirse daha hızlı çözüme ulaşılır.

A, B, C ve D seçeneklerinde cümlelerin yüklemleri olan “sever, yener, doyurmalıyız, kalmazsın” birer çekimli eylemdir.

(Cevap C)

E seçeneğinin yüklemi olan “meyvesidir” sözcüğü ise ek eylem almış bir isimdir.
(Cevap E)
5.

“Ben ders çalıştım, kardeşim televizyon izledi.” cümlesinde
11. A seçeneğinde “almayasın” istek kipi, ikinci tekil şahıs ve

ders çalışma işini yapan (ben) ile televizyon izleyen (karde-

olumsuz şeklidir.

neler tarafından yapılmıştır.

B seçeneğinde “bakın” emir kipinin ikinci çoğul şahısıdır. C
(Cevap C)

6.

Öncüldeki dörtlükte geçen “okudum, yazmam, okuyamam”
sözcükleri çekimli eylemdir.
Eylemsiler çekimli eylem sayılmaz. Çünkü bu sözcükler

KAPLAN AKADEMİ

şim) farklı kişilerdir. Diğer cümlelerde belirtilen işler aynı öz-

zaman anlamlarını yitirmiştir.

seçeneğinde “gitmeliyiz” gereklilik kipinin birinci çoğul şahsıdır.
D seçeneğinde “sevmeliyim” gereklilik kipinin birinci tekil
şahsıdır. İstek kipinin çoğul şahsıyla çekimlenen ise E seçeneğindeki “alalım” fiilidir.
İstek kipiyle gereklilik kipi genellikle karıştırılır. İstek kipinin eki “e – a” gereklilik kipinin eki ise “meli – malı” dır.

(Cevap C)

(Cevap E)
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16. Verilen dörtlükte istek kipi kullanılmıştır. Diğer terimlerin dörtlükteki karşılıkları şunlardır:

12. I. ve III. cümlelerin yüklemleri haber kipleriyle, diğer cümle-

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

lerin yüklemleri ise dilek kipleriyle çekimlenmiştir.

A ® tut, topla, korkuyorum, güvenemem
B ® korkuyorum
C ® tut, topla

D ® güvenemem
Bu tür sorularda, önce seçeneği okuyup sonra da seçeneğin karşılığını öncülde aramak zaman kazandıracaktır.
(Cevap E)

13. “İyiliği gizli yapın, nasıl olsa görmesi gereken görüyor.” cümlesinde “yapın” emir kipiyle “görüyor” ise haber kiplerinden
şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir. Diğer seçeneklerde
yalnız haber kipi kullanılmıştır.
Haber kipleri zaman anlamı taşırken Dilek kipleri zaman
anlamı taşımaz.

Haber Kipleri

Şimdiki Gelecek

Geçmiş zaman

(yor)

Duyulan

Bilinen
(Görülen)
(dı – tı)

zaman

zaman

17. A, B, C ve E seçeneklerinde 3. tekil şahıs olan “O” kişi eki

Geniş
zaman

vardır.

(ecek–acak) (r – ar – er)

“Dikkatli bakarsan yanlışı görürsün.” cümlesindeyse “sen”

(Öğrenilen)

ikinci tekil kişi eki kullanılmıştır.

(mış – miş)

(Cevap D)

Gereklilik
(meli –malı)

İstek

Dilek – şart

(e–a)

(se – sa)

Emir
(Eki yoktur)

(Cevap B)
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Dilek Kipleri

18. “Bebeği biraz da ben seveyim.” cümlesinin “seveyim” yükleminde “e–a” eki istek kipi ekidir. İstek kipi de dilek kiplerindendir. Diğer cümlelerde ise haber kipleri kullanılmıştır.
(Cevap A)

19. C seçeneğindeki cümlede çekimli fiil yoktur. Diğer cümledeki çekimli fiiller şunlardır:

14. “Çay içer içmez seni almaya geliyoruz.” cümlesinde “–yor”
eki, “geleceğiz” anlamında gelecek zaman anlamı katmış-

I. ® değişir, değiştirir

tır. Yani bu cümlede kip kayması yoluyla şimdiki zaman, ge-

II. ® sev, dur

lecek zaman yerine kullanılmıştır.

IV. ® yol gösterir

(Cevap A)

V. ® uyandırır, uyutur

15. C seçeneğindeki “çok kızmış olacak” ifadesi, cümleye eylemin gelecekte yapılacağı anlamı değil, ihtimal, tahmin anla-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

20. Verilen dörtlükte duyulan geçmiş zaman kullanılmamıştır.
“Biz” birinci çoğul şahıstır, dilek kipi yoktur, “uyurdu” “beklerdik” sözlerinde geniş zaman eki vardır. “beklerdik” “yedik” haber kipleridir.

mı katmıştır.

(Cevap D)

(Cevap C)
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8.

A, B, C ve E seçeneklerinde “dır” ek eylemi isimlerin ve isim–

B seçeneğindeki “odundur” yüklemi ek fiilin geniş zamanıy-

fiilin sonuna gelerek bu sözcüklerin yüklem olmalarını sağ-

la çekimlenmiştir. A ve C’de geçmiş zaman, D ve E’de ise

lamıştır. D seçeneğinde ise ek eylem kullanılmamıştır.

geniş zamanla çekimlenmiştir.

Ek fiil (Ek eylem): Çekimlenmiş eylemlerin sonuna gelerek onları birleşik zamanlı yapan, isim ve isim soylu sözcüklere geldiğindeyse onları yüklem yapan “imek” fiilidir.
İsim ve isim soylu sözcüklere getirilen ek fiiller “idi, imiş,
ise” dir: evdeymiş, şehirdi, güçlüysek

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap B)

9.

“Masadaki açılmamış paket seninmiş.” cümlesinde “senin”
zamiri “imiş” ek eylemini olarak yüklem olmuştur. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde ek eylem almış bir zamir yoktur.

(Cevap D)

(Cevap D)
2.

Ek fiil, adlara geldiğinde onların cümle içinde yüklem olmalarını sağlar. Eylemlere geldiğindeyse basit zamanlı eylemlerin birleşik zamanlı olmalarını sağlar. Buna göre C seçeneğindeki “sabırsızdı” sözcüğünde ada gelerek adın yük-

10. A seçeneğindeki cümlenin yüklemi olan “gelir” sözünde ek

lem olmasını sağlamıştır.

fiil kullanılmamıştır. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde ek fiil,

(Cevap C)
3.

isimlere gelerek onların cümlede yüklem olmalarını sağla-

Ek fiil eki olan “–dır” bazı kullanımlarda düşer. “Şuradaki el-

mıştır.

bise tam bana göre.” cümlesinde “–dir” ek eylemi düşmüş-

(Cevap A)

tür. Diğer cümlelerdeki örneklerde ek fiil düşmemiştir.
(Cevap E)
4.
mi fiil mi olduğuna bakılırsa cevaba daha hızlı ulaşılır.
Ek fiil, isim-fiilere geldiğinde onu yüklem yapar. Bu durumda isim–fiiller isim olarak kabul edilir. D seçeneğindeki “yaşamak” isim fiilline gelen ek fiil eki de bu duruma
örnektir.
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Bu tip sorularda ek fiilin cümlede geldiği sözcüğün isim
11. Buna göre seçenekleri inceleyelim:
A → et

–

er

eylem

zaman eki
B → İyi

–

leş

–

tir

–

isim

isimden

fiilden

parken diğer seçeneklerde isme gelip onları yüklem yap-

kökü

isim yapma

fiil

eki
fiil

E seçeneğindeki cümlede “–tir” ekeylemi “cömertlik” adına

– me

E seçeneğindeki cümlede geçen “ben değilim” ifadesi ek

eki

yrd.

yor

–

şimdiki

du
ek fiil

zaman
eki

E → öl – me

Ek fiille çekimlenmiş isim ve isim soylu sözcükler “değil”

fiil

edatıyla olumsuz yapılır.

olum-
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kökü suzluk

ğil, fiildir. Diğer seçeneklerdeki cümlelerin yüklemlerinde ek

ek fiil

kip

eki

kökü ünlü

suz şekline örnek olacak bir kullanım yoktur.

C seçeneğindeki “olmalıdır” ifadesi ek eylem almış isim de-

ti

olumsuzluk

eylemin olumsuz şeklidir. Diğer cümlelerde ek eylemin olum-

(Cevap A)

– miş –

fiil

D → bat – (ı)
fiil

Evdeyim → evde değilim

eki

yapım eki

(Cevap E)

Örnek: Çalışkanım → çalışkan değilim

geniş zaman

fiilden

kökü

seçeneklerdeki cümlelerde ekeylem kullanılmamıştır.

ir

yapım eki

C → ver – il

gelerek onun cümlede yüklem olmasını sağlamıştır. Diğer

7.

ek fiil

Buna göre ek fiil C seçeneğinde fiile gelip birleşik zaman ya-

(Cevap C)

6.

miş

geniş

mıştır.

5.

–

eylem almış isim vardır.

eki

z

–

geniş

di
ek fiil

zaman
eki

Buna göre “iyileştirir” yükleminde birleşik zaman yoktur. Diğer seçeneklerdeyse birleşik zamanlı yüklem vardır.
Ek fiilin birleşik zaman oluşturması için fiile gelmesi gerekir. Buna göre seçeneklerde ek fiilin isme geldiği seçenek doğru cevap olamaz.

(Cevap C)

(Cevap B)
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17. Parçada geçen birleşik zamanlı eylemler şunlardır:

12.

düşünmüş – tü

lenmesi gerekir. Bileşik zamanlı eylemler içinde iki kip bu-

bakıyor – du

lunduran eylemlerdir. Bir basit zaman kipinin ardından “–
idi, –imiş, –ise” eklerinden birinin gelmesiyle birleşik zaman oluşur. Yani ek fiilin fiillere geldiği zamanki görevinin
birleşik zamanlı fiil yapmak olduğunu söyleyebiliriz.
Üçüncü cümledeki “geldim” yüklemi birleşik değil, basit za-

KAPLAN AKADEMİ

Birleşik zaman olması için ek fiilin basit zamanlı fiile ek-

dalmış – tı
Basit zamanlı bir eyleme ek eylem getirilerek birleşik zaman elde edilir.
sevmiş = basit zamanlı
sevmişti = birleşik zamanlı

manlıdır.

Ek eylemin eylemlere geldiği zamanki görevi basit za-

gel – di – m
fiil

kip

manlı olan eylemi birleşik zamanlı yapmaktır.

şahıs

kökü eki

(Cevap C)

eki

C seçeneği dışındaki ifadeler, verilen cümlelerle ilgi doğru
ifadelerdir.
(Cevap C)
13. C seçeneğindeki “Bir bardak soğuk su gibidir onlar” dize18. Geniş zamanın şartı olan bir sözcük elde etmek için geniş

sindeki “gibidir” sözcüğünde “–dir” ek eylemdir. Diğer dize-

zaman eki almış bir fiile şart ekini getirmek gerekir. A seçe-

lerde ek eylem kullanılmamıştır.

neğindeki cümlede geçen

(Cevap C)

“gel
fiil kökü

14. C seçeneğinin yüklemi birleşik zaman çekimlidir.
er

–

fiil

geniş

kökü

zaman

–

geniş

se”
ek eylemin

zaman

di

şartı

eki

ek eylem

eki

Ek eylem, basit zamanlı olan “sever” eylemine gelerek birleşik zaman yapmıştır: severdi
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sev –

– ir

bu şartları sağlamaktadır.
(Cevap A)

(Cevap C)
19.

15. “Kitapların yerini değiştir diyen ben miydim?” cümlesinde

Bu soru tarzında ek eylemin isme mi yoksa fiile mi geldi-

ek eylemin soru şekli kullanılmıştır.
ben

mi

y

zamir soru

–

kaynaştırma

di

–

ek eylem

ğine bakmak bize zaman kazandırır. Çünkü burada yok-

m

lanmak istenen, ek eylemin fiile ve isme geldiğinde hangi işlevle kullanıldığıdır.

şahıs eki

edatı

Buna göre bu soru tipinde ek eylemin dört seçenekte aynı

Ek fiilin soru şeklinde “mi” edatı, isimle ek fiilin arasına

işlevde, bir seçenekte ise farklı işlevde kullanılması gerekir.

girer:

A, B, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde ek eylem isimle-

Yolcuyum ® Yolcu muyum?

re gelerek onları yüklem yapmıştır. C seçeneğindeki “alıyor-

sendin ® sen miydin?

du” fiilinde ise eyleme gelerek birleşik zaman yapmıştır.
(Cevap E)

(Cevap C)

ten sonra “idi” ek eylemini getirmek suretiyle elde edilir. Buna göre B seçeneğindeki
yap

– ar

eylem

geniş

kökü

zaman

–

dı
ek eylem

eki
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16. Geniş zamanın hikayesi, geniş zaman eki almış bir sözcük-

sözü geniş zamanın hikayesidir.

20. A, B, C ve E seçeneklerinde ek fiil her iki işlevini de yansıtacak şekillerde kullanılmıştır. D seçeneğindeki cümledeyse
ek fiil kullanılmamıştır.
bırak
fiil
kökü

–

maz
geniş
zamanın
olumsuzu

(Cevap D)

(Cevap B)
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5.

1.

lenmiş basit yapılı bir eylemdir. Diğer eylemler ise şöyle gös-

“Yapı” denilince “basit, türemiş, birleşik” ifadeleri anlaşıldenildiğinde “isim, sıfat, zamir...” anlaşılmalıdır.
A, B, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde geçen eylemler
türemiştir. C seçeneğindeki “yürüyebiliriz” eylemi ise birleşik yapılıdır.
(Cevap C)

2.

terebilir:

KAPLAN AKADEMİ

malıdır. Bu terim genellikle “Tür” terimiyle karıştırılır. “Tür”

B seçeneğindeki “bitmelidir” eylemi gereklilik kipiyle çekim-

A ® izleyemedik: Kurallı birleşik

C ® gözden düştüm: Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
D ® fark etti: Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem
E ® bakakaldım: Kurallı birleşik eylem

(Cevap B)

Bu soru tipinde birleşik eylemlerden dördü aynı yolla, biri
6.

farklı bir yolla oluşmuştur. Buna göre B, C, D ve E seçenek-

“başvurulmalıdır” fiili anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir.

lerindeki birleşik eylemler kurallı birleşik eylemlerdir. A se-

Bu yüzden bu fiille ilgili E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Di-

çeneğindek, “göz koy–” ise anlamca kaynaşmış (deyimleş-

ğer ifadelerde bir yanlışlık yoktur.

miş) birleşik eylemdir.

(Cevap E)

7.

Birden fazla sözcüğün anlam ya da biçim yönünden ka-

B, C, D ve E seçeneklerinin yüklemleri anlamca kaynaşmış
(deyimleşmiş) birleşik fiildir. “kaydetti” ise bir isim ve bir yar-

lıplaşmasıyla oluşan eylemlere birleşik eylemler denir.

dımcı eylemden oluşması bakımından ötekilerden farklıdır.

Birleşik eylemler:

(Cevap A)

1. Anlamca Kaynaşmış Birleşik Eylemler:
Sözcüklerin kendi anlamları dışında kaynaşarak oluşan

8.

bu birleşik eylemlere anlamca deyimleşmiş birleşik ey-

A seçeneğindeki “savaşacaktık” eylemi yapıca basittir:

lemler de denir: göz koy–, yolunu bul–...

savaş – acak

2. Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Eylemler:

eylem

kip

kökü

eki

“et–, ol–, eyle–, kıl–” yardımcı fiillerinin bir adla birleşmesi sonucu oluşur: yardım et–, kahrol– namaz kıl – mem3. Kurallı Birleşik Eylemler:
Belirli eklerin fiillere getirilmesiyle oluşan bu fiillerin çeşitleri şunlardır:
a)

Yeterlik: Eyleme “–ebilmek” eki getirilerek ya-

pılır: alabilirim, koşabiliyor, anlatamam
b)

Tezlik: Eyleme “–ivermek” eki getirilerek yapı-

lır: alıverdi, gitmeyiver, bakıverdim, ...
c)

–

ek eylem

k
şahıs
eki
(Cevap A)

9.

Yüklem görevli fiilleri yapıları bakımından sınıflayalım:

yazıverdi
vazgeçti

birleşik

kovacaktı

göçmüşlerdi

basit

gözlemişti ® türemiş

Sürerlilik: “ekol-, -edur-” getirilerek yapılır: ba-

Buna göre C seçeneğindeki eylem dışta kalmaktadır.

kakalmak, gidedurmak ...
d)

tı

Diğer seçeneklerdeki eylemlerin hepsi türemiştir.
GYS SORU BANKASI

nun ol–...

–

Yaklaşma: Eyleme “–eyazmak” eki getirilerek

(Cevap C)

yapılır: düşeyeazdım, bakayazdık...
(Cevap A)

3.

Yüklemleri şöyle inceleyebiliriz:

10. A seçeneğindeki cümlede kurallı birleşik eylem kullanılma-

A ® küplere binmek: Anlamca kaynaşmış birleşik fiil

mıştır. Diğer cümlelerdeki kurallı birleşik eylemler ise şunlar-

B ® salıvermek: Kurallı birleşik fiil

dır:

E ® keşfetmek: Yardımcı eylemlerden oluşan birleşik fiil

C ® olmayabilir (yeterliliğin olumsuzu)

C ® alıkoymak: Kurallı birleşik fiil

B ® alıver (tezlik)

D ® seçeneğinin yüklemi ise “çalışmalıyız” basit yapılıdır.

D ® gidedursun (sürerlik)
E ® yürüyebilir (yeterlilik)

(Cevap D)

“İç Anadolu’da bu yıl meyveler erken oldu.” cümlesindeki
“ol–” yerine “olgunlaşmak, yetişmek” kelimeleri kullanılabilir. Buna göre “olmak” sözünün A seçeneğindeki cümlede
yardımcı eylem değil asıl eylem olduğunu söyleyebiliriz. Diğer seçeneklerde yardımcı eylemdir.
“olmak” sözcüğünün yerine aynı anlamı karşılayan başka bir kelime konulabiliyorsa “olmak” yardımcı eylem de-

(Cevap A)
KAPLAN AKADEMİ

4.

11. B seçeneğindeki “rice etti” yardımcı eylemle kurulmuş birleşik yapılı bir eylemdir. Diğer cümlelerdeki yüklemlerde sürerlilik eylemleri kullanılmak suretiyle bu cümlelere sürerlilik
anlam katılmıştır.

ğil, asıl eylemdir.
(Cevap A)

(Cevap B)

35

GYS

EYLEMDE YAPI

Test • 1
17. A seçeneğindeki dizelerde türemiş eylem kullanılmamıştır.

“yardım bile etmedi” dir. Diğer seçeneklerde de “etmek” kul-

Diğer seçeneklerdeki türemiş eylemleri şöyle gösterebiliriz:

lanılmıştır. Ancak öncüldeki şartı sağlayacak şekilde değil-

B ® sarardın : sarı – ar

dir.
(Cevap E)

13. B seçeneğindeki “heyecanlandık” sözcüğü yapıca birleşik
değil, türemiştir. Diğer cümlelerin yüklemleri ise birleşik yapılı eylemlerdir.

KAPLAN AKADEMİ

12. Öncüldeki duruma uygun olan kullanım E seçeneğindeki

C ® çok – al : çoğal

D ® coşturur : coş – tur – ur
E ® kuşku – lan

(Cevap A)

(Cevap B)

14. Yeterlik eylemi A, B, C ve D seçeneklerinde “ihtimal, olasılık” anlamı katmıştır. E seçeneğindeki cümledeyse “gücü
yetme, yapabilme” anlamı katmıştır.
(Cevap E)

15. Verilen eylemlerin kök ve eklerini şöyle gösterebiliriz:
A ® beniz

– e

ad kökü

–

yor –

isimden

kip

fiil

eki

18. “Yeni ayakkabılarım ayağıma tam oldu.” cümlesinde birle-

du

şik yapılı eylem yoktur. Bu cümlede kullanılan “olmak” söz-

ek eylem

cüğü yardımcı eylem değil, asıl eylemdir. Diğer cümlelerin
yüklemleri bir ad ve bir yardımcı eylemden oluşmuş birleşik
yapılı eylemdir.

y.e
–

ıl

fiil

– mış

fiilden

kökü

kip

fiil

(Cevap D)

– tı
ek eylem
GYS SORU BANKASI

B ® kır

eki

y.e
C ® yük –

le

–

di

–

k

isim

isimden

kip

şahıs

kökü

fiil

eki

eki

y.e
D ® Sarı

–

isim
kökü

ar

– dı

isimden

kip

fiil

19. Yapı sorulduğunda aklımıza “basit, türemiş, birleşik” gelme-

eki

lidir. A seçeneğindeki cümlede “süzdü” eylemi basit yapılı,

y.e
E ® hatır –
isim
kökü

la

“dalıverdi” ise birleşik yapılıdır. Diğer cümlelerdeki eylemler
–

isimden
fiil

dı

–

aynı yapıdadır.

m

kip

şahıs

eki

eki

(Cevap A)

y.e
“benzer” isimden, diğer sözcükler ise fiilden türemiştir.
“benze–” eylemini kökü “beniz” adıdır.

16. Öncüldeki dizelerde kurallı birleşik eylem kullanılmamıştır.
Diğer terimlerin karşılıkları şunlardır:
A ® çileden çıkart – (Anlamca kalıplaşmış)
B ® uçuyor
C ® çıldırtır

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

D ® gövermiş güz günleri

20. Öncüldeki dizelerde geçen basit yapılı eylemler şunlardır:
“tanıyacaktı, görmedim.”
Buna göre basit yapılı eylem sayı 2’dir.
“yakalayacaktı” sözcüğü türemiş yapılıdır. kökü “yaka”dır.

(Cevap E)

(Cevap B)
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4.

A, B, C ve D seçeneklerinde işi yapan belli olmadığı için bu

İşteş çatılı eylemlerde bir işi birlikte ya da karşılıklı yapma

cümlelerin edilgen olduğunu söyleyebiliriz. E seçeneğinde

söz konusudur. A seçeneğindeki: “Yeni işine kısa sürede

ise özne “çocuk” tur. Dolayısıyla bu cümle etken çatılıdır.

alışmıştı.” cümlesindeki “alışmıştı” fiili işteş değil, etkendir.

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Diğer cümlelerin yüklemlerindeki eylemler işteştir.
(Cevap A)

5.

Bu cümlede eylemlerin hem özne–yüklem hem de nesne–
yüklem açısından incelenmesi istenmiştir. Buna göre “destekleyin” eylemi “siz” gizli öznesini barındırdığı için öznesine göre etkendir, çünkü işi yapan bellidir. Bu fiil “kimi, ne-

2.

yi?” sorusuna “dünyayı” cevabını verebildiği için de geçişli-

“Teyzemlerin evinde senden başka herkes vardı.” cümlesin-

dir. “Etken–geçişli” doğru yanıttır.

de “vardı” yükleminin sözcük türü ad olduğundan bu cümlede çatı özelliği aranmaz. B, C, D ve E seçeneklerindeki

(Cevap E)

cümlelerin yüklemleri eylem olduğu için bu cümlelerde çatı özelliği aranır.
6.

Yüklemi isim ya da isim soylu bir sözcük olan cümleler-

B seçeneğindeki:

de çatı özelliği aranmaz. Çünkü çatı yalnızca fiil sözcük

“Yönetmenin son filmi bütün dünyada çok konuşuldu.” cüm-

türüyle ilgilidir.

lesindeki “konuşuldu” yükleminde işin kim tarafından yapıl-

Bu şehir son derece sakindi.

dığı belli değildir. Ayrıca “–l” edilgenlik ekinin de kullanılmış
olması bize bu fiilin edilgen olduğunu göstermektedir.

ad

(Cevap B)

Çocukların hayali güzel bir evdir.
(Cevap A)

GYS SORU BANKASI

ad

7.
Örtülü özne, cümleye “tarafından” anlamı katılarak kullanılan öznedir. Burada işin kim tarafından yapıldığı bir ekle belirtilir:
Bakanlıkça yeni kararlar alındı.

Eylemler nesne–yüklem ilişkilerine göre şu dört başlıkta incelenir:

örtülü özne
Nesne–Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

Geçişli
– Nesne alırlar.
– Neyi, kimi? sorula-

ağlattı, güldürdü

cevap vermezler.
– Yağ–, acık–, çürü–

rece” sözünün örtülü özne olduğunu görüyoruz.

“t – ir – dir” ekleri
eklenerek yapılır:

– Neyi, kimi sorularına

“mesai saatleri idarece yeniden belirlendi.” cümlesinde “ida-

– Geçissiz fiille

– Sev–, oku–, al–
Geçişsiz

Seçeneklerdeki cümleleri incelediğimizde B seçeneğindeki

Oldurgan

rına cevap verirler.

– Nesne almazlar.

(Bakanlık tarafından)

(Cevap B)

Ettirgen

8.

– Geçişli bir fiile “tir, dir”

Dönüşlü çatıda özne, işi yapar ve yaptığı işten kendisi etkilenir. Buna göre seçeneklerdeki cümlelerin özne–yüklem iliş-

ekleri getirilerek yapılır.

kisini gösterelim:

– aldırttım

A ® arandı: edilgen

– söylettim
– açtırdım

B seçeneğindeki “oyuncakçıda gördüğü bebeği çok sevmişti.” cümlesindeki “sevmişti” fiili “neyi, kimi?” sorularına
cevap verdiği için bu cümlenin yüklemi geçişlidir. “Neyi sevmişti?” .... bebeği
Diğer cümlelerin yüklemi “neyi, kimi” sorularına cevap ver-

KAPLAN AKADEMİ

3.

memektedir.

B ® söylendi: edilgen

C ® saklandı: dönüşlü
D ® yıkandı: edilgen
E ® yakıldı: edilgen

C seçeneğinde özne işi yapmış ve bu işten kendisi etkilenmiştir. Diğer cümlelerde sözde özne olmasına rağmen C seçeneğinde gerçek özne vardır.

(Cevap B)

(Cevap C)
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A seçeneğindeki cümlenin yüklemi olan “git–” eylemi nes-

13. B seçeneğindeki “Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan

ne almadığı için geçişsizdir. Diğer seçeneklerdeki cümlele-

mevcuttur.” cümlesinde çatı özelliği aranmaz. Çünkü bu

rin yüklemleri ise nesne aldıkları için geçişlidir.

cümlenin yüklemi durumda olan “mevcuttur” sözcüğünün

Bir eylemin geçişli olup olmadığını eylemin önüne “onu”
sözcüğünü getirerek öğrenebiliriz. Bu sözcüğü getirebiliyorsak geçişli, getiremiyorsak geçişsiz eylemdir:
onu

sev-,
yenilir

onu

onu

al–,

onu

geçişli

seç–

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 1

geçişli

(Cevap B)

14. B, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerin yüklemleri edilgen
çatılıdır. A seçeneğindeki “Her akşam iki saat yürürüm.” cümlesinde gizli özne kullanılmıştır. Yani işi yapan (ben) bellidir.

u
uyu – , on tur–

geçişsiz

türü isimdir. İsim cümlelerindeyse çatı özelliği aranmaz.

Bu soru tipinde yoklanan, edilgen eylemdir. Yani bu soru kökünü “Aşağıdaki cümlelerin hangisi edilgen çatılı-

geçişsiz

dır?” şeklinde de anlayabiliriz.

Bu pratik yolla eylemin geçişli olup olmadığı daha hızlı yok-

(Cevap A)

lanabilir.
(Cevap A)

15. “Çocuğa küçüklüğünden beri klasik müzik dinletti.” cümlesinde gizli özne vardır. Gizli özneyi etken çatı çerçevesinde

10.

kabul ettiğimiz için bu cümleyle ilgili olarak işi yapanın bel-

Bazı cümlelerde yüklem geçişli bir eylem olduğu halde

li olmadığını söylemek yanlıştır. Yani gizli özneli cümlelerde

nesne kullanılmamış olabilir. Bu durumda eylemin önü-

işi yapan bellidir.

ne “onu” sözcüğü getirilerek söz konusu eylemin geçiş-

(Cevap A)

liliğinin sağlamasını yapabiliriz.
Böyle bir kullanım D seçeneğindeki “iki saattir tek başıma

16. “Meydana inen pehlivanların hepsi de iyi güreşti.” cümlesin-

eyleminin önüne “onu” sözcüğü getirebiliyoruz:
“onu bekliyorum” öyleyse bu eylem geçişlidir, ancak nesne
alabildiği halde nesne kullanılmamıştır.
(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

durakta bekliyorum.” cümlesinde görülmektedir. “bekle–”

11.

deki “güreşmek” fiili “–ş” işteşlik ekini almadan da işteşlik
anlamını içermektedir. Bu sözcükteki “–ş” ek değil, sözcüğün kökünde yer alan bir sestir.
(Cevap E)

17. A seçeneğindeki “Ablam, geçen hafta işten ayrıldı.” cümlesi, özne–yüklem ilişkisine göre dönüşlü; nesne–yüklem iliş-

Geçişsiz bir fiile r – t – tır ekleri getirilerek oldurgan fiil el-

kisine göre geçişsizdir. Çünkü burada işi yapan bellidir ve

de edildiği için bu soruda eylemlerin bu ekleri almadan

eylem nesne almamıştır.

önce geçişli olup olmadıklarına bakmak doğru sonuca

(Cevap A)

hızlı varmamızı sağlayacaktır.
Bu bilgiler ışığında seçenekleri incelediğimizde A, B, D ve E

18. A, B, C ve D seçeneklerindeki eylemler oldurgandır. Çünkü

seçeneklerindeki yüklemlerin “r – t – tır” eklerini almadan

bu eylemler geçişsizken aldıkları eklerle geçişli hale getiril-

önce geçişsiz olduklarını görüyoruz. Buna göre bu eylem-

miştir. E seçeneğindeki “yazdırdı” eyleminin kökü olan “yaz–

ler oldurgandır.

” ise geçişliyken ek aldığı için ettirgen çatılıdır.

C seçeneğindeki “saldır–” eyleminde ise oldurganlık eki yok-

(Cevap E)

tur. Bu seçenekteki cümlenin yüklemi etken çatılıdır.
(Cevap C)

19. “Önce korkuyla etrafına bakındı.” cümlesindeki “Bakınma”
fiili edilgen değil, dönüşlüdür. Çünkü gerçek bir özne vardır.

Ettirgen çatılı eylemle oldurgan arasındaki fark, ettirgende r – t – tır eklerinin geçişli bir eyleme getirilmesidir.
Ettirgen çatılı eylemlerde, işi başkasına yaptırma anlamı vardır. “Meyveleri ufak ufak doğrayıp çocuğa yedirtti.” cümlesinin yüklemi olan “yedirtti” eyleminde de işi başkasına yap-

KAPLAN AKADEMİ

“bakındı” işini yapan özne aynı zamanda yaptığı işten etki-

12.

tırma anlamı vardır.

lenmiştir.
(Cevap D)

20. A, C, D ve E seçeneklerindeki cümleler etken çatılıdır. Bu
cümlelerde işi kimin yaptığı bellidir. “Kitabın sayfaları dün
akşam yırtıldı.” cümlesinin yüklemi ise edilgendir. Burada işi
yapan belli değildir.

(Cevap E)

(Cevap B)
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1.

4.
“-den” ve “-de” ekleri eklendiği sözcüğün anlamını de-

rımına göre inceleyip yalnız kalanı doğru seçenek olarak

ğiştirirse yapım eki, değiştirmezse hal ekidir.

işaretleyebiliriz. Yani ya dört tane isim bir fiildir ya dört fiil bir isimdir.
Altı çizili sözcükleri türlerine göre inceleyelim:
A ® Eğ – il		

B ® kok – u

fiil		

fiil

C ® büyü – k		

KAPLAN AKADEMİ

Bu soru tipinde altı çizili sözcüklerin köklerini isim–fiil ay-

sıradan olay
y.e.
sıradan çıktık, eve gittik
hal eki
Buna göre ekin işlevinin ancak kullanıldığı cümlede belli olduğunu söyleyebiliriz.

D ® yalın – ız

fiil		

“Yalandan hastalandığını…” cümlesindeki “-dan” eki, eklen-

isim

diği sözcüğün anlamını değiştirdiği için yapım ekidir, diğer

E ® bil – gi

seçeneklerdeki kullanımlarında hal ekidir.
(Cevap A)

fiil
“Yalın” isim, diğerleri ise fiildir.

5.

(Cevap D)

B, C, D ve E seçeneklerindeki sözcükler isimden fiil eklerini
almıştır:
bir – ik –
i.k

i.k ® i.f

i.f
k

2.

küçü – mse–

Verilen dörtlükte birleşik yapılı sözcük yoktur. Diğer seçe-

kan – a–

göz – le–

neklerde belirtilen ifadelerin karşılıkları şöyledir:

i.k

i.k

A ® Çevir - il: Çevrilmiş
– siz

İsim kökü

i.i.y.e

i.i.y.e

C ® kız – ım,		

oda – m – da

iyelik eki

D ® boş

–

isim kökü

i.f

“görev” sözcüğünün kökü “gör-“ fiilidir: gör – ev

– lik

f.k

GYS SORU BANKASI

B ® Ses

i.f

iyelik eki

luk
i.i.y.e

Bu soru tipinde sözcüklerin aldıkları yapım eklerini kendi
içlerinde ayırmak gerekir. Bu ayrım isimden isim, isimden
fiil, fiilden isim vs. şeklinde olmalıdır.
(Cevap A)

6.

(Cevap E)

f.i.y.e

A, B, C ve E seçeneklerinde “-i, -ı” ekinin eklendiği sözcük
“neyi, kimi?” sorularına cevap olduğundan belirtme hali ekidir.
“sevilmeyenin dili kullanımında ise “dil”in kime ait olduğunu bildirdiği için (kimin dili?) iyelik ekidir.
“-i” eki, iyelik, belirtme ve yapım eki olarak kullanılabilen
işlevsel bir ektir. Bu ekin mutlaka kullanıldığı sözcük ve
cümleyle beraber anlam bağlamı da düşünülerek incelenmesi gerekir. Aşağıda üç farklı kullanımına örnek vardır:
1. İyelik: Çocuğun dizi biraz kanamış.
2. Belirtme: Çiçeği kopartma.

3.
Bir sözcüğün yapım eki almış haline gövde denir.
Kök + yapım eki = gövde

belirtme

3. En sevdiğim dizi başladı.

Gövde, sözcüğün en az bir yapım eki almış hali olduğu

yapım eki

için bu soru kökünde birden fazla yapım eki almış sözcük
Seçeneklerdeki altı çizili sözcükleri incelediğimizde “kıskançlık” sözcüğünün gövdeden türediğini görürüz:
kıskan - ç
fiil kökü

f.i.y.e

-

lık
i.i.y.e.

“kıskanç” gövdedir. “kıskançlık” gövdeden türemiştir. Diğer

KAPLAN AKADEMİ

aramalıyız.

seçeneklerdeki altı çizili sözcükler gövdeden türememiştir.
(Cevap A)

“-i” yapım eki olduğunda kelimenin anlamını değiştirir:
Yeni dizi çok izlendi
diz – i
f.k. f.i.y.e.
Belirtme hali eki olduğundan “neyi, kimi?” sorularına yanıt olur: Çantayı al. (neyi)
Ahmet’i gördüm (kimi)
İyelik eki olarak kullanıldığında eklendiği kelimenin başına “onun” getirebiliriz.
(Cevap D)
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10. A, B, C ve E seçeneklerindeki cümlelerde “-me,-ma” eklen-

D seçeneğindeki “yaşamımızı” sözcüğü birden fazla yapım
eki almıştır:

diği kelimelerin anlamlarını değiştirdiği için yapım ekidir. “Ba-

yaş – a - m

zı yanlışları görme, çok mutlu olursun.” cümlesindeyse olum-

isim

i.f

kökü

ye

f.i
y.e

Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcükler birer tane yapım eki
almıştır:
tat – sız
f.k.

kork – u

f.i

f.k.

KAPLAN AKADEMİ

7.

Test • 1

suzluk anlamı kattığı için çekim ekidir.
“–ma – me” eklendiği sözcüğe olumsuzluk anlamı katıyorsa çekim ekidir. Olumsuzluk anlamı katmıyorsa yapım
ekidir.
Bir daha gülme.
olumsuz

f.i.

Gülme insanı rahatlatır.

akıl – lı

tecrübe – li

yapım

i.k.

i.k.

eki

i.i.

i.i.

(Cevap D)

(Cevap D)

11. “-ler” ekinin kattığı anlamlar:
8.

A ® aile

Öncüldeki cümlede yer alan sözcükleri yapılarına göre in-

B ® abartma

celeyelim:
Rüya –
i.k.

lar

C ® çoğul

– ınız – (i) le = basit

D ® yaklaşık, civarında

çoğul eki iyelik bağlaç

E ® benzerleri

gerçek – lik = türemiş
i.k.

Eylemlere gelen çoğul 3. şahıs ekiyle çoğul eki olan “-lar”

i.i

i.k.
kork

i.i
– ma

–

y

f.k. olumsuzluk

–

kaynaştırma

eki

ın

= basit

çekim

eki

yap – abilir
f.k.

GYS SORU BANKASI

boş – luk = türemiş

–

yeterlilik

karıştırılmamalıdır:
Evden çıkıyorlar: “-lar” sahıs ekidir.
Kelebekler geçiyor: “-ler” çoğul
“-ler” eyleme geldiğinde şahıs eki, isme geldiğinde çoğul ekidir.
(Cevap C)

siniz = birleşik
çekim

birleşik fiil

12. A, B, D ve E seçeneklerindeki birleşik sözcükler tür kaybı

eki

yoluyla oluşmuş birleşik adlardır. “niçin” ise ses düşmesi so-

Buna göre V. söz dışta kalmaktadır.

nucu oluşmuştur:

Bu tarz sorularda sözcüklerin yapı olarak basit, birleşik

ne – için: niçin

ve türemiş şeklinde ayrıldığını hatırlayıp ona göre bir sı-

Birden fazla sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak ama-

nıflandırma yapmak gerekir.

cıyla birleşmesinden oluşan sözcüklere birleşik sözcük

(Cevap E)

denir. Birleşik kelimeler ikiye ayrılır:
1. Birleşik Adlar:
Birden fazla sözcüğün tür kayması, anlam kaybı veya ses
9.

düşmesi yollarından biriyle oluşturdukları sözcüklerdir. Bu

“Ruhumuzun” sözcüğü yapım eki almamıştır, tüm ekleri çe-

sözcükler yeni bir kavramı karşılar.

kim ekidir:

a) Tür Kayması Yoluyla Oluşan Birleşik Adlar: kapkaç,
bilgisayar, biçerdöver

i.k

b) Anlam Kayması Yoluyla Oluşan Birleşik Adlar: gök-

		

iyelik

tamlayan

eki

eki

Altı çizili olan diğer sözcükler yapım eklerini almıştır.
“Uzak” sözcüğünün kökü “uz” ismidir. Dolayısıyla “uzak”
türemiş bir sözcüktür:

KAPLAN AKADEMİ

ruh – umuz – un

uz – a – ak
i.k

y.e

kuşağı, devedikeni, adamotu
c) Ses Düşmesi Yoluyla Oluşan Birleşik Adlar: kaynana, cumartesi, kahvaltı
2. Birleşik Eylemler:
gözden düşmek, yakayı ele vermek, devretmek, hak etmek, bakabilmek, gidedurmak….

y.e

(Cevap C)
(Cevap B)
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13. Altı çizili sözcükleri basit, türemiş ve birleşik olarak incelen-

18. IV. söz olan “muhteşem” basit yapılıdır. Diğerleri ise türemiştir:

ki sözcükler basit yapılıdır. Çünkü bu sözcüklerden hiçbiri

sev – gi

bir – leş

becer – i

bek – le

anlamı değiştirecek bir ek almamıştır. “kararsa” sözcüğü ise
türemiştir:
kara

–

İsim kökü

r
i.f.y.e.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

mesini gerektiren bu soruda II numaralı sözcüğün dışında-

“bekle–” fiilinin kökü “bek” adıdır
(Cevap D)

14. A, B, C ve D seçeneklerindeki altı çizili sözcükler iyelik eki
almıştır. Bu sözcüklerin başına “benim” zamirini getirerek bu

19.

eklerin iyelik ekleri olduklarının sağlamasını yapabiliriz.

Sesteş Kök: Aralarında anlam benzerliği olmadığı halde

E seçeneğindeki “evdeyim” sözcüğünde ise iyelik eki değil,

okunuşları ve yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan

ek fiilin geniş zaman çekimi vardır.

köklerdir. Bu sözcüklerin isim ya da fiil olmaları içinde kul(Cevap E)

lanıldıkları cümleye bağlıdır. Bunun için bu sözcüklerin
mutlaka içinde geçtikleri cümledeki bağlamla ele alınma-

15. Bu dörtlükte yansımadan türemiş bir sözcük yoktur. Diğer
seçeneklerin karşılıkları şunlardır:
B ® beni

C ® çocuğum, uykum
D ® ek – in

GYS SORU BANKASI

ları gerekir: yaz, kır, saç, yüz, bin…
“Yavaşça kapıdan girip dışarı çıktık.” cümlesinde sesteş bir
kökler yoktur. Diğer seçeneklerdeki sesteş kökler şunlardır:
A ® geç
B ® yaz
C ® kır

E ® saç
(Cevap D)

E ® devreder: devir – et
(Cevap A)

16. “Kendinize inanın, o zaman güzel şeyler yaparsınız.” cümlesindeki bütün sözcükler basit yapılıdır. Diğer seçeneklerdeki türemiş sözcükler:
av- la, duy –gu, öz-gür-lük
E seçeneğindeki “Hiçbir” ve “gerçekleşemez” sözcükleri ise
birleşik yapılıdır.
(Cevap B)

17. A seçeneğindeki her üç sözcük yapısına da örnek vardır:
Basit: İnsan, sırasına, işlerini
Türemiş: ön – em

KAPLAN AKADEMİ

20. Öncüldeki dörtlükte isimden türemiş fiil yoktur. Diğer ifadelerin ise karşılıkları şunlardır:
A ® ayakkabı (ayak – kabı)

B ® efsaneler – den, bulutlar - dan
D ® önümüz, ayakkabılarımız
E ® kov – ul
f.k.

Birleşik: yapabilmelidir (birleşik fiil)
(Cevap A)

f.f.y.e
(Cevap C)
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7.

B seçeneğindeki cümlede ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır. Doğru şekli şöyledir:

Yusuf, / eski bir arabayla / akşama doğru / köye / geldi.
dt

Özne

KAPLAN AKADEMİ

Tecrübenin en büyük gayesi / bize / görevlerimizi
özne

Öncüldeki cümlenin ögeleri şöyledir:

B’li nesne

/öğretmektir.
yüklem
Diğer seçeneklerdeki cümlelerde yanlışlık yoktur.

edat tümleci

zarf tümleci

d.t. Yüklem

Aynı öge dizilişi B seçeneğindeki cümlede vardır:
İnsanlar / kendi elleriyle / gençken /
Özne

edat tümleci

ölüme

zarf tümleci dolaylı tümleç

/ koşuyorlar.
yüklem

Cümlenin ögeleri bulunurken tamlamalar ve söz grupları bölünmez.

(Cevap B)
(Cevap B)

8.
2.

Bu soruda, sorulan soruya cevap verip bu cevabın han-

Annem,/ bebeği uyutmak için / evde
özne

zarf tümleç

gi öge olduğuna bakıp buna göre ilerlersek doğru yanı-

dt

ta daha doğru ve hızlı ulaşırız.

/ çok / uğraştı.
zt

B, C, D ve E seçeneklerindeki soruların cevabı olan ifadeler

yüklem

zarf tümleci görevindedir.

Bu cümlenin ögeleri arasında nesne yoktur.

“Ona ne almayı düşünüyorsunuz?”
(Cevap A)

cümlesinde soruyu sağlayan “ne” kelimesinin yerine “kitap”
yazdığımızda “kitap” nesne görevinde kullanılmış olur.
(Cevap A)

A, B, C ve D seçeneklerindeki cümleler özne ve yüklemden
oluşmuştur. E seçeneğindeki cümlenin ögeleri şöyledir:
Geç gelen teselli / idamdan sonraki affa / benzer.
özne

dolaylı tümleç

yüklem

(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

3.

9.
Bir cümlede yükleme en yakın olan öge, vurgulanan ögedir.
“Okulu bitirince uzun süre Ankara’da çalıştım.” cümlesinde
“Ankara’da” dolaylı tümleçtir. Yükleme en yakın olan bu öge
yer bildirmiştir. Dolayısıyla E seçeneğindeki cümlede yer

4.

kavramı vurgulanmıştır diyebiliriz.

A, B, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde nesne yoktur.

(Cevap E)

C seçeneğinde nesne kullanılmıştır:
Ormanın yok edilişini / herkes / gördü.
Belirtili nesne

Özne

Yüklem

10.
(Cevap C)

Yön bildiren “içeri, dışarı, ileri, geri, aşağı, yukarı….” sözcükleri hal eki almadan kullanıldığında zarf tümleci, hal
eki aldığındaysa dolaylı tümleç görevindedir:

5.

dışarıya: d.t.

Ankara’da / geçen yaz / önemli gelişmeler / cereyan etti.
dt

zt

özne

dışarı: z.t.

yüklem

“Misafirler / biraz önce / dışarı / çıktılar.”

Bu diziliş sırası A seçeneğinde vardır.

özne

(Cevap A)

E seçeneğindeki “Dayım nereye gidecek?” sorusunun cevabı olan “Kahramanmaraş’a” sözü dolaylı tümleçtir. Diğer

z.t.

yüklem

cümlesinde dolaylı tümleç yoktur
KAPLAN AKADEMİ

6.

z.t.

seçeneklerdeki soruların cevapları özne veya yüklemdir.

(Cevap C)

11. B seçeneğindeki “sınavı erken bitiren” adlaşmış sıfattır ve
cümlede özne görevinde kullanılmıştır. ”Sınavı erken bitiren
(öğrenci)”

(Cevap E)

(Cevap B)
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12. Seçeneklerdeki cümlelerin ögeleri şu şekildedir:

17.

A ® özne – dolaylı tümleç – yüklem
B ® özne – yüklem

C ® dolaylı tümleç – özne – yüklem
D ® özne – dolaylı tümleç – yüklem
E ® özne – dolaylı tümleç - yüklem

B seçeneğindeki cümlenin öge sayısı diğer seçeneklerdeki

KAPLAN AKADEMİ

Burada “de” bulunma hali ekini alan sözcüğün dolaylı

cümlelerden daha azdır.

tümleç değil, zarf tümleci olduğuna dikkat edilmelidir.
Çünkü bu söz grubu “Ne zaman?” sorusuna cevap olmuştur.
Anneler / geniş dünyalarında / ömürlerinin her döneözne

dolaylı tümleç

minde / çocuklarını / düşünürler.
B’li nesne

(Cevap B)

zarf tümleç

yüklem

Kim: Anneler
Nerede: geniş dünyalarında
Ne zaman: ömürlerinin her döneminde
13. “Kedi, evden dışarı çıkınca fareler oyuna başlar.
zarf tümleci

özne

d.t.

Kimi: çocuklarını

yüklem

(Cevap A)

Öncülde altı çizili bölüm “Ne zaman?” sorusuna cevap olduğu için zarf tümleci görevindedir.
(Cevap D)

18. Eskiden yaptıkları hataları hatırlayamayanlar,
özne
/ aynı hataları yapmaya / mahkümdur.
d.t.
yüklem

14. Bir kurt sürüsünün içinde / ceylan masumiyetiyle/
zarf tümleci

yüklem
Buna göre doğru yanıtın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.
(Cevap B)
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dolaylı tümleç
ömür sürülmez.

Öncüldeki cümlenin öge dizilişi:
özne – dolaylı tümleç – yüklem şeklindedir. Verilen cümlede özne bir tamlama olduğu için bölünemez.
(Cevap E)

15.
Bir cümlede yüklem ara söz veya ara cümle herhangi bir
ögenin açıklayıcısı olan ifadedir. Hangi ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmışsa o ögeye dahil edilir.

19. D seçeneğindeki “Dağ gibi adam” edat öbeğidir ve cümle-

E seçeneğindeki “Burak Bey, şirketin sahibi birazdan salo-

de özne görevindedir. Diğer seçeneklerin içinde de edat

na gelir.” cümlesinde “sahibi ifadesi” ifadesi “Burak Bey” öz-

öbekleri vardır, ancak özne görevinde değildir.

nesinin açıklayıcısıdır. Diğer cümlelerde de açıklayıcı sözler

(Cevap D)

vardır, ancak bunlar öznenin değil başka ögelerin açıklayıcısıdır.
(Cevap E)

Edat tümleci “Ne ile, kimin ile?” sorularının cevabıdır.
D seçeneğindeki cümlede edat tümleci yoktur:
Küçük kardeşim / durmadan / ders çalışır.
Özne
z.t.
yüklem
Diğer seçeneklerin hepsindeki cümlelerde edat tümleci var-

KAPLAN AKADEMİ

16.

dır.
(Cevap D)

20. Çantadan çıkarılan ve masaya konulan “defterlerini” sözü
ortak kullanılmıştır.

“Defterini / çantadan / çıkardı / ve masaya / koydu.
B’li nesne

d.t.

y

y

y
(Cevap D)
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2.

“Hangi hastalık, cimrilikten daha büyük olabilir ki?” cümle-

Buna göre seçeneklerdeki cümleleri yüklemlerinin türlerine
göre inceleyelim:

manda ikinci bir yüklem de yoktur. B seçeneğindeki cümle-

A, B, D, ve E seçeneklerinde cümlelerin yüklemlerinin söz-

de fiilimsi olduğu için girişik birleşiktir. Diğer seçenekteki
cümlelerde de birden fazla yüklem vardır.
Cümleleri yapılarına göre şöyle gösterebiliriz:
YAPILARINA GÖRE CÜMLELER
Basit

KAPLAN AKADEMİ

si yapıca basittir. Çünkü bu cümlede fiilimsi yoktur. Aynı za-

cük türü isim olduğu için bu cümleler isim cümlesidir.
C seçeneğindeki:
“Geç gelen teselli, idamdan sonraki affa benzer” cümlesinin yüklemi olan “benzer” sözcüğü ise tür olarak fiil olduğu
için bu cümle yükleminin türüne göre fiil cümlesidir.

Birleşik

Yüklemin Türüne Göre Cümleler

Girişik Birleşik

İsim Cümlesi		

Şartlı Birleşik

-Yüklemi isim veya isim soylu bir sözcük olan cümleler-

Ki’li Birleşik

dir.

İç içe Birleşik

Fiil Cümlesi

Sıralı

- Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir.

Bağımlı

Eylemsiler, eylemler gibi çekimlenemedikleri için eylem-

Bağımsız

silerin yüklem olduğu cümleler isim cümlesi kabul edilir.

Bağlı

Başarmanın en iyi yolu çalışmaktır.

Bağımlı Bağlı

Cümlesinde altı çizili sözcük ekfiil alıp yüklem olan bir fi-

Bağımsız Bağlı

ilimsidir. Bunun için de bu cümle yükleminin türüne gö-

Soruda basit cümle sorulduğu için basit cümlenin tanı-

re isim cümlesidir.

mını yapalım:

(Cevap C)

İçinde eylemsi olmayan ve bir tek yüklemi bulunan, yani
tek yargı bildiren, yan cümleciği olmayan cümlelerdir. Bu-

3.

1.

Temel cümlecik: Cümle içinde asıl yargının ol-

duğu bölümdür. Yüklem bu bölümde bulunur:
-

Kayseri’ de insanlar ticaretle uğraşır.

-

Uyandığımda yemyeşil bir ormandaydım.

-

Sınavını bitiren çıkabilir.

2. Yan cümlecik: Değişik yönlerden temel cümleciği ta-

A, B, C ve D seçeneklerindeki cümleler yüklemin yerine göre, yüklem sonda olduğu için kurallıdır. “Son dostumda kay-
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rada üzerinde durmamız gereken iki terim var:

boldu bu güz.” cümlesi ise devrik bir cümledir. Çünkü yüklemi sonda değildir.
Cümleler, yüklemin cümledeki yerine göre ikiye ayrılır:
(I) Kurallı (Düz)
- Yüklem sondadır:

mamlayan yargılardır. Yan cümlecik genelde fiilimsinin

Ben de çok çalıştım.

bulunduğu bölümdür. Yan cümlecik, temel cümleciğin

(II) Kuralsız (Devrik)

herhangi bir ögesi olabilir:

– Yüklem sonda değildir:

-

Çok çalıştım ben de.

Konuşmak hepimizi biraz rahatlatır.
yan cümlecik		
(özne)		

-

Yüklemin olmadığı cümlelere ise eksiltili (kesik) cümle

temel cümlecik

denir.

(yüklem)

Çocuğun bizi bekleyişini unutamadım.
yan cümlecik		

(Cevap E)

temel cümlecik

(nesne)
(Cevap A)

4.

“Elde ne ev kaldı ne araba.” cümlesi biçimce olumludur. Ancak anlamca olumsuzdur. Çünkü evin de arabanın da olmadığı an lamını içermektedir.
Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle, yükleminde
olumsuzluk anlamı katan bir ek olmadığı gibi cümle için-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

de de olumsuz anlam taşıyan bir sözcüğün yüklem olmadığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde genellikle bağlaçlarla olumsuzluk anlamı sağlanır:
“Ne aradı ne sordu beni.” cümlesinde olumsuz bir yüklem ya da olumsuz anlam içeren bir sözcük yoktur. Ancak kullanılan bağlaçlar aracılığıyla cümleye olumsuz anlam katılmıştır.
(Cevap B)
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cümlesi bağımsız sıralı cümledir. Çünkü ögelerine ayırdığı-

sıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Diğer seçeneklerdeki

mızda herhangi bir öge ortaklığı yoktur.

(Cevap C)

6.

.Ö

konusu değildir.

G

ifadelerle sözü edilen cümleler arasında bir uyuşmazlık söz

.

11. “Elbiselerimi çantaya doldurdum, kardeşim yanıma geldi,”

kü bu cümlede eylemsi yoktur ve tek yüklem vardır. Dolayı-

Be
n

C seçeneğindeki cümle yapısına göre birleşik değildir. Çün-

KAPLAN AKADEMİ

5.

Test • 1

Elbiselerimi

çantaya

doldurdum.

B’li Nesne Dolaylı tümleç
Kardeşim

yanıma

Yüklem

geldi.

Özne Dolaylı tümleç Yüklem
Sıralı cümle: Tek başına yargı bildiren birden fazla cüm-

“Yazılarıma yöneltilen eleştirileri bilmiyor değilim.” cümlesi-

lenin virgül ya da noktalı virgülle ayrıldığı cümlelerdir. Sı-

nin tamamından çıkan anlam “biliyorum”dur. Buna göre bu

ralı cümleyle bağlı cümlenin tek farkı sıralı cümlede yük-

cümle biçimce olumsuz da olsa anlamca olumludur.

lemlerin virgül ya da noktalı virgül ile bağlı cümledeyse
bağlaçla ayrılmasıdır.

(Cevap D)

Öge ortaklığının olup olmamasına göre sıralı cümleler ikiye ayrılır:
1. Bağımlı Sıralı Cümle: Öge ortaklığı olan sıralı cümle7.

lerdir.

“Bilgelik kitabının ilk sayfasında dürüstlük yer alır” cümlesi

“Babam bahçeye gitti, zararlı otları tek tek yoldu.” cüm-

girişik birleşik değil, yapıca basittir. Çünkü bu cümlede bir

lesinde “babam” ortak ögedir.

eylemsiye yer verilmemiştir.

2. Bağımsız Sıralı Cümle: Öge ortaklığı olmayan sıralı
cümlelerdir.

Girişik birleşik cümle, yan cümleciğin fiilimsilerle kurul-

“Sokaktan sesler geliyor, çocuk gürültüden uyumuyor.”

duğu birleşik cümle türüdür.

8.

“Geçen haftaki sınav oldukça basitti.” cümlesinin yüklemi
sonda yer aldığı için bu cümle, yüklemin yerine göre kural-

cümlesinde ortak öge yoktur.
GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

(Cevap A)

lıdır. “basitti” yükleminin sözcük türü isim olduğu için de
cümle, yüklemin türüne göre isim cümlesidir.
(Cevap D)

9.

Yüklemlerin birbirine bağlaçla bağlandığı cümlelere bağlı

12. A seçeneğindeki:

cümle denir. Buna göre E seçeneğindeki “Çocukları okula

“Kıymetli öğretmenimize, bu vefakar insana, çok şey borç-

bıraktım ve işe gittim.” cümlesi ve bağlacı ile bağlanmış bir

luyuz.” cümlesindeki altı çizili söz grubu arasözdür. Dolaylı

bağlı cümledir.

tümlecin açıklayıcısıdır.

(Cevap E)

Arasöz, cümledeki herhangi bir ögenin açıklayıcısı duru-

10. “Doğum gününde aldığım / hediyeyi / kaybetmiş.”

munda olan sözdür. Arasöz, hangi ögenin açıklayıcısı ola-

Yüklem

rak kullanılmışsa öge bulunurkan açıklayıcısı olduğu öge-

1444444424444443 14243
Nesne		

Yüklem

cümlesinde “aldığım” sıfat–fiiliyle kurulan yan cümlecik, temel cümlenin nesnesi görevinde kullanılmıştır. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde yan cümlecik temel cümlenin nesne
dışındaki ögelerinden biridir. Bu soruları doğru çözmenin ön

KAPLAN AKADEMİ

Yan cümle		

şartı, temel cümleyle yan cümleyi doğru belirlemektedir.

ye dahil edilir.
Örnek:
- Geçen hafta girdiğim sınav, KPSS, çok iyi geçmişti.
özne		

- Sınava gireceğim yere, Keçiören’e gidiyordum.
dolaylı tümleç

(Cevap C)

arasöz

arasöz
(Cevap A)
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Test • 1
17. A, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde eylemsi bulundu-

13. Verilen cümleyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

ğu için bu cümleler yapıca birleşiktir.

şiktir.
• Yüklemi sonda olduğu için kurallıdır.
• “küçümsemez” sözcüğü fiil olduğu için yüklemin türüne
göre fiil cümlesidir.
• “Akıllı olan insan” yan cümleciği temel cümlenin öznesi
görevindedir.

KAPLAN AKADEMİ

• “olan” sözcüğü fiilimsi olduğu için yapısına göre birle-

“Kitapların aydınlık dünyasıdır benim evim.” cümlesinde eylemsi yoktur ve tek yargılıdır. Öyleyse bu cümle için yapıca
birleşik değildir diyebiliriz.
Bu soru kökünü “Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca
basittir?” şeklinde anlarsak çözüme daha basit yoldan
ulaşırız.

• Biçimce ve anlamca olumsuzdur.

(Cevap B
(Cevap D)

14. Soru kökünde belirtilen “olumlu – basit – kurallı – ad” cümlesi şartlarını taşıyan cümle:
“Böyle havalarda yaylalar güzeldir.”

18. Parçanın I. cümlesiyle ilgili olarak A seçeneğindeki ifadeler

Çünkü bu cümlede eylemsi yoktur ve tek yüklemlidir. O hal-

yanlıştır. Bu cümlenin özellikleri şunlardır:

de yapıca basittir, yüklem sonda olduğu için kurallıdır. Yük-

Kurallı, olumlu, eylem cümlesidir. Bu cümle yüklemin yerine

lemin sözcük türü ad olduğu için yüklemin türüne göre ad

göre kurallıdır. Çünkü yüklem sondadır.

cümlesidir. Anlamca da olumludur.

(Cevap A)

Bu tarz sorularda içinde eylemsi olan ve birden fazla yükkü basit cümle sorulmuştur. Basit cümlede eylemsi yoktur ve tek yüklem vardır.
(Cevap C)

GYS SORU BANKASI

lemi olan cümleleri direkt elersek zaman kazanırız. Çün-

19. “Herkes, kimsenin sağ kalmadığını bilir; ama kendisinin de
öleceğine inanmak istemez.” cümlesi yapısına göre bağlı

15. A, B, C ve E seçeneklerindeki cümleler anlamca olumsuz-

bir cümledir. Birden fazla cümle “ama” bağlacıyla bağlan-

dur. D seçeneğindeki:

mıştır.

“Takımın başarısında senin emeğin yok değil.” cümlesi ise
biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir.

Öncülde verilen cümleyi okuyunca cümlenin birleşik olduğundan emin olduğumuz için “basit” ile başlayan se-

Bu soru kökünde seçeneklerdeki cümleleri olumlu–olum-

çenekler yanlıştır. Yani “birleşik” ile başlayan seçenekler

suz ayrımına tabi tutarak okumalıyız, ya dört olumlu bir

olacaktır.

olumsuzdur ya da dört olumsuz bir olumludur.

(Cevap C)

(Cevap D)

16. “Bazı şeylerin tekrarı yoktur.” cümlesi yapıca basittir. Çünkü
içinde eylemsi yoktur ve tek yüklemlidir. Yüklemin türüne
göre isim cümlesidir. “yoktur” sözcüğünün türü isimdir.
Basit cümle, içinde eylemsinin olmadığı ve tek yüklemin
kullanıldığı cümlelerdir. İsim cümlesi de yüklem olan söz-

KAPLAN AKADEMİ

20. E seçeneğindeki “Kardeşim, ben de sizinle geleceğim” dedi. cümlesinde “ben de sizinle geleceğim” cümlesi, “Kardeşim dedi” cümlesinde öge olmuştur. Buna göre bu cümle iç içe birleşik cümledir.
İç içe birleşik cümle, bir cümlenin başka bir cümlenin içinde öge olmasıyla oluşan birleşik cümledir. Yani temel
cümlenin içinde başka bir cümle vardır:
Modern hayat bize “Dost olmayın” diyor.

cüğün isim türünde olduğu cümlelerdir.
(Cevap A)

(Cevap E)
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7.

Cümledeki “bütün” sözcüğü atıldığında cümlenin anlamın-

A seçeneğindeki cümlede gereksiz sözcük kullanılması an-

da bir daralma olmamaktadır. “hepsi” sözcüğü aynı anlamı

latım bozukluğuna yol açmıştır. “farklı bir ayrıcalık” kullanı-

vermektedir. Bir cümlede aynı anlama gelen iki sözcüğün

mı yanlıştır. “Ayrıcalık” zaten “farklılık” anlamını içermektedir.

kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Bir sözcüğün gereksiz olup olmadığını anlamanın kısa
yolu o sözcüğü cümleden çıkarmaktır. Çıkartılan sözcük
anlamda daralma veya bozulmaya yol açmıyorsa gereksiz kullanılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap A)

(Cevap A)

2.

Verilen cümlede “olan” sözcüğünü attığımızda cümlenin anlamında herhangi bir bozulma ya da daralma olmadığını gö-

8.

B seçeneğindeki cümlede “başladıkları nedeniyle” söz gru-

rüyoruz. Diğer sözcükler için aynı şey geçerli değildir. “olan”

bu anlatım bozukluğuna yol açmıştır. Bu ifadenin “başladık-

sıfat–fiili gereksiz kullanılmıştır.

ları için” biçiminde kullanılması gerekirdi.
(Cevap B)

(Cevap B)

3.

D seçeneğindeki altı çizili sözcüğü cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulma olmamaktadır. “Peşimi hiç bırakmıyor.” söz grubu, altı çizili sözün
anlamını karşılamaktadır.
9.

4.

“Pek çok” sözünün çoğul eki olan bir sözden önce kullanılması anlatım bozukluğuna yol açtığından “pek çok” sözünün cümleden çıkarılması anlatım bozukluğunu giderecek-

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

“Herkes kendinden özveride bulundu.” cümlesinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu
vardır. “özveri” sözcüğünün “kendinden” sözüyle kullanılması yanlışlığa yol açmıştır. “kendinden” anlamı, “özveri” sözcüğünde zaten vardır. Başkasından özveride bulunulamaz.
(Cevap E)

tir.
“Bazı, bir çok, pek çok…” gibi belgisiz sözcüklerin niteledikleri söz ya da söz gruplarına çoğul eki getirilemez.
(Cevap B)

10. Buna göre “Birçok uzman, bu iş için bir araya geliyorlar.”
5.

cümlesinde anlatım bozukluğu vardır.

B, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde anlatım bozukluğu yoktur. A seçeneğindeki cümledeyse yanlış sözcük kul-

Türkçenin kurallarına göre özne grubunda belgisiz söz-

lanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. “sonra”

cükler (birçok, bazı, her, birtakım) kullanılmışsa yüklemin

sözcüğü yerine “beri” sözcüğünün kullanılması gerekir.

tekil olması gerekir. Yüklem bu durumda çoğul olarak çekimlenirse anlatım bozukluğu meydana gelir.

Bu soru tipinde bir cümlede anlatım bozukluğuna sebep
olacak bütün etkenler göz önünde bulundurulursa yan-

(Cevap E)

lış yapma ihtimali azalır.

6.

D seçeneğindeki cümlede nesne eksikliğinden kaynaklanan
anlatım bozukluğu vardır. Cümlenin doğru şekli şudur: “Sonuçtan, yazı sahiplerini haberdar ediniz.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun tek nedeni nesne eksikliği değildir. Cümlede kullanılan “bilgi vermek”le “haberdar etmek” ifadeleri
aynı anlama gelmektedir. “sahiplerine” sözünde “-e” yönel-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

me hali eki değil, “-i” belirtme hali eki kullanılmalıdır.

11. “Kaynakların hepsi de ahlak kavramına yer vermiş, önemli
bulmuştu.” cümlesinde, nesne eksikliğinden kaynaklanan
anlatım bozukluğu vardır. Bu bozukluğun giderilmesi için
“önemli bulmuştu” sözünden önce “bu kavramı” sözü getirilmelidir. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde bir anlatım bozukluğu yoktur.

(Cevap D)

(Cevap A)

49

GYS

ANLATIM BOZUKLUKLARI

Test • 1
15. B’de “belki” sözü çıkarıldığında bir daralma olmaz çünkü ay-

için hem de “halam” için ortak kullanılmıştır. “Sen yanımday-

nı anlamı “uğrayabilir” sözü vermektedir. C’de “aşağıya” sö-

dın” ifadesinde bir yanlışlık yoktur. Ama “halam yanımday-

zü çıkarılabilir. “üçüncü kattan attı” dediğimizde eylemin

dın” ifadesinde özne-yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan
anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlenin yüklemini “yanımdaydınız” yaparak cümledeki anlatım bozukluğunu giderebiliriz.
Bir cümlede birden fazla özne kullanılmışsa özne-yüklem

KAPLAN AKADEMİ

12. D seçeneğindeki cümlede “yanımdaydın” yüklemi hem “sen”

uyuşmazlığı olmaması için şunları bilmeliyiz.
özne

yüklem

ben + sen

biz

ben + o

biz

ben + sen + o

biz

sen + o

siz

“aşağıya” doğru olduğu anlamı mevcuttur. D’de “kardeşimle” sözcüğünde kullanılan “ile” birliktelik anlamı kattığı için
“beraber” sözüne gerek yoktur. E’de çıkmak eyleminin yönünü belirten “dışarı” sözcüğüne gerek yoktur. A seçeneğindeki “hepimizi” sözü çıkartılırsa “kimi?” sorusu cevapsız
kalır.
(Cevap A

Ben ve sen sınavı kazanacağız.
O ve ben geç kaldık.
Sen ve ben gidelim.

16. Verilen cümlede edat tümleci eksikliğinden kaynaklanan an-

Sen ve o çıkın.

latım bozukluğu vardır.
(Cevap D)

C seçeneğindeki değişiklikle bu bozukluk giderilebilir.
Edat tümleci eksikliği, ikinci yüklemin “ile” edatını almış
bir edat tümlecine ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkar.
Çarşıda Ahmet’i gördüm, onunla sohbet sohbet ettim.

ğün bir işlevi vardır. B seçeneğindeki cümleye baktığımızda
“ya da” sözünün gereksiz kullanıldığını görüyoruz. Bu sözcüğü cümleden atarak cümledeki anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Cümledeki “gerek …. gerek” bağlaçları “ ya da
“ bağlacını işlevsiz hale getirmiştir.

(Cevap C)

GYS SORU BANKASI

13. Duru bir cümleden hiçbir sözcük çıkartılamaz. Her sözcü-

(Cevap B)

17. “O, iki buçuk yıllık süren bir çalışmaydı.” cümlesinde “yıllık”
sözcüğündeki “lık” ekinin gereksiz kullanımı anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Cümlenin doğrusu: “O, iki buçuk yıl
süren bir çalışmaydı.” şeklindedir.
14. “Bugün öğleden sonra yoğun bakıma alınan hastanın duru-

(Cevap B)

mu iyileşiyor.” cümlesine göre iyileşen, hastanın durumudur. Oysa cümlenin mesajı “hasta iyileşiyor”dur. İyileşen kim?
sorusunu sorduğumuzda “hasta” cevabını almamız gerekir.
Bunun için de “hastanın durumu” yerine “hasta” sözcüğünü getirmemiz gerekir.
Özne eksikliği, sıralı ve bağlı cümlelerde ortak kullanılan
Ortak özne iki yüklem için de uygunsa bozukluk olmaz.
Ancak yüklemlerden birine uyar birine uymazsa özne eksikliği oluşur: “Okulun inşaatı bu ay bitecek, önümüzdeki
ay hizmete girecek.” cümlesinde “okulun inşaatı” öznesi
“bitecek” yüklemine uygundur. Ancak “hizmete girecek”
yüklemine uygun değildir. Burada “hizmete girecek” yük-

KAPLAN AKADEMİ

öznenin her iki cümlenin yüklemi için uygun olmamasıdır.

18. “hem de” sözünden sonra “aynı zamanda” sözünün kullanılması gereksizdir. Aynı anlama gelen sözlerin bir arada kullanımı sözlerden birini gereksiz hale getirmiştir.

leminden önce “okul” öznesi kullanılmalıdır.
(Cevap D)

(Cevap D)
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XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
İttihat ve Terakki Cemiyeti 1889 yılında İstanbul merkezli kurulmuştur. Cemiyet aynı yıl Paris’te, 1897’de Cenevre ve Kahire’de 1908 yılında da Selanik’te şube açmıştır. İttihat Terakki Cemiyeti Erzurum’da hiç şube açmamıştır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuları arasında İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukuti, Mehmed Reşid ve Hüseyinzade Ali yer almıştır.
(Cevap E)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
1911-1912 yılları arasında yaşanan l. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti büyük bir yenilgi almıştır. Bu yenilginin sebepleri;
• Balkanlar’daki gelişmeleri takip edemeyen Osmanlı Devleti’ni, savaş tehlikesi olmasına rağmen ordunun bir bölümünü terhis etmesi
• Subaylar arasındaki fikir ayrılıkları
• Düzenli bir haberleşme sisteminin olmaması
• Silah ve cephane yetersizliği

2.

• ll. Meşrutiyet’le (1908) başlayan iç karışıklıkların devam
etmesi

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nda denizden ve karadan ordu gönderememiş; ancak aralarında Mustafa Kemal’in
de olduğu birkaç gönüllü subay kılık değiştirerek bölgeye
gizlice ulaşmıştır. Mustafa Kemal de gazeteci kılığına girerek ve ismini de Şerif olarak değiştirmek suretiyle İngiltere
denetiminden kurtulmuştur.

(Cevap C)

7.

II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup, 1878-1908 yılları
arasındaki otuz yıllık baskı döneminde gizlice kurulan, İttihat ve Terakki Partisi’dir. II. Abdülhamit’in baskıcı rejimine
son vermek ve meşrutiyeti tekrar ilan etmek isteyen bu grup
Selanik ve Manastır’da ayaklanma çıkarmış, olayın büyümesini istemeyen II. Abdülhamit ise Meşrutiyeti ikinci kez ilan
etmek zorunda kalmıştır.

8.

Osmanlı Devleti l. Dünya Savaşı’nda aldığı yenilgi üzerine,
30 Ekim 1918’de şartları çok ağır olan Mondros Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Antlaşmanın özellikle 7.
maddesinde yer alan: “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit
edecek bir durumla karşılaşırlarsa, stratejik noktaları işgal
edebileceklerdir.” ifadesi Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamıştır. Antlaşma devletleri, bu maddeyi hukuki dayanak
olarak gösterip, Anadolu’yu işgale başlamışlardır.

(Cevap A)

3.

Osmanlı Devleti Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkesi’nden sonra meclisi kapatmıştır. Bu sebeple 1919 yılı bütçesi, meclis tarafından onaylanmamış; 1918 yılı Bütçe Kanunu’nun 1919 yılında da uygulanması kararlaştırılmıştır.
(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

Mondros Ateşkesi Yunanistan’ın Limni Adası’nda Bahriye Nazırı Rauf Orbay tarafından imzalanmıştır.
(Cevap A)

4.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda saldırı, savunma ve
müttefiklere yardım cepheleri olmak üzere üç tip cephe açmıştır. Osmanlı Devleti bu cepheler içinde yalnızca savunma cephelerinden biri olan “Çanakkale Cephesi”nde başarılı olmuştur.

9.

(Cevap B)

l. Dünya Savaşı’nın sonlarında Amerika başkanı Wilson tarafından yayınlanan ilkelerde savaşa katılan bütün devletlerle ilgili hükümlerin yanı sıra Osmanlıyı ilgilendiren hükümler
de bulunmaktadır. Bunlar arasında;

31 Mart olayından sonra Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi isyancıların isteği üzerine istifa etmiş ve yerine Tevfik Paşa
Hükümeti kurulmuştur.
(Cevap B)

• Boğazların bütün devletlerin gemilerine açık olması (l),
• Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk hâkimiyetinin
sağlanması (ll),
• Osmanlı ülkesindeki azınlıklara kendi kendini yönetme
hakkının verilmesi
yer almaktadır. Wilson İlkelerinde kapitülasyonlarla ilgili hükümler yer almamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

5.

Osmanlı Devleti’nde mevcut anayasal düzeni yıkmaya yönelik ilk olay 31 Mart İsyanı’dır. Bu isyanın amacı, mevcut
Meşruti yönetimin yerine monarşiyi geri getirmektir. İsyan,
Selanik’ten gelen ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in
yaptığı “Hareket Ordusu” tarafından bastırılmıştır. Bu durum
rejimin askerler tarafından korunmak istendiğinin ve isyana
tepki gösterildiğinin göstergesidir. Tanzimat ve Islahat Fermanı bizzat Padişah Abdülmecit tarafından çıkarılmış mevcut düzenin dağılmasını önlemeye yönelik uygulamalardır.

(Cevap D)

10. Osmanlı Devleti l. Dünya Savaşı’nda birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerden Kanal ve Kafkas Cephesi’nde taarruz amacıyla savaşılmıştır. Çanakkale, lrak, Suriye-Filistin,
Hicaz-Yemen cepheleri savunma cephelerimizdir. Galiçya,
Romanya ve Makedonya cepheleri ise sınırlarımız dışında
müttefiklerimize yardım amaçlı açılan cephelerdir.
(Cevap A)
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11. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek padişah tarafından yürürlükten kaldırılan 1876 Anayasası, 1908 yılında
tekrar yürürlüğe girmiştir. 31 Mart Ayaklanması’ndan sonra
da Anayasa’da değişiklikler yapılarak, padişahın meclisi açma-kapama yetkisi elinden alınmış ayrıca hükümet padişaha karşı değil meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Kanun
teklif etme yetkisi de padişahtan alınarak meclise verilmiştir. Böylece anayasa daha demokratik hale getirilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

16. V. Mehmet Reşat, 5 Haziran 1911 tarihinde İstanbul’dan hareketle Rumeli seyahatine çıkmıştır. Gezinin amacı, son zamanlarda devamlı kargaşa içindeki Makedonya ve Arnavutluk halklarını devlete ısındırmak ve asayişi sağlamaktı. Çok
müspet tesirler yaratan gezi amacına ulaşmışsa da hükümet, merkezdeki olaylarla ilgilendiğinden, bundan gereği gibi istifade edilememiştir.
(Cevap A)

(Cevap B)

17. Mebusan Marşı, Mızıka-i Humayunda koro şefliği yapmış
olan, Mehmet Zati Bey (Arca) tarafından bestelenmiştir. Bu
beste 1909 yılındaki ikinci meclisin açılışında çalınmış ve
sözleri kaydedilmiştir. Marş, Genç Osmanlıları ve İttihatçıları öven bir içeriğe sahiptir.

12. Paris Barış Konferansı’nda, İzmir’in Yunanistan’a verilmesiyle Yunanlılar İzmir’i işgale başlamıştır. Bu işgal esnasında Yunanistan’ın yaptığı katliam ve zulümler Türk ve Avrupa kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış. Bunun üzerine Paris Barış Konferansı ABD’li Amiral Bristol başkanlığında bir
heyeti araştırma yapmak üzere bölgeye göndermiştir. Amiral Bristol hazırladığı raporda; Yunanlıların bölgede katliamlar yaptığını ayrıca Yunanistan’ın iddia ettiği gibi bölgede
Rum çoğunluğunun bulunmadığını belirtmiştir. Bu rapor
Türklerin haklılığını gösteren ilk uluslararası belgedir.

(Cevap D)

13. Geçici vergi kanunu, vergi muafiyeti, bedava arazi, geçici
gümrük muafiyeti, kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu gibi hükümler getirmiştir. Bu kanunda üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması söz konusu olmamıştır. Çünkü üretim aynı zamanda ihracatı da hedefler böyle bir yasak ekonomi mantığına aykırıdır.

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap C)

14. l. Dünya Savaşı’nın esas sebebi sömürgeci devletler arasındaki ham madde ve pazar yarışıdır. Fakat savaşı başlatan
“Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi” olayı “Ulusçuluk” temeline dayanmaktadır. Savaşın
çıkmasında en az rol oynayan etken ise hanedan çekişmeleridir.

18. Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak
isteyen İngilizler, 1580 yılında Yani XVI. yüzyılda ilk ticaret
imtiyazını almışlardır. Bu imtiyazla İngilizler, başlangıçta diğer milletler gibi gümrük vergisini % 5 oranında öderlerken
çok geçmeden bunu % 3’e indirmeyi başarmışlardır. Zamanla fiyatlarda görülen yükselişler dolayısıyla gümrük vergileri bir hayli azalmış % 1-1,5’e kadar düşmüştür.
(Cevap C)

19. 1 Kasım 1914’te İngilizlerin Süveyş Kanalı’nda Akabe Limanı’nı bombardıman etmeleri ile Filistin-Suriye Cephesi açılmıştır. Akabe’nin bombalanmasından hemen sonra Enver
Paşa, Miralay Cemal Bey’den 8. Kolordu Kumandanlığı görevini kabul ederek Kanal Seferi için hazırlıkları tamamlamasını istemiştir. Esasen Almanlar tarafından planlanan ve tatbiki istenen Kanal Seferi için Cemal Paşa, 21 Kasım 1914 tarihinde törenle İstanbul’dan yola çıkmıştır. Kanal ve Filistin
Cephesi’ne komuta eden kişi Cemal Paşa’dır.
Cemal Paşa; Enver Paşa ve Talat Paşa ile birlikte 19131918 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin iç ve dış siyasetinde etkin rol oynamıştır.
(Cevap A)

15. Amiral Bristrol, Yunanlıların İzmir’i işgali sonrası karışıklıklar
üzerine İzmir’e geldi. ABD’li Amiral raporunda Batı Anadoludaki katliamdan Yunanlıların sorumlu olduğunu belirtti.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

20. Balkan Savaşları Rusya’nın kışkırtması sonucu, Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atmak ve topraklarını paylaşmak isteyen
Balkan Devletleriyle yapılmıştır. Osmanlı Devleti bu savaşlar
sonunda tüm Makedonya’yı, Batı Trakya’yı, Bozcaada ve
Gökçeada dışındaki Ege adalarını kaybetmiştir. I. Balkan Savaşı sürerken Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesiyle, bu
devletin toprakları da Osmanlı’dan ayrılmıştır.
(Cevap D)
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6.

l. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Enver Paşa’nın başlattığı taarruzun amacı;
Orta Asya Türkleriyle bağlantıya geçmek,
Turancılık ideolojisini gerçekleştirmek,
Hazar–Bakü petrollerinin kontrolünü sağlamak
93 Harbi sonucunda Rusya’ya verilen Kars-Ardahan-Batum’u
geri almaktır (A).

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
I. Dünya Savaşı sırasında 8 Ocak 1918’de yayımlanan Wilson ilkelerinde, devletlerarası gizli antlaşmaların yapılmaması, Boğazların bütün ülkelerin ticaret gemilerine açık olması
ve devletlerarası anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümü için
uluslararası bir örgütün kurulması kararları yer almıştır. Ancak yenilen devletlerin yenen devletlere savaş tazminatı ödemesi değil ödememesi belirtilmiştir.
Wilson ilkelerinde kurulması açıkça planlanan tek devlet
Polonya’dır.

Sarıkamış Harekatı, Doğu Anadolu’yu korumakla görevli üçüncü ordu tarafından Enver Paşa ve Hafız Hakkı Paşa komutasında gerçekleştirilmiştir.

(Cevap C)

(Cevap A)

2.

7.

Derne, Kuzey Afrika’da Trablusgarp sınırları içerisindedir.
Mustafa Kemal 1911’de Trablusgarp Savaşı’ndayken bu cephede bulunmuştur. Görevi Trablusgarp’ın, İtalya tarafından
işgalini önlemektir. Anafartalar ve Conkbayırı Çanakkale sınırları içerisindedir. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale muharebelerinde bu cephelerde bulunmuştur. Görevi İstanbul’un işgalini önlemektir.

l. Dünya Savaşı sonunda çok uluslu imparatorluklar yıkılmış
ve bu imparatorluklar üzerinde ulusal devletler kurulmuştur
(D). Ancak bu devletler kurulurken sınırların belirlenmesinde milliyetçilik prensibine dikkat edilmediği için azınlık sorunları gündeme gelmiştir.
(Cevap D)

3.

Makedonya, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Balkan
Fatihi olarak bilinen I. Murat zamanında fethedilmiştir. Osmanlının dağılmasına kadar elde kalan Makedonya, XX. yüzyılda gerçekleşen Balkan Savaşları sonucu elden çıkmıştır.
(Cevap C)

4.

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

1 Kasım 1914’te Rusların Doğu Beyazıt’tan saldırıya geçmeleri ile Kafkas Cephesi açılmıştır. Osmanlı orduları Rus saldırısını başarıyla durdurmuş ve karşı harekâta geçmişlerdir.
Bu sırada Enver Paşa Erzurum’a gelerek 3. Ordu Komutanı
Hasan İzzet Paşa’dan askerlerine taarruz emri vermesini istemiştir. Hasan İzzet Paşa, kış mevsiminde girişilecek olan
taarruzun doğru olmayacağını ve ilkbaharın beklenmesi gerektiğini bildirmesi üzerine görevinden alınmıştır.

8.

Mustafa Kemal Paşa’nın “Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bir devlet olarak birleştirmek ulaşılmayacak
bir amaçtır.” diye eleştirdiği fikir akımı Turancılıktır. Turancılık dünyadaki bütün Türkleri ve yaşadıkları bölgeleri içine
alan büyük bir Türk devleti kurma ideolojisidir.
(Cevap B)

9.

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918’de imzalanmıştır. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan cemiyetler de Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulmuştur. Fakat İttihat ve Terakki Cemiyeti bir grup Askeri Tıbbiye öğrencisi tarafından
1889’da kurulmuştur.
(Cevap A)

5.

I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Osmanlı Devleti,
Bakü petrollerini ele geçirme, Kafkaslardan Hindistan’a ulaşma, Rusların güneye inmesini önleme ve Kafkaslardaki bağımsızlık hareketlerini destekleme amaçlarını gütmüştür. Ancak Süveyş Kanalı’nı ele geçirerek İngiltere’nin sömürgelerine giden yolunu kapatma amacı gütmemiştir. Bu amaç Kafkas Cephesi’nde değil Mısır Cephesi’nde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap E)

10. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler İttihat ve Terakki’nin millî ekonomi oluşturma çabaları içinde yer alır. Fakat Ziraat Bankası 1888’de kurulmuştur. Oysa İttihat ve Terakki’nin temelleri Askerî Tıbbiye’de 1889’da atılmıştır. Yani
kronolojik olarak bu mümkün değildir.
(Cevap B)
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11. Mustafa Kemal ve Fethi Bey’in düşüncelerini yaymak için
birlikte çıkardıkları gazetenin adı Minber’dir. Diğer seçeneklerde yer alan gazeteler de millî mücadele yanlısı gazetelerdir ama bizzat Mustafa Kemal ve Ali Fethi Bey tarafından çıkartılmamıştır.
Yalnızca iki ay yayın yapabilen gazetede ulusçu bir hükümet kurulmasını, Mustafa Kemal’in Harbiye Nazırı olmasını, Tevfik Paşa Hükümetinin düşürülmesini ve meclisin feshedilmemesini öneren yazılar yayımlamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

16. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edebilecekler.” hükmünün yer aldığı 7. maddeye işlerlik kazandırmak
amacı ile Mavri Mira ve Pontus Rum Cemiyetleri faaliyet göstermişlerdir. Bu maddenin uygulanması için yaşadıkları bölgelerde çeteler kurarak karışıklıklar çıkarmışlardır.
(Cevap A)

(Cevap C)

17. Balkan Savaşları, Rusya tarafından kışkırtılan, Yunanistan,
Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlıyı Balkanlardan atmak ve topraklarını paylaşmak amacıyla saldırmaları
üzerine çıkmıştır (1912-1913). Bosna-Hersek ise ll. Meşrutiyet’in ilanı (1908) esnasında yaşanan kaos ortamında Avusturya-Macaristan tarafından ilhak edilmiştir. Yani Balkan Savaşlarından önce elden çıkmıştır.

12. Türk siyasi tarihinde çok partili hayata geçiş II. Meşrutiyetin
ilanından sonra olmuştur. Meşrutiyet’in ilanıyla ikinci kez yürürlüğe giren Kanunuesasi’de bazı düzenlemeler yapılmış
ve halka cemiyet kurma hakkı tanınmıştır. Verilen bu hak aracılığıyla İttihat Terakki ve Ahrar gibi partiler kurularak siyasi
hayatta faaliyet göstermeye başlamışlardır.

(Cevap A)

Ahrar Fırkası, 1908-1910 yılları arasında faaliyet göstermiş, liberalizm ve adem-i merkeziyetçiliği savunan Prens
Sebahattin tarafından desteklenmiş bir partidir.

13. Balkanlar Osmanlı Devleti’nin elinden Balkan Savaşları sırasında çıkmıştır (1912-1913). Mondros Ateşkes Anlaşması ise
I. Dünya Savaşı’ndan sonra (30 Ekim 1918) imzalanmıştır.
(Cevap C)

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

14. A, B, C ve E seçeneklerinde Kuvayımilliye’nin özellikleri verilmiştir. Fakat D seçeneğinde yer alan ifade Kuvayımilliye’nin
özelliği değildir. Çünkü Doğu cephesinde Osmanlı’dan kalan ve komutanlığını da Kazım Karabekir’in yaptığı 15. Kolordu bulunmaktaydı.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

Mustafa Kemal Paşa, Hareket ordusunu yöneten üç kurmay başkandan biridir.

(Cevap B)

19. Trablusgarp Savaşı’nda Mustafa Kemal ve yerli halk teşkilatlanarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanları yenmiştir. Bunun
üzerine İtalya Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Rodos
ve Oniki Ada’yı işgal etmiş, Çanakkale Boğazı’na saldırmışlardır. Balkan Savaşları çıktığı için Osmanlı Devleti İtalyanlarla barış imzalamak zorunda kalmıştır.

(Cevap D)

15. II. Meşrutiyetin ilanından sonra seçimler yapılmış ve meclis
tekrar açılmıştır. Bu sırada İttihat ve Terakki Fırkası hükümet
işlerine müdahale edebilecek güce ulaşmıştı. Bu sebeple
de sık sık sert eleştirilere uğruyordu. Özellikle Ahrar ve Serbesti gazeteleri ile Ahrar Fırkası’nın muhalefeti meşruti yönetime karşı olanları etkilemiş ve 31 Mart isyanının çıkmasına zemin hazırlamıştır. İsyanı bastırmak hususunda hükümetin etkisiz kalması üzerine İttihat Terakki Fırkası Selanik’ten
Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusunu göndermiş ve isyan ancak bu şekilde bastırılabilmiştir.

18. Gelişen sanayisi için hammadde ve pazar olanakları arayan
Almanya Osmanlı Devleti’nden önemli ayrıcalıklar elde etmişti. Bu nedenle Almanya, her ne kadar müttefik de olsa
Osmanlı Devleti üzerinde elde ettiği bu ayrıcalıklardan vazgeçmek istemiyordu.

(Cevap B)

20. Batı Anadolu’da kurulan direnme örgütlerine “İzmir Müdafaai Hukuk” denmiştir. Bu cemiyet, 14 Mayıs 1919’da İzmir’in
Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine “İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti” adını almıştır. Kuruluş amacı, İzmir ve çevresinde Türk
çoğunluğu olduğunu dünya kamuoyuna duyurmak ve işgalin haksızlığını ortaya koymaktır.
(Cevap D)
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KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ
Amasya Görüşmeleri 18-22 Ekim 1919 tarihleri arasında İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa arasında yapılmıştır. Görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa’ya Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey
de eşlik etmiştir.
(Cevap D)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap D)

7.

Misakımillî’de genel olarak kapitülasyonlar, boğazlar, borçlar, referandum, sınırlar ve azınlıklarla ilgili maddeler yer almıştır. Buna göre verilen öncüllerden hiç biri Misakımillî’de
yer almamıştır.
Misakımilli’nin ilanından sonra, Mustafa Kemal Paşa’nın
Erzurum Kongresi sırasında alınan nişan ve madalyaları
kendisine iade edilmiştir. (3 Şubat 1920).

(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

8.
I. TBMM’nin açılış konuşmasını meclisin en yaşlı üyesi olması dolayısıyla Sinop Milletvekili Mehmet Şerif Bey yapmıştır.

İlk icra vekilleri heyetinde Fevzi Çakmak Milli Savunma bakanlığı, İsmet İnönü Genelkurmay başkanlığı, Adnan Adıvar
Sağlık bakanlığı, Bekir Sami Bey dışişleri bakanlığı görevlerini üstlenmiştir. Ancak Rauf Orbay ilk hükümette yer almamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

TBMM’nin günümüzde kullanılan üçüncü binasının tasarımı
için 1938 yılında bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmada birinciliği Avusturyalı mimar Clemens Holmeister kazanmıştır.
Bina da onun tasarımına göre yapılmıştır.

Amasya Genelgesi’nde Millî Egemenlik ilkesine işaret eden
madde: “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” İfadesidir. Bu madde ile Milli Mücadele’nin millete
danışılarak, yani demokratik bir yöntemle gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. Milli Mücadele’nin amacının, milletin iradesine dayanan bir yönetim kurmak olduğu belirtilmiştir. Yönetim şeklinin değiştirileceği dolaylı olarak belirtilmiş, üstü
kapalı bir şekilde Cumhuriyet yönetimine işaret edilmiştir.
(Cevap E)

(Cevap E)

5.

Anadolu’da Milli Mücadele’nin ilk gazetesi, İrade-i Milliye’dir.
Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas Kongresi’ni topladığı sırada,
Kuvayı Milliye’nin sözcülüğünü yapmak amacıyla yayımlanmaya başlamıştır.
(Cevap C)

9.

4.

Ali Galip; Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemek amacıyla görevlendirilmiş
Elazığ valisidir. Millî mücadele karşıtı bir grup insan toplayarak, Elazığ’dan yola çıkan Ali Galip, Mustafa Kemal’in üzerine gönderdiği kuvvetlerden korkarak kaçmış, böylece millî
mücadeleyi engellemeye yönelik bu girişim başlamadan sona ermiştir.
(Cevap B)

(Cevap E)

3.

Anadolu Ajansı, Ulusal hareketin halka ve Dünya’ya duyurulması için, gazete çıkarmanın yetersiz görülmesi üzerine
1920 yılında kurulmuştur. Yenigün ve Hakimiyet-i Milliye gazeteleri de Kurtuluş Savaşı’nda ulusal hareketi desteklemiştir.

(Cevap A)

10. Samsun’un İngilizler tarafından işgal edilmesinin ardından,
Doğu Karadeniz’deki Rumlar, çeteler kurarak bölge halkını
katletmeye başlamışlardı. Fakat silahlanan Müslümanlar
Rum çeteleriyle çarpışmaya başlamış ve karışıklıklar giderek artmıştı. Bütün bu karışıklıklar nedeniyle İngilizler bölgede asayişin sağlanamaması durumunda Mondros’un 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edeceklerini duyurdular. Bunun üzerine İstanbul Hükümeti, Samsun ve çevresinde asayişi sağlamak için Mustafa Kemal’i IX. Ordu Müfettişliğine
atayarak bölgeye göndermiştir.
(Cevap C)
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11. I. TBMM, 23 Nisan 1920’de açılmıştır. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmelerin hepsi de bu tarihten sonra meydana gelmiştir. Ayrıca bu gelişmelerin tümünde TBMM etkilidir. Fakat Misakımillî’nin ilan edilmesinde I. TBMM’nin bir
etkisi yoktur. Çünkü Misakımillî Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde 28 Ocak 1920’de ilan edilmiştir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi’nde yaptığı çağrı üzerine Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta millî bir kongre düzenlenmiştir. Bu kongrede Erzurum Kongresi kararları
genişletilerek kabul edilmiş, ayrıca Erzurum’da doğu illerini
temsilen seçilen Temsilciler Kurulu üye sayısı dokuzdan on
beşe çıkarılarak, tüm yurdu temsil eder hale getirilmiştir.
Atatürk’ün katıldığı kongreler: Erzurum, Sivas, Afyon,
Pozantı Kongreleri.
(Cevap A)

17. I. TBMM içerisinde yer alan Yeşil Ordu Cemiyeti, örgütlerinin kuruluşunu gösterir resmi bir belgeyi hükümete vermedikleri için gizli örgüt olarak nitelenmiştir. Yeşil Ordu Cemiyeti’nin Ankara ve Eskişehir’de birer şubesi vardı. İslamcı
Sosyalizmi savunan Yeşil Ordu Cemiyeti, propagandasını
“Seyyare-Yeni Dünya gazetesi aracılığıyla yapmıştır.

12. “Temsil Heyeti Doğu Anadolu’yu temsil eder” ifadesi sadece Erzurum Kongresi için geçerlidir. Oysa Sivas Kongresi’nde Batıdaki Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Denizli, Aydın
ve Niğde illerinden üyeler seçilerek Heyet-i Temsilîye’nin üye
sayısı artırılmış ve yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde genişletilmiştir.

Yeşil Ordu Cemiyeti’nin kurucusu Hakkı Behiç Bey’dir.
Üyeleri sonra da Türkiye Kominist Partisine geçmiştir.

(Cevap B)

13. Kurtuluş Savaşı’nda, milleti harekete geçiren, gerekçe, yöntem ve politik hedeflerin belirtildiği ilk belge Amasya Genelgesi’dir. Bu genelgenin “Milletin bağımsızlığını yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.” şeklindeki maddesiyle, milliyetçilik politik bir hedefe dönüşmüştür.
(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

18. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen olaylar, Sivas Kongresi’nden sonra meydana gelmiştir. Ulusal bir kongre olan Sivas Kongresi’nde ise, tüm cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi, Batı
Cephesi Kuvayimilliye komutanlığına Ali Fuat Cebesoy’un
atanması, halka doğru bilgi vermek amacıyla İradeimilliye
adı altında bir gazete çıkarılması, Temsil Heyetinin tüm yurdu temsil eder hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.
(Cevap B)

19. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılması, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde yürütülen çalışmaların bir ürünüdür.
TBMM’nin açılması, son Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanmasından sonra gerçekleşen bir olaydır. Bu nedenle Mebuslar Meclisinin toplanmasında etkisi olması söz konusu
değildir.

14. Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi, devletin bağımsızlığına dokunmamak kaydıyla, diğer ülkelerden siyasal ve ekonomik yardım kabul edilmesi Sivas Kongresi’nde
dış politikayla ilgili olarak alınan kararlardır. Buna göre, Temsilciler Kurulu, İstanbul Hükûmetiyle yapılan Amasya Görüşmeleri’nde bu kararların önemini vurgulamıştır.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Paşa, Erzurum milletvekili seçilmişitir.

(Cevap C)

15. Taslağı Mustafa Kemal tarafından hazırlanan, son şeklini ise
Osmanlı Mebusan Meclisindeki Felah-ı Vatan Grubunun verdiği Misakımillî, bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmiştir. Bu ulusal belgede alınan bir kararla “azınlıklara, komşu ülkelerdeki Türklere verilen haklar kadar hak verileceği”
belirtilmiştir. Bu madde azınlık hakları konusunda “Uluslararası eşitlik” ilkesinin dikkate alındığını gösterir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

20. Ali Rıza Paşa Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşayla
yapılan Amasya Görüşmelerinde toplamda beş karar alınmıştır. Fakat Salih Paşa belirlenen esasları hükûmetin kabul
etmeyeceğini düşünerek, resmî kararın hükûmet tarafından
verileceğini belirtmiştir. İstanbul hükûmeti ise, Mebuslar Meclisinin toplanması dışındaki tüm kararları reddetmiştir.
(Cevap E)

56

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ
Menemen Ayaklanması, Serbest Cumhuriyet Partisinin kapatılmasından sonra laik devlet düzenini yıkıp yerine dini
esaslara dayalı yeni bir düzen kurmak amacıyla çıkmıştır.
1930’da çıkan ayaklanma kronolojik olarak Kurtuluş Savaşı’ndan sonrasına denk gelir. Diğer seçenekler, 1920’de
TBMM’nin açılmasıyla başlayıp, 1921 yılındaki I. İnönü Savaşı’na kadar süren isyanlardır.
(Cevap A)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap D)

7.

Amasya Görüşmeleri esnasında, özellikle Mebuslar Meclisinin toplanacağı yer konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır.
Mustafa Kemal, padişah ve anlaşma devletlerinin müdahalesi olabileceği gerekçesiyle Mebuslar Meclisinin İstanbul
dışında toplanmasını istemiştir. Buna karşılık Salih Paşa,
Meclisin İstanbul dışında toplanmasının Kanun-i Esasiye aykırı olduğunu belirtmiştir.

(Cevap D)

8.
GYS SORU BANKASI

A, B, C ve E seçenekleri padişahın yetkilerinin yok sayılmasıyla ilgili maddelerdir. Ancak seçimlerin 2 yılda bir yapılması, sadece genel seçimlerin süresini belirleyen bir maddedir. Seçim aralıklarının belirlenmesinin, padişahın yetkilerini
yok saymakla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Erzurum Kongresi’nde alınan “Azınlıklara, siyasal egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak şekilde yeni birtakım özel
haklar verilmesi kabul edilmeyecektir.” kararı, her türlü ayrıcalığa karşı bir tepki niteliğindedir.
(Cevap A)

Misakımillî kararları son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde 28
Ocak 1920’de kabul edilmiştir. Bu kararlar başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri’ni oldukça rahatsız etmiş ve yapılan baskılar sonucu Ali Rıza Paşa Hükümeti istifa etmiştir..
Yerine 8 Mart’ta, İngilizlerin hoş karşılamadığı Salih Paşa kabinesi kurulmuştur. Bunun üzerine, 16 Mart 1920 sabahı itilaf devletleri İstanbul’u resmen işgal etmiştir.
İstanbul’un işgal haberini Mustafa Kemal Paşa’ya duyuran kişi Manastırlı Hamdi’dir.

Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa hükûmeti düşmüş ve yerine daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa hükûmeti kurulmuştur. İktidarda kalabilmek için Temsilciler Kuruluyla uzlaşmanın gerekli olduğunun farkında olan hükümet Salih Paşa’yı Mustafa Kemal’le görüşmek üzere Amasya’ya göndermiştir. Bu durum İstanbul Hükûmetinin Temsilciler Kurulunun siyasi varlığını tanıdığının göstergesidir. Ancak padişah,
Millî Mücadele döneminin başından sonuna kadar Antlaşma devletlerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan hükümetler şunlardır: Ahmet İzzet Paşa, Tevfik Paşa, Damat
Ferit Paşa, Ali Rıza Paşa, Salih Paşa, Damat Ferit Paşa
Ahmet Tevfik Paşa (son).
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

5.

Mecliste gruplaşmaların olması idare alanında değerlendirilebilecek bir konudur. Ancak Kuvayımilliye’nin Savunma
Bakanlığına; Batı ve Güney Cephelerinin ise Genelkurmaya
bağlanması askeri gücü otorite altına alma gerekliliğinin sonuçlarıdır.
(Cevap E)

9.
4.

TBMM’nin ülke yönetimine el koyması (ll) maddesiyle TBMM
yürütme görevini üstlenmiş durumdadır. Kanun yapma ve
kanunları yürütme gücünün mecliste toplanması (lll) ile de
hem yasama hem de yürütme yetkisini kullanacağı hükmü
çıkmaktadır. Bu yetkileri millet adına TBMM’nin kullanacak
olması padişah ve halifeyi siyasi ve hukuki yetkilerden mahrum bırakmaktadır.
(Cevap E)

(Cevap B)

3.

Sivas Kongresi’nde, iki konu üzerinde tartışmalar yaşanmıştır. Birincisi; Mustafa Kemal’in kongre başkanı seçilmesi, ikincisi manda ve himaye yönetimidir. Mustafa Kemal’in kongre başkanlığı kabul edilirken manda yönetimi uzun tartışmalardan sonra kesin olarak reddedilmiştir.

10. “A” seçeneğinde belirtilen madde Havza Genelgesi kararıdır ve Havza Genelgesi kronolojik olarak Erzurum Kongresi’nden öncedir.
(Cevap A)

(Cevap A)
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11. l. TBMM’de siyasi partiler yoktu ama birçok siyasi grup vardı. Bunlar arasında yer alan Müdafaa-i Hukuk Grubu ll. TBMM
Dönemi’nde önce Halk Fırkasına daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönüştürülmüştür.
(Cevap D)

12. TBMM’nin otoritesine karşı meclisin faaliyetlerini engellemek
isteyen İtilaf Devletleri, İstanbul Hükûmeti, azınlıklar ve düzenli orduya karşı çıkanlar bazı bölgelerde ayaklanmalar çıkarmışlardır. Bu ayaklanmalardan Kuvay-i İnzibatiye (Halifelik Ordusu) isyanı ve Ahmet Anzavur isyanı İstanbul Hükûmeti tarafından boğazlar ve çevresinde etkin olmak amacıyla çıkartılan ayaklanmalardır. Çerkez Ethem İsyanı ise düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvay-i Seyyare birlikleri
tarafından çıkarılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: HAZIRLIK DÖNEMİ

16. Misakımillî kararlarında, Kars, Ardahan, Batum, Artvin, Batı
Trakya ve Arap topraklarında gerekirse halk oylamasına başvurulması belirtilmiştir.
Misakımilli kararları: Kapitülasyonlar, Boğazlar, Osmalı
Borçları, Referandum, Sınırlar, Azınlıklar
(Cevap C)

13. Amasya Görüşmeleri, Temsilciler Kurulu başkanı Mustafa
Kemal ile İstanbul Hükûmeti temsilcisi Salih Paşa arasında
yapılmıştır. Bu görüşmelerde Mebuslar Meclisinin en kısa
zamanda toplanması kararı alınmıştır. Bundan sonra belirlenen zamanda tüm partiler ve Hıristiyan topluluklarının katılımıyla ülke çapında seçimler yapılmıştır. Seçimlerin huzurlu
adil ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için çeşitli önlemler alınmış ve tüm siyasi görüşlerin Meclise yansıması için
çalışılmıştır.
(Cevap C)

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

17. Anadolu Ajansı, ulusal hareketin halka ve Dünya’ya duyurulması için, gazete çıkarmanın yetersiz görülmesi üzerine
1920’de kurulmuştur. İradeyi Milliye 1919’da Sivas’ta, Hakimiyeti Milliye ise 1920’de Ankara’da çıkarılmaya başlanmış
millî mücadele yanlısı yayım yapan organlardır. Peyamı Sabah ise İstanbul’da millî mücadele karşıtı yayım yapan bir
gazetedir. Dolayısıyla Anadolu Ajansı, Hakimiyeti Milliye, İradeyi Milliye Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği tehlikeye düşüren iç ve dış tehditlere karşı milleti uyaran basın yayın organlarındandır.
(Cevap E)

14. Hâkimiyet-i Milliye, Mustafa Kemal tarafından 1920 yılında
çıkarılmış TBMM’nin yarı resmi organı niteliğinde bir gazetedir. Cumhuriyetin ilanından sonra Ulus Gazetesi adını almıştır.

15. Sivas Kongresi’nde bulunan delegeler, vatanın kurtuluşu ve
mutluluğundan başka hiçbir kişisel amaç izlemeyeceklerine ve mevcut siyasal partilerin amaçlarına hizmet etmeyeceklerine dair yemin etmişlerdir. Toplanma amacı ve aldığı
kararlar açısından “ulusal” nitelikte olan bu kongrede, Temsil Heyeti tüm yurdu temsil eder hale getirilmiş ve ilk kez yürütme yetkisini kullanarak, Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Kuvayımilliye Komutanlığına atamıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap C)

18. TBMM’nin 24 Nisan 1920’de aldığı ilk kararlardan biri de
“Meclis kendi içinden bakanları doğrudan seçer.” ve “Meclisin başkanı hükûmetin de başkanıdır.” kararıdır. Bu kararlara bakıldığında meclis hükûmeti sisteminin benimsendiği
görülür. Meclis hükûmeti sisteminde bakanlar birbirinden
bağımsız olduğu için sık sık hükûmet bunalımı ve uyum sorunu yaşanır. Bakanların meclis başkanın göstereceği adaylar arasından seçilmesiyle bu durumun önlenmesi amaçlanmıştır.
(Cevap E)
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Meclis hükûmetinin özellikleri; Bakanları kendi içinden tek
tek seçmesi ve Meclis başkanının hükûmetin de başkanı olmasıdır. Buna göre I ve ll. öncülde verilen özellikler yürütmeyi elinde bulunduran meclis hükûmetinin özelliğidir. lll.
öncülde verilen üyelerinin belli bir süre için seçilmesi demokratik anlayışın benimsendiğini gösterir.
(Cevap C)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

İstanbul’un Anlaşma devletleri tarafından işgal edilmesine
ve Mebuslar Meclisinin dağıtılmasına neden olan gelişme
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 yılında Misakımillî kararlarının kabul ve ilan edilmesidir. Misakımillî kararlarının ilanı ile bütün ulus milli mücadelenin yanında yer almış bu durumdan rahatsız olan Anlaşma devletleri de belirtilen gelişmelere yol açmıştır.

Damat Ferit Hükûmeti’nin Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını tutuklamak için Ali Galip’i görevlendirmesi, Ankara Valisi Muhittin Paşa’ya Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklama görevi vermesi ve İngilizlerin bazı stratejik bölgeleri işgal etmesi Sivas Kongresi’ni engellemek amacıyla yaptığı
faaliyetlerdir.
(Cevap E)

7.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali, belirtilen seçeneklerden
öncelikle Redd-i İlhak Cemiyeti’nin kurulmasına neden olmuştur. İzmir’in işgali üzerine İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Redd-i İlhak Cemiyeti adını almıştır.
(Cevap C)

(Cevap D)

Erzurum Kongresi 23 Temmuz–7 Ağustos 1919’da toplanmıştır. B, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler Erzurum Kongresi’nin toplanma sebepleri arasında yer alır. Fakat A seçeneğinde yer alan İstanbul’un, Anlaşma Devletleri
tarafından resmen işgal edilmesi bu sebepler arasında yer
almaz. Çünkü İstanbul’un resmen işgali 16 Mart 1920’de
gerçekleşmiştir.
Erzurum Kongresine delege gönderemeyen iller: Diyarbakır, Elazığ ve Mardin.

8.
GYS SORU BANKASI

3.

Misakımillî Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde imzalanan ve
Türk yurdunun sınırlarını gösteren ulusal bir belgedir. “E” seçeneğinde verilen ifade bu belgede belirtilen kararlar arasındadır. Çünkü Misakımillî’de “azınlıklara siyasi, adli, mali
gelişmemize engel olacak ayrıcalıklar verilemez” şeklinde
bir hüküm bulunmaktadır.
(Cevap E)

(Cevap A)

9.

5.

Sivas Kongresi’nden sonra Temsilciler Kurulu İstanbul ile
olan tüm haberleşmeyi kesmiştir. Bunun üzerine Damat Ferit Hükümeti istifa etmiştir. Bu durum İstanbul Hükümeti’ne
karşı kazanılan ilk siyasi başarıdır.
(Cevap E)

(Cevap B)

Soruda verilen gazetelerin hepsi Milli Mücadele taraftarıdır.
Yalnız bunlardan İrade-i Milliye Sivas’ta, Albayrak ise Erzurum’da çıkarılmıştır. Memleket Gazetesi İsmail Hami Danişmend tarafından İstanbul’da çıkarılmıştır. İleri Gazetesi İstanbul’da Celal Nuri tarafından Yeni Gün Gazetesi ise yine İstanbul’da Yunus Nadi tarafından çıkarılmıştır.

10. Ulusal nitelikte bir kongre olan Sivas Kongresi’nin kararlarını uygulamak “Temsilciler Kurulu”na verilmiştir. Bir heyet
oluşturma fikri ilk kez Amasya Genelgesi’nde gündeme gelmiş ve Erzurum Kongresi’nde doğu illerini temsilen ilk kez
bir kurul oluşturulmuştur. Başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı ve Millî Mücadele’nin beyin takımını oluşturan bu kurul
Sivas Kongre’sinde tüm yurdu temsil eder hâle getirilmiş ve
TBMM’nin açılışına kadar da görevini sürdürmüştür.

KAPLAN AKADEMİ

4.

Erzurum Kongresi’nde ”Ulusal güçleri etken, ulusal iradeyi
egemen kılmak esastır.” şeklinde karar alınmıştır. Burada belirtilen ulusal güçler Kuvayımilliye ve Osmanlı ordusundan
kalanlardır. Erzurum Kongresi’nin yapıldığı dönemde ulusal
bir ordu kurulması düşüncesi gündeme gelmemiştir.

(Cevap D)

(Cevap E)
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11. Cumhuriyetin ilanı ile kabine sistemine geçilmiş; Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamları oluşturulmuştur. Böylece hükûmet üyelerini başbakan seçmiştir. Cumhurbaşkanı da bakanlar kurulunu seçmiştir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ
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16. l. Meclis Dönemi’nde Resmî Gazete olarak yayımlanan gazete Ceride-i Resmi’yedir. İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye,
Millî Mücadele’ye destek veren gazetelerdendir. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılmıştır. Minber Mustafa Kemal’in 1918-1919 arası dönemde İstanbul’da
çıkardığı gazetedir.
Ceride-i Resmi, Cumhuriyetin ilanından sonra “Resmi Gazete” adını almıştır.
(Cevap C)

12. Soruda verilen kararlar Amasya Tamimi’nde şekillendirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın, 21-22 Haziran 1919’da hazırladığı genelge 22 Haziran günü askeri ve sivil makamlara gönderilmiştir.
Amasya Tamimi’nde İsmet İnönü ve Fethi Okyar gibi komutanların imzası yoktur.

13. Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti, İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir bölümünden oluşacaktır. Boğazlar, bayrağı ve bütçesi ayrı olmak üzere uluslararası bir komisyon
tarafından yönetilecekti. Bu madde ile Osmanlı Devleti’nin,
kendi egemenlik alanına giren Boğazlar üzerindeki yetkileri tamamen ortadan kalkıyordu.
(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

17. Mustafa Kemal’in görüşlerinden: “TBMM üzerinde hiçbir güç
yoktur. Milli iradeyi hakim kılmak esastır.” İfadesi saltanatın
kaldırılarak ulus egemenliğine dayalı bir devlete doğru gidişi göstermektedir. Çünkü bu ifade ile doğrudan padişah ve
halife yok sayılmış, artık ülkenin kaderinde milletin söz sahibi olması gerektiği vurgulanmıştır.
(Cevap A)

14. İstanbul’un işgali, Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasından
sonra gerçekleşmiştir. İstanbul, Mondros Ateşkes’inden sonra fiili olarak işgal edilmiş fakat son Osmanlı Mebuslar Meclis’inde Misakımillî’nin imzalanmasından sonra Antlaşma
Devletleri’nce “resmen” işgal edilmiştir (16 Mart 1920).

15. Mustafa Kemal ile İstanbul Hükûmeti temsilcisi Salih Paşa
arasında yapılan Amasya görüşmelerinde “Üçü açık ve imzalı, ikisi gizli ve imzasız olmak üzere beş protokol tespit edilmiştir. Bunlardan ikinci protokol kapitülasyonlar, millî sınırlar ve meclisin toplanması, konusundaki Sivas Kongresi kararlarının kabul edilmesini kapsıyordu.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

18. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a ilk olarak Erzurum’da iken
değil, Havza’da iken çağrılmıştır. 28 Mayıs 1919’da yayınlanan Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal resmi görevinin dışına çıkmış ve İstanbul Hükümeti tarafından 8 Haziran
1919’da ilk defa İstanbul’a çağrılmıştır.
“Türk dostu” olarak tanınan Fransız yazar Pierre Loti,
Milli Mücadele döneminde Anadolu halkının direnişine
olumlu yazılarıyla destek vermiştir.
(Cevap D)
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Lozan Konferansı’nda Türk tarafının isteği ve ısrarı üzerine
Boğazlarla ilgili görüşmelere katılmak üzere SSCB, Ukrayna ve Gürcistan davet edilmiştir.
(Cevap E)

2.

Mustafa Kemal Paşa, Lozan Konferansı’nda Türkiye’yi, İsmet Paşa’nın temsil etmesini istiyordu. Bu sebeple Dış işleri Bakanı Yusuf Kemal Bey’in istifası üzerine önce bu göreve getirilen İsmet Paşa, daha sonra Türk delegasyonu başkanı olmuştur. Heyette İsmet Paşa’dan başka Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur ile mali müşavir olarak Hasan Saka ve Celal
Bayar gibi isimler de bulunmaktaydı.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

(Cevap D)

8.

Ünlü edebiyatçımız Yahya Kemal Beyatlı, I. Dönem Lozan Konferansı’na basın danışmanı olarak katılmıştır.
(Cevap A)

3.

9.

20 Kasım 1922’de toplanan Lozan Konferansı’nın başkanlığını İngiltere temsilcisi Lord Curzon yapmıştır. Konferansta
ayrıca meseleleri incelemek üzere üç komisyon kurulmuş;
bu komisyonların başkanlıkları da İngiltere, Fransa ve İtalya
arasında paylaştırılmıştır.

GYS SORU BANKASI

İskenderun Sancağı, Misak-ı Millî sınırları içinde mütalaa edilmesine rağmen 1921 Ankara Antlaşması’nda millî sınırlar dışında kalmıştır. Böylece İskenderun Sancağı, Suriye ile birlikte Fransız mandası altına girmiştir. Bu arada 1923 yılında
Tayfur Sökmen’in başkanlık ettiği “Antakya-İskenderun ve
Havalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” kurulmuş ve kurulan bu
cemiyet, bölgenin Türkiye’ye katılması yönünde faaliyetlerini sürdürmüştür.
Tayfur Sökmen, 1938’de kurulan Hatay Devleti’nin ilk ve
son başkanıdır.
(Cevap B)

5.

A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler Londra Konferansı’nın sonuçları arasında yer alır. Fakat İtalyanların işgal ettiği Anadolu topraklarını boşaltmaya başlaması II. İnönü Savaşı’nın sonuçları arasında yer alır. Ancak Eskişehir-Kütahya Savaşı’nda Türk ordusu yenilince İtalya bu kararını askıya almışsa da Sakarya zaferinden sonra Anadolu’da işgal
ettiği yerleri tamamen boşaltmıştır.
(Cevap B)

(Cevap C)

4.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılmasından
sonra imzalanan Mudanya Mütarekesi’nde; A, B, C, E seçeneklerinde belirtilen kararlar alınmıştır. Ancak mütarekede
Batı Trakya’dan bahsedilmemiştir, çünkü Batı Trakya Balkan
Savaşları sonrası yani Mudanya Mütarekesi’nden önce kaybedilmiştir.

Lozan Konferansı’nda İstanbul Rumlarının Türk mahkemelerinde kendi dilleriyle ifade vermelerine izin verilmiştir. Bu
sebeple III. seçenekte verilen ifade yanlıştır.

Güçler birliği ilkesi, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin
tek elde toplanmasıdır. Genellikle olağanüstü durumlarda
hızlı kararlar alabilmek için uygulanır. 1921 Anayasası da olağanüstü koşullarda hazırlanmış çok kısa bir anayasadır ve
bu anayasayla yasama, yürütme yetkisi TBMM’ye verilmiştir. İstiklal Mahkemelerinin açılmasıyla daha sonradan yargı
yetkisi de TBMM’ye geçmiştir. 1921 Anayasası’nda milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır. Ankara 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olmuştur. Bu nedenle
devletin başkenti 1924 Anayasası’nda belirtilmiştir.
(Cevap B)

10. Millî Mücadele döneminde (1919-1922) yaşanan en büyük
fikir ayrılığı “saltanatın kaldırılması” konusunda olmuştur.
Mustafa Kemal’in silah arkadaşları da dahil olmak üzere büyük bir kesim bu fikre karşı çıkmıştır. Görüş ayrılıklarının Meclise en sert şekilde yansıdığı diğer bir olay ise Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra Mustafa Kemal’e TBMM yetkilerinin verilmesi konusu olmuştur. Çoğunluğun oyuyla bu yetki 3 ay süreyle Mustafa Kemal’e verilmiştir.
(Cevap D)

11. l. İnönü Savaşı’ndan sonra TBMM ile Rusya arasında 16 Mart
1921’de Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Sevr geçersiz hâle gelmiştir (l). Yine bu antlaşmayla doğu sınırımız çizilmiştir (ll) ve Osmanlı ile Çarlık Rusya’nın arasındaki tüm antlaşmalarda hükmünü yitirmiştir (lll).

Lozan Konferansı’nda İstanbul’daki Rumlara tanınan hakların hepsi Batı Trakya’daki Türkler için de geçerli sayılmıştır.
(Cevap D)

(Cevap E)

6.

Lozan Konferansı’nda Türk temsilcisinin başkanlığında ve
Milletler Cemiyeti himayesinde uluslar arası bir Boğazlar Komisyonu kurulması kabul edilmişti. Bu komisyonda Türk temsilcinin yanı sıra Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, SSCB,
Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan’ın temsilcileri bulunacaktı. ABD, bu komisyonda yer almamıştır.
ABD, Lozan konferansına gözlemci olarak katılmıştır. Bu
sebeple antlaşmada imzası yoktur.

KAPLAN AKADEMİ

12. 1921 Anayasası kapsamındaki bazı maddeler şu şekildedir:

(Cevap A)

Yasama, yürütme, yargı yetkileri TBMM’ye aittir (Güçler Birliği İlkesi).
Bakanlar, “Meclis Hükümeti” esasına göre teker teker meclis tarafından mutlak çoğunlukla seçilecektir.
1921 Anayasası’nda “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
maddesi yer almış, ancak rejimin adı açıkça belirtilmemiştir.
Rejimin adı 1921 Anayasası’nda 1923’te yapılan değişiklikle konmuştur.
(Cevap A)
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13. TBMM’de hükûmetin kurulması konusunda uygulanan “Meclis Hükûmeti Sistemi”nde, çoğunluğun oyunu almış olan
Meclis üyeleri aynı hükûmette görev alıyordu. Fakat aralarında görüş ayrılıkları bulunan bakanların hükûmette uyum
içinde çalışması çok zordu. Bu nedenle sık sık hükûmet bunalımları yaşanıyordu. TBMM bu sıkıntının giderilmesi ve
hükûmet üyeleri arasında görüş birliği sağlamanın kolaylaştırılması için, birtakım değişiklikler yaptı. Yapılan bu değişiklikle TBMM başkanı tarafından aday olarak seçilen milletvekilleri, oy çoğunluğunu sağladığı takdirde hükûmeti kurabiliyordu.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

17. Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra
TBMM, kendisine ait yetkileri ve başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e vermiştir. Böyle davranılmasının sebebi, savaş
ortamında hızlı kararlar alıp zaman kazanabilmekti. Mustafa Kemal’in Meclisin yetkilerine dayanarak çıkardığı ilk kanun “Tekalif-i Milliye Emirleri”dir. Bu emirler aracılığı ile ordunun ihtiyaçları kısa zamanda karşılanmış ve askerlerin de
moral gücü artmıştır. Mustafa Kemal’in hükûmet başkanlığını bırakması daha önceki bir tarihte 24 Ocak 1921’de gerçekleşmiştir.
(Cevap A)

(Cevap D)

18. Batum, l. İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile imzalanan
“Moskova Antlaşması” ile Gürcistan’a bırakılmıştır. Moskova Antlaşması’nda alınan bu karar daha sonra Sovyet Rusya’ya bağlı Kafkas devletleri (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan) ile imzalanan Kars Antlaşması’nda da aynen yer almıştır. Ayrıca bu antlaşma ile Nahçıvan bölgesine özerklik
verilmiş ve taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık, güvenlik konularında ortak tedbir alınması kararlaştırılmıştır.

14. Londra Konferansı, l. İnönü Savaşı’nda Türk ordusunun galip gelmesi üzerine düzenlenmiştir. Konferansta Sevr Antlaşması küçük değişiklikler yapılarak TBMM’ye kabul ettirilmeye çalışılmıştır.
Çerkez Ethem İsyanı l. İnönü Savaşı esnasında bastırılmıştır. Bu nedenle Londra Konferansı’na herhangi bir etkisi olmamıştır.

(Cevap A)

(Cevap C)
GYS SORU BANKASI

Ankara Antlaşması ise, Londra Konferansı’ndan sonra gerçekleşmiştir.

15. Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan savaşlardan sonra,
3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşması ile, Ermeniler Doğu Anadolu’daki isteklerinden vazgeçerek Sevr
Antlaşması’nı tanımadıklarını beyan etmişlerdir. Ermenilerin
işgal ettikleri yerleri boşaltmasıyla doğu sınırımız; Ardahan’ın
bir bölümü ve Artvin dışında bugünkü halini almıştır. l. İnönü Zaferi ise 6-10 Ocak 1921 tarihinde Batı Cephesi’nde yapılan ilk savaş ve ilk galibiyettir.

19. Milli edebiyatın önde gelen isimlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) tarihi ve sosyal olayları romanlarında konu edinmiştir. Bu vesileyle Tanzimat dönemi ile Atatürk
Türkiyesi arasındaki sosyal değişiklikleri, bunalımları ve görüş ayrılıklarını romanlarında işlemiştir. “Yaban” adlı eserinde de kurtuluş savaşı yıllarındaki bir Anadolu köyünü konu
edinmiştir.
Yakup Kadri, Anadolu Ajansı’nın kurucularındandır. Ayrıca 1932–1935 yılları arasında etkin olan "Kadro Hareketi"nin öncülerindendir.

Gümrü Antlaşmasını Kazım Karabekir imzalamış ancak
SSCB’nin Ermenistan’ı işgaliyle bu antlaşma onaylanamamıştır.

(Cevap C)

16. Türkiye’deki Rumlarla, Yunanistan’daki Türklerin mübadele
edilmesi kararı Lozan Antlaşması kapsamındadır. Buna göre; Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları dışındaki Türkler
ve Rumlar karşılıklı olarak yer değiştireceklerdi.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

20. Fener-Rum Patrikhanesi yürüttüğü siyasal çalışmalarla Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkileyen bir kurumdu. Bu
nedenle, yeni Türk Devleti Lozan Konferansı’nda bu kurumun kendi sınırları dışına çıkarılmasını istemiştir. Ancak bu
isteği Antlaşma devletlerince kabul edilmemiş, patrikhane
siyasi faaliyette bulunmaması şartıyla İstanbul’da bırakılmıştır.
(Cevap A)
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Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra Mustafa Kemal’in emriyle Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiştir. Bu karar sayesinde ordunun tamamen
dağılması engellenmiştir.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.
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(Cevap E)

7.

Kütahya Eskişehir Savaşları düzenli ordunun Batı Cephesi’nde aldığı tek yenilgidir. Bu savaşta ordumuz Sakarya’nın
doğusuna çekilmiştir. Dolayısıyla ordunun taarruz gücüne
ulaştığı söylenemez.

Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda Türk ordusunun galip
gelmesi üzerine yapılan Mudanya görüşmelerinde İstanbul
ile Boğazların yönetimi TBMM’ye bırakılmış ve Doğu Trakya’nın on beş gün içinde boşaltılması kararı alınmıştır. Batı
Trakya, Balkan Savaşları sonunda kaybedildiğinden bu konu ile ilgili görüşmeler yapılmamıştır.

Türk ordusu, Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgi
üzerine Sakarya’nın doğusuna çekilmiştir. Ancak Batı cephesinin ikiye ayrılması, düzenli ordunun kurulması esnasında olmuştur.
Sakarya Savaşında Yunan ordusuna General Anastasios Papulas komuta etmiştir.

(Cevap C)

(Cevap D)

3.

l. İnönü Savaşı düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk zaferidir. Bu
başarı içte ve dışta birçok önemli gelişmeye ortam hazırlamıştır. Ancak; İtalyanların Anadolu’dan çekilmeye başlaması ll. İnönü Zaferi’nden sonra yaşanmıştır.
I. İnönü Savaşı Yunan kaynaklarında “Avgin Savaşı” olarak geçmektedir.
(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

8.

İkinci TBMM (1923-1927) döneminde yaşanan kabine bunalımı, 1921 Anayasası’nda belirtilen “Meclis Hükûmeti Sistemi”nin tıkanmasından dolayı gerçekleşmiştir. Bu sistemde hükûmet işleri, Meclis içinden çoğunluğun oylarıyla seçilmiş bakanlar yoluyla yürütülüyordu. Fakat Meclis içindeki çekişmeler hükûmete de yansıyor, bakanlar arasındaki
uyumsuzluk, hükûmetin işleyişini engelliyordu. Bu bunalım
Cumhuriyetin ilanıyla çözümlenmiş, Meclis Hükûmeti sistemi terk edilerek “kabine sistemi”ne geçilmiştir.
(Cevap C)

4.

A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan konular yeni Türk devletinin toprak bütünlüğü ve ekonomik bağımsızlığı ile ilgili
öncelikli konulardı. Bu yüzden konferans görüşmelerinin kesilmesine neden olmuştur. Fakat On İki Ada meselesi Lozan’da Türkiye’nin önceliği değildi. Ayrıca 1912 Uşi Antlaşması’ndan beri de bu adalar İtalyan işgalinde idi. Bu yüzden
On İki Ada’nın geleceği görüşmelerin kesilmesine etki etmemiştir.

9.

Azınlıklara verilen ayrıcalıkların hepsi Lozan Antlaşması ile
kaldırılmış ve tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Antlaşmada, azınlıkların kanun ve hukuk düzeni içinde Türklerle eşit haklara sahip olduğu belirtilmiştir.
(Cevap A)

II. Dönem Lozan Konferansı sürerken TBMM 7 Haziran
1923’te Osmanlı hükümetinin imzaladığı tüm anlaşmaları feshetmiştir.

5.

Kurtuluş Savaşı’nda, Doğu cephesinde yapılan savaşlarda
Türk ordusu galip gelmiş ve Ermenilerle Gümrü Antlaşması
imzalanmıştır (3 Aralık 1920). Bu antlaşma ile Ermeniler işgal ettikleri yerleri boşaltırken, 1878 Berlin Antlaşması ile
kaybedilen Kars ve çevresi tekrar Türkiye topraklarına katılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap A)

10. Lozan Konferansı’nda, en çok tartışılan konu kapitülasyonlar olmuş ve bu sorun, Türkiye’nin lehine çözümlenerek yabancılara tanınan tüm ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Böylece Türkiye, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, ilk iş olarak da yabancıların ellerindeki işletmeleri ulusallaştırma girişimlerine
başlamıştır.
Lozan görüşmeleri yapıldığı sırada ABD’li bir şirkete
“Chester Projesi” adı altında Musul bölgesine demiryolu
ve liman yapımı hususunda imtiyaz verilmiştir. Ancak bu
proje uygulanamamıştır.
(Cevap B)
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11. Lozan Antlaşması’yla çizilen Suriye sınırında, Hatay, Fransa
mandasındaki Suriye’ye bırakılmıştı. Fransa’nın 1936 yılında Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırmasıyla Hatay
sorunu tekrar gündeme gelmiş ve Hatay 1939 yılında anavatana katılmıştır. Boğazlar, Lozan Antlaşması’yla başkanı
Türk uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Ancak Avrupa’daki hızlı silahlanma nedeniyle bu konu tekrar gündeme
gelmiş ve 1936 yılında imzalanan “Montrö Sözleşmesi” ile
boğazların denetimi tamamen Türkiye’ye geçmiştir. Savaş
tazminatı konusu ise Lozan’da çözümlenmiş ve bir daha
gündeme gelmemiştir.

KAPLAN AKADEMİ
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(Cevap E)

16. Büyük Taarruzun başarıya ulaşmasından sonra İtilaf Devletleri ile 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkesi imzalanmıştır. Bu
ateşkes İtilaf Devletleri açısından bir başarısızlıktır. Dolayısıyla Anadolu’daki başarısızlığından dolayı İngiltere’de Loyd
George Hükûmeti istifa etmiş ve hükûmet değişmiştir.
(Cevap B)

17. Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgi üzerine TBMM,
ordunun başına “Başkomutan” unvanıyla Mustafa Kemal’in
geçmesini kararlaştırmıştır. Bu amaçla 5 Ağustos 1921’de
“Başkomutanlık Yasası” çıkarılmış Mustafa Kemal’e Meclisin de yetkileri verilerek orduya komuta etmek üzere cepheye yollanmıştır.

12. “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı kitap Milli Mücadele Dönemi
tanıklarından Halide Edip Adıvar (1884-1964) tarafından kaleme alınmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda onbaşı rütbesiyle mücadele veren Halide Hanım, bu dönemdeki anılarını eserlerine yansıtmıştır.
Halide Edip Adıvar, Sakarya Savaşı sırasında “Onbaşı”
rütbesi almış, savaştaki yararlılıklarından dolayı kendisine “İstiklal Madalyası” verilmiştir.

(Cevap B)

13. l. İnönü Savaşı’nı düzenli ordunun kazanması üzerine Antlaşma devletleri barış önerisinde bulunmuşlardır. Düzenlenen Londra Konferansı’nda Sevr Antlaşması’nın maddeleri
biraz daha hafifletilerek TBMM’nin önüne sürülmüş, TBMM
ise buna karşılık Sevr Antlaşması’yla taban tabana zıt olan
Misakımilli’yi öne sürmüştür. Konferanstan bir sonuç alınamaması üzerine İngiltere, Yunanistan’a yeni bir savaş için
hazırlanması emrini vermiştir. Bunun üzerine de Yunanistan’la ll. İnönü Savaşı patlak vermiştir.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

18. A, C, D ve E seçeneklerinde yer alan ifadeler İstiklal Savaşı’nın finansman kaynakları arasında yer almaktadır. Fakat
Milli Mücadele döneminde Almanya’nın mali yardımı söz konusu değildir. Çünkü Almanya Versay Antlaşması ile büyük
miktarda savaş tazminatı ödemeye mahkûm edilmiştir. Dolayısıyla Almanya bu mali sıkıntı ile uğraşmış ve Milli Mücadele’ye mali yardım yapmamıştır.
(Cevap B)

(Cevap D

14. Çarlık Rusyası, l. Dünya Savaşı sürerken yıkılmış yerine 1917
Ekim devrimiyle sosyalist, Sovyet Rusya Devleti kurulmuştur. Yeni kurulan bu devlet, düşmanların ortak olması, sınırların güvenliğini sağlamak ve kurulan “sosyalist” rejimi güçlendirmek amacıyla Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’ye destek
olmuştur.

19. Meclis Hükûmeti Sistemi, çoğunluğun oyunu alan milletvekillerinin, hükûmeti kurmasıyla oluşan bir sistemdir. Bu sistemde Meclisin başkanı hükûmetin de başkanıdır. Meclisin
işleyişine yönelik bir düzenlemedir, Meclise yönelik tehditleri önleme amacı yoktur.

(Cevap C)

Kütahya-Eskişehir Savaşı’ndan sonra Korgenerallik rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığına getirilen Fevzi Çakmak, Sakarya Zaferi’nin ardından da Meclis’ten mareşallik rütbesini almıştır. Atatürk’ten sonra Türkiye’de bu unvana sahip ikinci kişidir.

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

15. “Büyük Harbde Şark Cephesi Hareketleri” adlı kitap Mareşal Fevzi Çakmak tarafından kaleme alınmıştır. Asker ve siyaset adamı Fevzi Çakmak (1856-1950), Osmanlı Devleti’nin
son zamanlarında sarayın gözde askerlerinden biriydi. 1919
yılı başlarında Ali Rıza Paşa Kabinesi’nde Harbiye nazırı olarak görev yapmıştır. Anadolu’da direniş başlayınca milli mücadeleye destek vermek için Anadolu’ya geçen Fevzi Paşa,
ilk TBMM’ye Kozan milletvekili olarak katılmıştır.

(Cevap C)

20. Türkiye Lozan Görüşmeleri esnasında, Sovyet Rusya ile iyi
ilişkiler içerisindeydi. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı’na büyük destek vermişti. ABD ise Anadolu topraklarının paylaşım planlarına ortak olmamış ve Batılı devletler üzerinde güçlü etkisi olan bir devletti. Bu nedenle; Türkiye’nin Sovyet Rusya ve ABD arasında gerilim yaratmak gibi bir amacı olmamıştır.
(Cevap C)
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Rusya, ilk kez 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile kapitülasyonlardan faydalanma hakkını elde etmişti. XVlll. yüzyılda başlayan bu süreç, Çarlık Rusya’sının dağılması ve yerine kurulan Sovyet Rusya’yla Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına kadar devam etti. 16 Mart 1921 yılında TBMM ile
Sovyet Rusya arasında imzalanan bu antlaşma ile Çarlık
Rusyası ve Osmanlı Devleti arasında yapılan tüm antlaşmalar geçersiz sayıldı ve Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını onayladı.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
l. İnönü Savaşı’nda düzenli ordunun başarılı olması üzerine,
Antlaşma devletleri, barış önerisinde bulunmuşlardır. Toplanan Londra Konferansı’nda Antlaşma devletlerinin amacı
Sevr Antlaşması hükümlerini biraz daha hafifleterek TBMM’ye
kabul ettirmekti. TBMM’nin amacı ise Misakımillî’yi dünyaya
duyurmak ve siyasal varlığını kabul ettirmekti Anlaşma devletleri hedeflerine ulaşamazken, TBMM konferansa katılma
amacını gerçekleştirmiştir.
(Cevap D)

(Cevap E)

2.

7.

l. İnönü Savaşı’nda düzenli ordunun, kuvvetçe daha üstün
olan Yunan ordusunu ikinci kez yenmesi, orduya olan güveni pekiştirmiş ve düzenli orduya katılım artmıştır. Bu savaşın sonunda Yunanistan’a güveni azalan İngiltere, TBMM ile
ilişki kurabilmek için Malta’da tutuklu olan kırk Türk’ü serbest bırakmış, İtalya, Anadolu’dan çekilme kararı almış ve
Fransa, TBMM ile temasa geçmiştir. Tüm bu gelişmeler
TBMM’nin otoritesinin daha çok artmasına hizmet etmiştir.
Çerkez Ethem İsyanı ise, l. İnönü Savaşı esnasında bastırılmıştır. Bu nedenle ll. İnönü Savaşı’nın kazanılmasında etkisi olmamıştır.

(Cevap C)

8.

Kazım Karabekir Paşa’nın 15. Kolordu Komutanı olarak Erzurum’a gelmesinden sonra şarkı Vilayetleri Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti daha da güçlenmiştir. Erzurum’da çıkan Albayrak Gazetesi “Vilayet-ı Şarkiyye Ermenistan olamaz” sloganını her gün yenileyerek halkın direniş düşüncesini güçlendirmiştir. TBMM’nin desteğiyle 15. Kolordu Komutanı Kazım
Karabekir Paşanın Ermeniler üzerinde başlattığı harekât ile
Sarıkamış ve Kars Ermenilerden kurtarılmıştır.

Boğazlar komisyonun kaldırılması, (III)1936 imzalanan Montrö
Boğazlar Sözleşmesi ile gerçekleşmiştir.
(Cevap A)

9.

(Cevap A)

4.

Yunanistan’ın Karaağaç’ı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye
vermesi, (I) 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması’nın
kapsamındadır.
Kars’ın Türk topraklarına katılması (II) Rusya’nın l. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi üzerine 1918 yılında imzaladığı Brest-Litowsk Antlaşması ile olmuştur. Bu antlaşma ile Rusya 1878
Berlin Antlaşması ile aldığı Kars, Ardahan, Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

3.

TBMM, Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenistan’la savaşmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Bu cephedeki mücadeleler sonucunda Ermenistan’la Gümrü Antlaşması imzalanmış ve Ermenistan Anadolu topraklarından çekilmiştir. Anadolu’daki diğer işgal güçleri ise İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’dır. İtalya dışında diğer devletlerle
sık sık sıcak çatışmaya girilmiştir. Afganistan’la l. İnönü Savaşı sonrasında bir dostluk antlaşması imzalanmış; ABD ise
Anadolu işgaline hiç katılmamıştır.

Mustafa Kemal’in başkomutanlık görevini üstlenmesinde,
ordunun Eskişehir-Kütahya Savaşlarında yenilip Sakarya’nın
doğusuna çekilmesi etkili olmuştur. Bu yenilgiden sonra
Mecliste çıkan tartışmalarda, ordunun başına Mustafa Kemal’in geçmesi kararlaştırılmıştır. Böylece Amasya Genelgesi’nden sonra askerlik görevinden ayrılan Mustafa Kemal,
tekrar askerlik mesleğine dönmüştür.

Lozan Antlaşması’nda, yeni Türk devletinin sınırları içinde
yaşayan azınlıkların tamamı Türk vatandaşı olarak kabul edilmişti. Bu nedenle azınlıklara hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmamıştır. Bu uygulamanın amacı azınlıkları vatandaşlık bağıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlayarak, ayrılıkçı hareketlerini
önlemektir.
(Cevap C)

10. Tekalif-i Milliye Emirleri, Sakarya Savaşı öncesinde, ordunun
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Mustafa Kemal’in TBMM
adına çıkardığı bir kanundur. Diğer kanunlar doğrudan TBMM
tarafından çıkarılmıştır.

(Cevap C)

5.

Afganistan l. İnönü Savaşı sonrası TBMM ile temasa geçmiş
1 Mart 1921’de bir dostluk antlaşması imzalayarak Misakımillî’ye destek vermiştir. Suriye ile ilişkiler, Fransa Devleti;
Irak ile olan ilişkilerse İngiltere Devleti üzerinden dolaylı olarak yapılmıştır.
Ankara’nın başkent ilan edildiği 13 Ekim 1920 tarihinde
Ankara’da Afganistan elçiliği mevcuttu.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

(Cevap A)

11. Kütahya ve Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra
TBMM’de uzun süren tartışmalar olmuştur. Yapılan görüşmelerden sonra, Mustafa Kemal’in “Başkomutan” unvanıyla ordunun başına geçmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 5 Ağustos 1921’de çıkarılan “Başkomutanlık Yasası” ile
TBMM kendi manevi kişiliğinde bulunan başkomutanlık görevini Mustafa Kemal’e devretmiştir.
(Cevap B)
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12. Sakarya Savaşı’nın büyük bir zaferle sonuçlanması ve Yunan ordusunun saldırıdan savunmaya geçmesi, Kurtuluş Savaşı’nı Türklerin kazanacağı ihtimalini güçlendirmiştir. Bu gelişme üzerine Fransa, barış önerisinde bulunmuş ve Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu durum Fransa’nın TBMM ile
iyi ilişkiler kurmak istediğinin göstergesidir.
(Cevap A)

13. “Milli Mücadele Hatıraları” adlı kitap Ali Fuat Cebesoy’a
aittir. Ali Fuat Cebesoy (1882-1968), Harp Okulu’nda Mustafa Kemal ile aynı sınıfta eğitim almıştır. Trablusgarp savaşı, Balkan savaşı ve I. Dünya Savaşında Kanal cephesinde
büyük başarılar göstermiştir. Sivas Kongresi sonrasında Kuvayı Milliye komutanı olarak görevlendirilmiş, daha sonra
Moskova büyükelçiliğine atanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI: CEPHELER DÖNEMİ

• Çarlık Rusya’sı ile Osmanlı arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacak
• Her iki devlet de ekonomik ve siyasal antlaşmalarla ilişkilerini geliştirecek

(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap B)

• Rusya, Misakımilli’yi kabul edecek

Moskova Antlaşması Dış işleri bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk öncülüğünde Rıza Nur ve Ali Fuat Paşanın katıldığı bir heyet tarafından imzalanmıştır.

Ali Fuat Cebesoy, Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi olan
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında
yer almış, Atatürk’e yapılan İzmir Suikasti nedeniyle tutuklanmış ancak beraat etmiştir. 1947-1950 yılları arasında TBMM Başkanlığı da yapan Ali Fuat Paşa 1968 yılında vefat etmiştir.

14. Lozan Antlaşması’nda, Batı Trakya (Gümülcine, Selanik)
Türkleri ile İstanbul Rumları dışındaki Türk ve Yunan halkın
karşılıklı olarak yer değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Yunanistan’la, 1923-1930 yılları arasında sorunlar yaşanmıştır. İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının devreye girmesiyle sorun barışçı bir şekilde çözümlenmiş ve Lozan kararları uygulanmıştır.

17. Moskova Antlaşması, I. İnönü Zaferi’nden sonra Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanmıştır. 1920 yılında imzalanan
anlaşmanın bazı maddeleri şöyledir:

18. Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgi üzerine düzenli ordu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir. Bu sırada
TBMM’de ordunun başına başkomutan sıfatıyla Mustafa Kemal’in geçmesi yönünde, tartışmalar yaşanmıştır. Mustafa
Kemal’in de onayıyla Başkomutanlık fikri kabul edilmiştir. 3
ay süreyle sınırlı tutulan bu görevin yanı sıra, kararların hızlı bir şekilde uygulanabilmesi için TBMM’nin yetkileri de Mustafa Kemal’e devredilmiştir. Mustafa Kemal, bu yetkiye dayanarak yasa gücünde emir çıkarma yetkisine sahip olmuştur.
(Cevap A)

15. Kuvayımilliye, 1920 yılı sonlarında düzenli ordunun kurulmasıyla, orduya dahil olmuştur. Bu birlikler, düşman işgalini yavaşlatmada, güney cephesindeki savaşlarda ve TBMM’ye
karşı çıkan isyanların bastırılmasında büyük fayda sağlamıştır. Bu ayaklanmalardan biri olan Yozgat Ayaklanmasının bastırılması için Çerkez Ethem’den faydalanılmıştır. II. İnönü Savaşı ile Menemen Olayı’nda ise düzenli ordunun gücünden
faydalanılmıştır.

19. Sakarya Savaşı’nda düzenli ordunun zafer kazanması üzerine İtalya, Anadolu topraklarını terk etmiş; Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Buna rağmen Sevr Antlaşması’nın bazı düzeltmelerle kabul edilebileceğini uman ve Yunanistan’a zaman kazandırmak isteyen Anlaşma devletleri,
Türk-Yunan Savaşı’nı sona erdirecek, çıkarlarına uygun bir
ateşkes önerisini TBMM’ye iletmişlerdir. İstanbul’un işgali ve
Londra Konferansı kronolojik olarak Sakarya Savaşı’ndan
önce meydana gelmiştir.

(Cevap B)

(Cevap A)

I. İtilaf Devletlerinin, barış görüşmeleri için TBMM Hükûmetini Londra Konferansı’na çağırması,
II. İtalya’nın esir değişikliği konusunda TBMM’yi muhatap
alarak masaya oturması
İtilaf Devletlerinin, TBMM’nin siyasi varlığını tanıdıklarının
göstergesidir. Mebuslar Meclisinin açılması konusu, bir iç
meseledir.

KAPLAN AKADEMİ

16. Bir devletin varlığını tanımak, o devletle herhangi bir konuyu görüşmek üzere masaya oturmakla mümkündür. Bu doğrultuda;

(Cevap C)

20. Ankara Antlaşması, Sakarya Savaşı’nda elde edilen başarı
üzerine TBMM ile Fransa arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Fransa Anadolu topraklarındaki isteklerinden vazgeçmiş ve Hatay dışında güney sınırımız çizilmiştir. Fransa’nın
TBMM’nin siyasi varlığını kabul etmesi, Anlaşma devletleriyle arasında görüş ayrılığı olduğunun bir göstergesidir. Londra Konferansı l. İnönü Savaşı sonrası düzenlenmiştir, yani
Ankara Antlaşması’ndan önce yaşanan bir gelişmedir.
(Cevap D)
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5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliği ile seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkartılması, seçmen sayısını azaltacağı
için, demokraside bir geri adım olarak kabul edilmektedir.
(Cevap E)

2.

Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokratik hayatı geliştirmek,
hükûmetin denetlenmesini sağlamak amacıyla, Mustafa Kemal’in de onayıyla Ali Fethi (Okyar) tarafından kurulmuştur
(1930). Ekonomide Liberalizmi benimseyen parti, programında cumhuriyete ve inkılaplara bağlılığını bildirmiştir. Fakat bu durum partinin cumhuriyet karşıtı gerici çevrelerin etkisine girmesine engel olamamıştır. Bu sebepten dolayı parti kendi başkanı tarafından kapatılmıştır (1930).

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın genel sekreterliğini Atatürk’ün çocukluk ve silah arkadaşı Nuri Conker yapmıştır.

(Cevap D)

8.

(Cevap B)

3.

Halifelik, Emevilerden itibaren babadan oğula geçmeye başlayarak saltanata dönüşmüştür. Halifelik, İslam devletlerinde oluşturulan siyasi bir kurumdur. Abbasiler ise siyasal iktidarlarını ve güçlerini kaybedince halifeliği dinsel bir kurum
haline getirmişlerdir.

Demokrat Parti, 1946 yılında Celal Bayar başkanlığında kurulmuştur. 1950 yılındaki seçimlerde iktidar olan parti, 1960
yılında gerçekleşen askerî darbe ile kapatılmıştır. Soruda verilen siyasi teşekküllerden Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
1924’te, diğer partiler ise 1930 yılında kurulmuştur.

Kadınlar, 1926 Medeni Kanunu ile sosyal haklarına kavuşmuşlardır. Bu kapsamda; resmi nikah, boşanma hakkı, mirasta eşitlik, tek eşlilik, çocuğun vesayetini alma gibi haklar
yer alır.
(Cevap A)

4.

Menemen Olayı: Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kapatılmasını fırsat bilen ve laik cumhuriyeti yıkıp yerine şeriatı getirmek isteyen bir grup tarafından çıkarılmıştır (1930). Türkiye
tarihinde rejimi yıkmaya yönelik ikinci girişimdir.
Vagon-li Olayı: İstanbul’da yabancıların elindeki bir şirkette, bir işçinin Türkçe konuştuğu için işten atılması üzerine
çıkan olaylardır (1933).

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

Razgart Olayı: Bulgaristan’ın Razgart şehrindeki Türk mezarlarının tahrip edilmesi üzerine çıkan olaylardır (1933).
(Cevap A)

5.

Millî Mücadele Dönemi�nde şartlardan dolayı güçler birliği ilkesi uygulanmış, Cumhuriyetin ilanı ile demokrasi gereği görevler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca Meclis hükûmetinden kabine sistemine geçilmesi de Cumhuriyetin ilanıyla
mümkün olmuştur.

9.

l. TBMM (1920-1923), hükûmetin kurulması hususunda “Meclis Hükûmeti Sistemi”ni benimsemişti. Bu sistemde bakanlar teker teker Meclis tarafından seçiliyordu; fakat meclis içindeki bölünmeler nedeniyle hiçbir aday bakanlık için gerekli çoğunluğu sağlayamıyordu. Bu sistemle hükûmeti kurmak
kadar, kurulan hükûmeti yürütmek de çok zordu. Bu nedenle sık sık hükûmet değişiklikleri yaşanıyordu. Bu durum, cumhuriyetin ilanına ortam hazırlamış ve cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte “kabine sistemi”ne geçilerek sorun çözülmüştür. I. ve III. seçenekler ise Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir.
(Cevap B)

6.

Laik devlet anlayışını benimseyen yeni Türk Devleti, dini sadece vicdani bir konu olarak görmekteydi. Bu doğrultuda
dinin siyasi bir araç olarak kullanılmasını, insanların dini duygularının sömürülmesini, halk arasında boş inanç ve adetlerin yayılmasını önlemeye çalışmıştır. Tekke, türbe, zaviyeler ile medreselerin kaldırılması, ibadethanelerin dışında dini kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanması ve halifelik kurumuna son verilmesi bu çerçevede yapılan uygulamalardır. Çok
partili hayata geçmek ise demokratikleşmenin bir gereğidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap A)

10. Halifelik 3 Mart 1924’te TBMM tarafından çıkarılan kanunla
kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılması ile ilgili A, B, C, D seçeneklerinde verilen bilgiler etkili olmuştur. Fakat halifenin ABD
başkanına mektup yazması kaldırılmasında etkili değildir.
Ayrıca o dönemin ABD’si benimsediği Monroe Doktrini gereği diğer devletlerin içişlerine karışmamaktadır.
Hilafetin kaldırılması teklifi, Urfa milletvekili Şeyh Saffet
Efendi öncülüğündeki elli üç kişi tarafından verilmiştir.
(Cevap E)
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11. 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, kaynağını dinden değil, toplumun ihtiyaçlarından alan, çağın gereklerine uygun
bir hukuki düzenlemeyi kapsıyordu. Bu durum Atatürk ilkelerinin, anayasal haklar çerçevesinde toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinin kanıtıdır.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

17. İlk TBMM içerisinde, Lozan Antlaşması kararlarına ve saltanatın kaldırılmasına karşı büyük bir muhalefet doğmuştu. Bu
nedenle Bakanlar Kurulu başkanı Ali Fethi (Okyar) Bey, çalışmalarını yürütemeyerek görevinden ayrıldı. Meclis Hükûmeti Sistemi’ne göre; bakanların teker teker oy çoğunluğu
ile Meclis tarafından seçilmesi gerekiyordu. Fakat siyasi çekişmelerden dolayı bir türlü hükûmeti kurulamıyordu. Bu durum, Cumhuriyetin ilanını gerekli kılmış ve 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet ilan edilmiştir.
(Cevap A)

12. 1924 Anayasası’nda, 1928 yılında yapılan bir değişiklikle
“Devletin Dini İslam’dır.” maddesi çıkarılmıştır. Ayrıca milletvekillerinin laik olmayan yemin şekli değiştirilmiştir.
(Cevap B)

(Cevap D)

14. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1924, Yeni Türk Harflerinin Kabulü
1928, Türk Tarih Kurumunun kurulması 1931, Türk Dil Kurumunun kurulması 1932 tarihindedir. Verilen bilgiler doğrultusunda doğru sıralama; IV–I–III–II şeklinde olmalıdır.

GYS SORU BANKASI

13. A, B, C ve E seçeneklerinde yer alan gelişmeler Türk toplumunun Batı toplumuyla ilişkilerinde birliktelik ve kolaylık sağlamak amaçlıdır. Fakat tekke, zaviye ve türbeler Osmanlı
Devletinde yer alan kavramlar olup Türkiye devleti modern
toplum oluşturmak adına bu yapıları kapatmıştır. Yani Avrupa ile birliktelik geliştirme amacı yoktur.

(Cevap D)

15. Dinin siyasetten kurtarılması, din ve devlet başkanlığını temsil eden halifeliğin, 3 Mart 1924’te kaldırılmasıyla mümkün
olmuştur. Böylece İslam dininin, çıkarcı çevreler tarafından
siyaset malzemesi olarak kullanılmasının önüne geçilmiştir.

18. Çok partili hayata geçişle ilgili ilk deneme 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın açılmasıyla olmuştur. Parti, laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik ilk isyan olan Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır (1925). 1930 yılına gelindiğinde
demokratik hayatı geliştirmek için Atatürk’ün isteğiyle Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Fakat laik cumhuriyet
karşıtlarının bu partiyi de denetim altına almaya başlamasıyla parti kendi başkanı tarafından kapatılmıştır. Partinin kapatılmasını bahane eden ve şeriat isteyen bir grup, İzmir Menemen’de isyan çıkarmıştır. Laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik bu ikinci isyandan sonra çok partili hayata geçiş denemeleri askıya alınmıştır.
(Cevap D)

19. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı muhalefette, halifeliği en büyük koz olarak kullanmıştır. Parti programında yer alan “Partimiz, dini inançlara
saygılıdır.” maddesi birçok cumhuriyet karşıtının partiye egemen olmasına neden olmuştur. “Din elden gidiyor.” şeklindeki kışkırtmalar Şeyh Sait İsyanı’nın da çıkmasını tetiklemiştir.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ilk taşra örgütlenmesi Urfa şubesidir.
(Cevap B)

16. 1946 yılına kadar Türkiye’de iki dereceli seçim sistemi geçerliydi. Bu sistemde halk, yöneticilerini seçecek olan delegeleri, seçilen delegeler ise Meclise gidecek olan milletvekillerini seçerdi. 1946 yılında tek dereceli seçim sistemine
geçilmesiyle halk yöneticilerini doğrudan seçmeye başlamıştır. (II) Ayrıca yine 1946 yılında açık oy gizli sayım sisteminden, gizli oy açık sayım sistemine geçilmiştir. Buna göre I., II. ve III. seçenekler demokratik hayatın geliştiğinin göstergeleridir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

20. Türkiye’de halk oylamasına sunulan ilk Anayasa 1961 Anayasa’sıdır. 1921 Anayasa’sı olağanüstü hallerde hazırlanan
çok kısa bir anayasadır. Ülkenin o dönemde işgal altında olması bir halkoyu yapılmasını imkansız hale getirmiştir. 1924
Anayasa’sı ise henüz cumhuriyet rejiminin oturmadığı ve inkılap karşıtlarının yoğun muhalefetinin sürdüğü bir dönemde hazırlanmıştır. Bu nedenle bu anayasanın da halkoyuna
sunulması gündeme gelmemiştir.
(Cevap C)
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Saltanat; babadan oğula geçen, tek kişinin mutlak egemenliğini esas alan bir yönetim biçimidir. Yeni Türk Devleti’nin
benimsediği “Ulusal egemenlik” ilkesinin, saltanat sistemi
ile ters düşmesi, bu sistemin kaldırılmasını gerekli kılmıştır.
Bu nedenle 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmış ve millî egemenliğin önü açılmıştır.
Saltanatın kaldırılması hususundaki meclis konuşmasını
Rauf Orbay yapmıştır.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap C)

7.

(Cevap C)

Halifelik, laik cumhuriyet anlayışının önünde büyük bir engel olması nedeniyle 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır. Halifeliğin
kaldırılması medreselerle, tekke ve türbelerin kapatılmasına
da zemin hazırlamıştır. Bolu ve Düzce Ayaklanmaları, 23 Nisan 1920’de TBMM’ye karşı çıkan isyanlardır, kronolojik olarak halifeliğin kaldırılmasından çok öncedir.

I. Halifeliğin kaldırılması (1924)
II. Madeni Kanun’un kabulü (1926)

2.

III. Türk harflerinin kabul edilmesi (1928)

Diyarbakır’da çıkan Şeyh Sait İsyanı dolayısıyla TBMM Hükümeti 4 Mart 1925’te düzeni sağlamak için Takrir-i Sükûn
Kanunu’nu çıkarmıştır. Şeyh Sait İsyanı’nda bazı TCF’li yöneticilerinde etkisi olduğu saptanmıştır. Bu gelişme üzerine
Bakanlar Kurulu, Takrir-i Sükûn Yasası’na dayanarak 3 Haziran 1925’te TCF’nin bütün merkez ve şubelerinin kapatılmasını kararlaştırmıştır.

IV. Soyadı Kanunu (1934)
Verilen inkılapların kronolojik sıralaması I-II-III-IV şeklindedir.
(Cevap A)

8.

(Cevap E)

• Serbest Cumhuriyet Fırkası (I), 1930 yılında Fethi Okyar
tarafından kurulmuştur.
• Ahali Cumhuriyet Partisi (II), 1930 yılında kurulmuş partilerden biridir.

Halkın yönetime katılması, seçme yaşına gelmiş herkesin
eşit şartlarda oy kullanması ile mümkündür. I, II ve III. seçenekler bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar
halkın düşüncelerinin yönetime yansımasını sağladığından,
her bir madde halkın yönetime katılma amacını taşımaktadır.
(Cevap E)

4.

Halifelik, laik cumhuriyete ve millî egemenliğe ters düştüğü
gerekçesiyle 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır. Halifeliğin kaldırılmasını hazırlayan etmenlerden biri 1 Kasım 1922’de saltanat ve hilafetin ayrılarak saltanat makamının kaldırılmasıdır.
Böylece halifenin elinde sadece Din Başkanlığı görevi kalmıştır. Fakat halifenin padişah gibi davranmaya başlaması
ülkede rejim ve devlet başkanlığı sorununu gündeme getirmiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle devlet başkanlığı sorunu çözülmüş, halifenin siyasi işlevi tamamen sona ermiştir. Böylece hilafet kurumunun varlığına da
gerek kalmamıştır.

• Demokrat Parti (III) ise 1946 yılında, Celal Bayar başkanlığında kurulmuştur.
(Cevap D)
GYS SORU BANKASI

3.

9.

Kadınlar, 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la sosyal
haklarını elde etmişlerdir. Siyasal haklarını ise 1930–1934 yılları arasında yasa ve Anayasa’da yapılan değişikliklerle elde etmişlerdir. Bunlar:
• 1930’da belediye seçimlerine katılma hakkı,
• 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı,
• 1934’te milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı
(Cevap B)

10. Kişilerin siyasi haklarını doğrudan kullanması, tek dereceli
seçim sistemiyle mümkündür. Çünkü iki dereceli seçim sisteminde halk, kendisi adına milletvekillerini seçecek olan delegeleri seçer. Delegeler ise meclise gidecek olan milletvekillerini seçer.

(Cevap E)

(Cevap C)

1921 Anayasası’nda; Cumhuriyetin ilanıyla birlikte birtakım
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerle;
• Devletin adı konmuş ve rejimi belirlenmiştir. Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından bir seçim dönemi için seçilmesi kararı alınmıştır. Başbakanın, Cumhurbaşkanı tarafından; bakanların ise Başbakan tarafından seçilmesi kabul edilmiştir. “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır.” hükmü,
1921 Anayasası’nda değil, 1924 Anayasası’nda 1928 yılında yapılan değişiklikle Anayasa’dan çıkarılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap B)

11. Şeyh Sait Ayaklanması, doğu bölgelerinde dinî etkinliği olan
Şeyh Sait’in laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik gerçekleştirdiği bir isyandır (1925). Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdit eden
bu ayaklanmayı önlemek için, isyan bölgelerinde seferberlik ilan edildi. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılarak hükûmete;
gazete kapatmaktan, partileri dağıtmaya kadar geniş yetkiler verildi. Ayrıca isyancıları yargılamak üzere İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
(Cevap B
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12. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde A, B, C ve E
seçeneklerinde yer alan ifadeler etkili olmuştur. Fakat İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde Türkiye ile İsviçre ilişkilerinin iyi olması etkili olmamıştır. Çünkü ilişkiler ne
kadar iyi olursa olsun Kanunlar Türk toplumuna uygulanacak düzeyde değilse alınması mümkün olmazdı.
(Cevap D)

13. Onuncu Yıl Marşı Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden olan Cemal Reşit Rey (1904-1985) tarafından bestelenmiştir. Cemal Reşit Rey yurt dışında müzik eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde
klasik batı müziğinin kurucuları arasında yer almıştır.

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

(Cevap C)

18. Saltanat I. TBMM tarafından 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır.
Saltanatın kaldırılmasını gerektiren sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz:

(Cevap E

• Saltanatın ulusal egemenlik ilkesine ters düşmesi

14. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın savaş dönemi biter bitmez “Asıl
savaş şimdi başlıyor.” diyerek gerçek savaşın uygarlık savaşı olduğunu vurgulamıştır. Atatürk bağımsızlığı kazanmanın taçlandırılması için çağın bilimsel gelişmelerinin izlenmesi gerektiğini her ortamda ifade etmiş ve inkılapları da bu
doğrultuda yapmıştır.

• Lozan Konferansı’na TBMM ile birlikte İstanbul Hükûmetinin de çağrılması
• Padişahın Millî Mücadele’yi engellemeye yönelik girişimler içinde olması

(Cevap B)

I. 1930 yılında belediye seçimlerine, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine, 1934 yılında da milletvekili seçimlerine
katılma hakkı kazanmışlardır.

• Ülke içinde yaşanan iki başlılığın engellenmek istenmesi

GYS SORU BANKASI

15. Kadınlar 1930–1934 yıllarında yapılan değişikliklerle:

17. Türkiye Cumhuriyeti ilk kez Kazım Karabekir’in başkanlığında, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurulmasıyla çok
partili hayata geçmiştir (1924). Fakat bu durum uzun sürmemiştir. Parti, laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik olan Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır. Çok partili hayata geçiş denemeleri bununla bitmemiş, 1930 yılında Mustafa Kemal’in de
isteğiyle arkadaşı Fethi Okyar tarafından Serbest Cumhuriyet Partisi kurulmuştur. Cumhuriyete ve laikliğe sadık olan
parti, ekonomide de liberalizmi benimsemiştir.

Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923’te yani saltanatın kaldırılmasından bir yıl sonra gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bir sebep
olarak düşünülemez.
(Cevap C)

19. Atatürk, kadın-erkek eşitliğini uluslararası bir hukuk kuralı
haline getiren İnsan Hakları Sözleşmeleri henüz ortada yokken Türk kadınına ülkesinin yönetimine katılma hakkını tanımıştır. Bununla birlikte kadınlara seçme ve seçilme hakkı;
Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Japonya’da 1950, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971’de verilmiştir.

II. Ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması 1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu’yla gerçekleşmiştir.
III. Tek kadınla evlilik 1926 Medeni Kanun’un kapsamına
girmektedir.
Kadınların belediye ve muhtarlık seçimlerine katılma hakkı ile milletvekili seçimlerine katılma hakkı hem kanun
hem anayasa değişikliği ile mümkün olmuştur.

(Cevap E)

16. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, 1924 yılında Kazım Karabekir başkanlığında kurulmuş Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisidir. Şeyh Sait İsyanı’ndan sonra kapatılmıştır.
(1925)
Serbest Cumhuriyet Partisi 1930 yılında Atatürk’ün direktifleriyle, arkadaşı Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Partisi, cumhuriyet karşıtlarının partiye egemen olması sebebiyle, parti başkanı tarafından fesh edilmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

Halk Partisi ise muhalefet değil iktidar partisidir.

20. 3 Mart 1924 günü TBMM’de kabul edilen Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ile tüm okullar MEB’e bağlanarak eğitim öğretim
birleştirilmiştir.
Aynı gün TBMM’de;
Halifelik kurumu
Şeriye ve Evfak Bakanlığı (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı)
Erkan-ı Harbiye Vekaleti (Savaş Bakanlığı) de kaldırılmıştır.
(Cevap A)

(Cevap D)
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Laik Türkiye Cumhuriyeti önünde büyük bir engel olan halifeliğin kaldırılması ve laik cumhuriyete karşı eylemlerde bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapatılması 1924
Anayasası’nda değişiklikler yapılmasını gündeme getirmiştir. Buna göre; 1928 yılında kabul edilen bir kanunla “Devletin dini İslam’dır.” maddesi Anayasa’dan çıkarılmıştır.
(Cevap B)

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3
Halifeliğin kaldırılması şüphesiz ki yönetimde birliği sağlamaya yönelik bir gelişmedir. Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı (Din
İşleri Bakanlığı) dinin siyasete karışmasını önleyerek, din işlerini siyasetten ayırmış ve böylece yönetimde birliği güçlendirmiştir. Erkan-ı Harbiye Bakanlığı’nın (Savaş Bakanlığı)
kaldırılması ise ordunun siyasetten ayrılmasını ifade eder ve
kaldırılmasında yönetim birliğini güçlendirmek amaçlanmamıştır.
(Cevap D)

6.

2.

Serbest Cumhuriyet Fırkası, demokrasiyi geliştirmek ve farklı görüşlerin Meclise yansımasını sağlamak amacıyla 1930
yılında kurulmuştur. Atatürk’ün isteği üzerine arkadaşı Fethi
Okyar tarafından kurulan parti, programında cumhuriyetçiliği ve laikliği savunmuş ancak ekonomide liberalizmi benimsediğini belirtmiştir.

(Cevap B)

1950–1960 döneminin başbakanı Adnan Menderes Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Aydın şubesinde il başkanlığı yapmıştır.

7.
GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

Cumhuriyet döneminde kadınlar; 1926 Medeni Kanunu ile
evlenme, boşanma, miras, istediği mesleğe girme gibi sosyal haklarını elde etmişlerdir. Daha sonra yasa ve Anayasada yapılan değişikliklerle siyasal haklarını elde etmişlerdir.
Bu doğrultuda kadınlara; 1930’da belediye seçimlerine,
1933’te muhtarlık seçimlerine, 1934’te milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı verilmiştir.

I. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya eklenmesi 1937 tarihinde
yani Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir.
II. Milletvekili yeminlerinin “Vallahi.” yerine “Namusum üzerine söz veriyorum.” şeklinde değiştirilmesi 1928’de 1924
Anayasa’sında yapılan değişiklikle gerçekleştirilmiştir.
III. Atatürk Üniversitesi 1957 yılında Demokrat Parti döneminde açılmıştır.
(Cevap C)

3.

Türkiye’nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası’nda 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda; devletin rejimi Cumhuriyet olarak belirlenmiş. Meclis Hükûmeti Sistemi’nden kabine sistemine
geçilmiştir. Var olan iki dereceli seçim sistemi ise ancak 1946
yılında 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikle terk edilmiş
ve tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir.

8.

(Cevap C)

Atatürk önderliğinde yapılan siyasi, sosyal, ekonomik inkılaplarla Türk toplumu ümmet anlayışından ulus anlayışına
geçmiş, çağdaşlaşma yolunda hızlı ve radikal kararlar alınmıştır. Türk-Alman saldırmazlık Paktı 1941’de imzalanmıştır.

4.

İstiklal Marşı 1921’de l. İnönü Savaşı sonrası kabul edilmiştir. Dolayısıyla cumhuriyetin ilanından önceki bir gelişmedir.
A, B, D ve E seçeneklerindeki gelişmeler cumhuriyetin ilanıyla gerçekleşmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap C)

9.

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir. Menemen Olayı
23 Aralık 1930’da, Laik Cumhuriyet rejimini yıkarak yerine
şeriata dayalı devlet kurma düşüncesiyle çıkarılmış bir isyandır. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi ise 16 Haziran
1926’da gerçekleşmiştir. Teali İslam Cemiyetinin kurulması
ve Aznavur İsyanı, Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleşen olaylardır.
(Cevap A)
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10. Cumhuriyetin ilanıyla yeni Türk Devleti’nin adı “Türkiye Cumhuriyeti” olarak belirlenmiş, hükûmetin kurulması hususunda Meclis Hükûmeti Sistemi terk edilerek “kabine sistemi”ne geçilmiştir. Milletvekilliği süresi ise Cumhuriyetin ilanıyla
değil 1924 yılında kabul edilen yeni Anayasa ile değişmiştir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

TÜRK İNKILABI

15. Cumhuriyet Dönemi 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin
ilan edilmesi ile başlamış ve halen devam etmekte olan dönemdir. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da kabul edilmiştir. Halifelik 3 Mart 1924’te kaldırılmıştır. Çok partili hayata
geçiş amacı ile siyasi partiler 1924 ve 1930 yıllarında kurulmuştur Sadabat Paktı 8 Temmuz 1937’de imzalanmıştır. Ancak tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen meclis seçimleri 1912
yılında gerçekleşmiştir.
(Cevap E)

11. Atatürk Dönemi 1919-1938 yılları arasını kapsamaktadır. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması: 1924 Anayasası’nda
1934 yılında yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir. Kadınlara
seçme seçilme hakkı verilmesi: 1930-1934 yılları arasında
yasa ve anayasada yapılan değişikliklerle sağlanmıştır. Halkın temsilcilerini doğrudan seçmesi anlamına gelen Tek dereceli seçim sistemi ise 1924 Anayasasında 1946 yılında yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir.

16. Saltanatın kaldırılması, devlet rejiminin adının konduğuna
kanıt olarak gösterilemez. Çünkü rejimin adı 29 Ekim 1923
tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile mümkün olmuştur.
(Cevap E)

12. Şeyh Sait İsyanı’na bağlı olarak 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ve İstiklal Mahkemelerinin kurulması ülkenin düzen ve güvenliğinin sağlanması, devletin varlığına
yönelik tehdit ve tehlikelerin önlenmesi, yapılmış devrimlerin korunması ve yerleşmesi amacını taşımıştır. Uluslararası
ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgisi yoktur.
(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap B)

18. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler, 3 Mart 1924
günü TBMM’de kabul edilen kanunlar kapsamındadır. Fakat
E seçeneğinde yer alan ifade 30 Kasım 1925’te gerçekleşmiştir.

13. Türk İnkılabı Osmanlı saltanatına, Rus İnkılabı çarlık düzenine karşı çıkarak kişisel egemenliğe son vermiştir. Bu durum
monarşi ile idare edilen diğer uluslara da örnek olmuştur.
Ancak Rus İnkılabı belli bir ideolojiye yani komünizme dayalı olarak gelişmiş ve belli bir sınıfa (işçi sınıfı) mal edilmiştir. Türk İnkılabı ise belli bir ideolojiye ve sınıfa değil tüm halka mal olan bir inkılap olmuştur.

3 Mart 1924’te kabul edilen kanunla yurt dışına gönderilen Osmanlı hanedanının kadınları 1952’de, erkekleri
1974’te çıkarılan kanunlarla yurda dönme hakkını kazanmıştır.

(Cevap D)

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

14. Türkiye’de her ne kadar 1924 ve 1930 yıllarında çok partili
hayata geçiş denemeleri yapılsa da gerçek anlamda 1946
yılında çok partili hayata geçilmiştir. Bu tarihte kurulan Demokrat Parti’nin aynı yıl yapılan genel seçimlere girmesiyle
Türkiye, yeni bir döneme geçmiştir.

17. 1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapılan bu değişiklikle devlet rejiminin adı konmuştur. Bu da 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile mümkün olmuştur. Böylece “Devletin yönetim şekli Cumhuriyet’tir.” maddesi Anayasa’ya eklenmiştir.

(Cevap D)

19. Atatürk’ün bu sözünde kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılmıştır. Toplumun ilerlemesi için de kadın ve erkeğin aynı haklara sahip olması gerekmektedir. Bu eşitliği sağlamak için
17 Şubat 1926’da İsviçre’den Medeni Kanun alınarak kabul
edilmiştir. Böylece toplumu ilerletecek olan kadın ve erkek
eşitliği birçok alanda gerçekleştirilmiştir.
(Cevap D)
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ATATÜRK İLKELERİ
Türk milletinin konuştuğu dil olan Türkçeye yönelik çalışmalar olduğu için bu çalışmalar milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Fakat devletçilik, devletin ekonomiye müdahalesiyle ilgilidir. İnkılapçılık da çağdaşlaşma ve batılılaşma ile ilgilidir.
(Cevap A)

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
İnkılâpçılık ilkesi yerinde durmamayı ve sürekli gelişmeyi ifade eden bir kavramdır. Bu yüzden Batı’daki gelişmeleri takip etmeyi ve çağın icaplarına göre gelişmeyi öngörür. İnkılâpçılık Atatürk’ün ifadesiyle; “Türk milletini geri bırakmış
müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek icaplarına
göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri kurmuş
olmaktır.” Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Çağdaşlaşma
ve Batılılaşma, İnkılâpçılık ilkesini bütünlemektedir.
(Cevap B)

2.

Devletçilik, Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için devletin sanayileşme işini kendi üzerine almasıdır. Devletçilik ilkesi 1931 yılında resmi olarak kabul edilmiştir. 1933-1938
yıllarını kapsayan “l. Beş Yıllık Sanayi Planı”nın kabul edilmesinden sonra 1934 yılında resmi olarak uygulanmaya başlanmıştır.

8.

(Cevap C)

Ulusal egemenlik ilkesi doğrultusunda yapılan düzenlemelerden bazıları şunlardır:
• Herkese seçme ve seçilme hakkının verilmesi
• Meclisin yetkisinin artırılması

3.

Atatürk ilkeleri 1924 Anayasası’nda 1937 yılında yapılan değişiklikle Anayasa’ya girmiştir. Böylece Atatürk ilkeleri Anayasa güvencesine alınmıştır.

• Milletvekilliği seçimlerin belirli sürelerde yapılması
• Vekilleri halkın doğrudan seçmesi gibi
Ancak devletin resmen bir dinin yanında olması ulusal egemenlikten ziyade laikliğe aykırı bir düzenlemedir.

1927 yılında Halkçılık, Cumhuriyetçilik, Laiklik ve Milliyetçilik olarak tanımlanan ilk dört ilk benimsenmişti. 1931 yılında da Devletçilik ve İnkılapçılık ilkesi benimsenmiştir.

4.

Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü ile, bilimin
rehberliğinde ilerlemenin önemini vurgulamıştır. Bu söz, laiklik ilkesi ile ilişkilidir çünkü laiklik ilkesi de, devletin yönetilmesinde dinin değil akıl ve bilimin rehber alınmasını öngörür.

(Cevap C)
GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

(Cevap B)

5.

Öncülde Halkçılık ilkesinden söz edilmektedir. Halkçılık ilkesi daha XIX. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı aydınlarını etkilemeye başlamıştır. Ali Suavi, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp bu fikirden etkilenen Osmanlı aydınları içerisindeydi. Özellikle Ziya Gökalp 1917 Sovyet devriminden
sonra sınıf savaşına karşı çıkarak Halkçılık ilkesini savunmuştur.

10. Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslar:
• Akıl ve bilime dayanır.
KAPLAN AKADEMİ

Kılık-kıyafet alanında yapılan düzenlemeler ile sarık, fes vb.
gibi dini kıyafet uygulamasına son verilmiştir. Bu yönüyle kılık-kıyafet düzenlemesi daha çok laiklik ilkesi ile ilgilidir. Ayrıca topluma modern bir görünüm kazandırması yönüyle de
inkılapçılıkla ilgilidir.

Bir insan topluluğunun millet sayılması için, önce kendi geçmişini milli kültür ve değerlerini bilmeye ihtiyacı vardır. Bu
sebeple Atatürk, köklü ve zengin bir tarihe sahip olan Türk
milletinin geçmişinin gün ışığına çıkarılması ve geçmişten
gelen mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını bir
yükümlülük saymıştır. Bunu da “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere sahip olmuştur.
Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek
bizler için bir borçtur.” şeklindeki ifadesiyle ortaya koymuştur.
(Cevap B)

(Cevap A)

6.

9.

(Cevap D)

• Toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur.
• Demokratik değerleri benimser.
• İlkeler birbirini tamamlar niteliktedir.
• İnkılâpların temel dayanağıdır.
• Türk ulusunu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmayı hedef alır.
(Cevap E)
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11. Halife, tüm Müslümanların dini önderi demektir. Bu anlayış,
tüm Müslümanları bir çatı altında toplamak anlamına gelen
“Ümmetçilik” esasına dayanıyordu. Halifelik kurumunun kaldırılmasında ümmetçilik anlayışı yerine “Ulusçuluk” anlayışının önem kazanması etkili olmuştur. Devletçilik, devletin
sanayileşme işini kendi üzerine almasıdır. Özerklik ise bir
idare şeklidir. Ülkenin bir bölümünde, iç işlerinde serbest dış
işlerinde merkeze bağlı bir yönetim şeklinin uygulaması anlamına gelir.

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

16. Atatürk inkılâpları, işlevini yitirmiş eski kurumları ortadan kaldırarak yerlerine, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeni
kurumları kurmayı öngörür. Bu dönüşümde var olanı “zorla
değiştirme” söz konusu olduğundan kamuoyunun böyle bir
duruma hazır olması beklenemez.
(Cevap D)

(Cevap A)

17. Menemen Olayı (1930) Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kapanmasından sonra, İzmir’in Menemen ilçesinde şeriat isteyen bir grup tarafından çıkarılmıştır. Laik cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ikinci isyandır.

12. Âşar vergisinin, ürünün az olduğu yıllarda da alınması ve
mültezimlerin verginin üzerine birde kendi masraflarını katmaları, çiftçinin büyük bir sıkıntıya düşmesine sebep olmuştur. Nitekim bu nedenlerden dolayı üreticiler, çoğu zaman
toprağını terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu durum, halkın
refah ve mutluluğunu sağlamayı hedef alan özellikle toplumun ekonomik bakımdan güçsüz kesimlerinin refah düzeyini yükseltmeyi hedef alan halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz.

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 1925 yılında çıkan ve laik
cumhuriyeti yıkmaya yönelik Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatılmıştır.
Her iki olayda da dinin siyasi bir araç olarak kullanılması laiklik ilkesiyle doğrudan ilgilidir.
(Cevap C)

13. Cumhuriyetçilik ilkesi, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait
olmasını, yani millî egemenliği esas alır. Halkçılık ilkesinin
dayandığı esaslardan birincisi de milletin egemen olmasıdır. Bu doğrultuda halkçılık cumhuriyetçilik ilkesinin doğal
bir sonucudur.
(Cevap A)

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

14. Soru kökünde “Milli ekonomi” ilkesinden bahsedilmiştir. Türk
Devleti’nin bu ilkeyi uygulayabilmesi için yapması gereken
çalışmaların başında, yabancıların ellerinde olan iç-dış ticarete Türklerin hâkim olması konusu geliyordu. Bu amaçla
girişimciler sanayi ve ticarete teşvik edilmiştir. Fakat bunun
başarısız olması üzerine 1931 yılında “devletçilik” politikasına geçilmiş ve devlet sanayileşme işini kendi üzerine almıştır. Bu doğrultuda öncelikle yabancıların ellerindeki demir
yolları ve işletmeler satın alınmış. Daha sonra devlet tarafından yeni işletmeler açılmıştır. Laiklik ilkesi din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder, bu nedenle paragrafla bir ilgisi yoktur.

18. Sınıfsız bir toplum oluşturmayı amaçlayan Atatürk ilkesi halkçılıktır. Halkçılığın bir önemli unsuru da sınıf mücadelesinin
reddedilmesidir. Atatürk Türk toplumunun, menfaatleri birbirleriyle çatışan sınıflardan değil, birbirine ihtiyaç duyan ve
aralarında uyum bulunan çeşitli çalışma gruplarından oluştuğunu belirtmiştir. Buna göre halkçılık kaynaşmış, birbirine
destek olan sınıfsız bir toplum öngörmektedir.
(Cevap C)

19. Yabancı okulların kapatılmasının en önemli gerekçelerinden
biri bu okullardaki yıkıcı propagandaların artması ve bu eylemlerin bağımsızlık anlayışımıza ters düşmesidir. Ayrıca Türk
öğretmenlerin öldürülmeleri de okulların kapatılmasındaki
başka bir unsurdur. Özetle bağımsızlığımıza ve ulusal bütünlüğümüze zarar veren tüm kurum ve kuruluşların faaliyet
göstermeleri yasaklanmıştır. Ama bu uygulamaların laiklik
anlayışıyla ilgisi yoktur.
(Cevap D)

15. Halkçılık ilkesi, dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın kanunlar
önünde eşitliği ifade eder. Bu anlayışa göre toplumun gelişmesi, iş bölümü ve dayanışma ile mümkündür. Bu durum
ise vatandaşların sosyal ve siyasal alanda etkileşimini arttırır. Ekonomide özel girişimciliğe karşı çıkma sosyalist rejimlerde görülen bir uygulamadır. Bu sistemde tüm ekonomik
faaliyetlerin devlet eliyle yürütülmesi öngörülür.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

20. Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslar;
• Dil, din, ırk, mezhep ayrılığı yapılmaksızın herkesin kanun önünde eşit olması
• Egemenliğin millete ait olması
• Hiçbir kişi ya da kuruma ayrıcalık tanınmaması

(Cevap C)

(Cevap D)
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Atatürk’ün paragrafta verilen “millet hükûmettir” sözü ile halkın kendi belirlediği yöneticiler aracılığıyla kendisini yönettiği vurgulanmıştır. “Milletin efendi” olarak görülmesi ise Osmanlı zamanındaki, kul anlayışından uzaklaşarak millete hak
ettiği değerin verildiğini gösterir. Millet hakkında sahip olunan bu yeni anlayışlar hükûmetlerin demokrasinin önemini
kavradığının göstergesidir.
(Cevap E)

2.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

İsmet İnönü’nün paragrafta verilen sözünde, ulusla birlikte
tam bir kararlılıkla, bağımsızlık sağlanıncaya kadar mücadele edileceği vurgulanmıştır.

Ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yargısını güçlendiren önemli olaylar ve ilkeler şunlardır; Saltanatın kaldırılması–Laiklik (l), Halka seçme seçilme hakkının verilmesi–
Halkçılık (ll), Cumhuriyetin ilanı, siyasi partilerin kurulması
ise Cumhuriyetçilik (lll), ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir.
(Cevap E)

7.

Laiklik bir devletin bünyesindeki tüm dinlere eşit mesafede
durmasını ifade eder ve paragrafta verilen konuyla ilgisi yoktur.

Atatürk, Avrupa milletleriyle kültürel bağların kesilmesini Osmanlı Devleti’ni yıkıma götüren önemli bir hata olarak görmüş ve çağdaşlaşmanın gereğini vurgulamıştır.
(Cevap C)

(Cevap D)

3.

Atatürk milliyetçiliği, dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ifade eder.
Irk esasına dayanmayan bu anlayışa göre; farklılıklarına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk kabul edilir ve istedikleri dini ve mezhebi seçmelerine izin verilir.

GYS SORU BANKASI

8.

Demokratik devletin özellikleri arasında; iktidarın el değiştirebilmesi, siyasi partilerin serbestçe kurulması, siyasi makama seçimle gelinmesi, seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması ilkeleri vardır. Ancak gelir ve servet edinmenin kısıtlanması, sosyalizmde görülebilecek bir uygulamadır. Demokratik devletlerde görülmez.
(Cevap B)

(Cevap B)

4.

9.

Bağımsızlık, Atatürk’ün bütünleyici ilkesi olarak bilinir ve siyasi yönü kapsadığı gibi ekonomik yönlü de olabilir. Nitekim
Yeni Türk Devleti’nin ekonomik bağımsızlığa giden yolu sırasıyla 3 aşamadan geçer;
l. 1923’te Lozan’da kapitülasyonların kaldırılması
ll. 1926’da Kabotaj Kanunu’nun kabulü (Türk karasularında Türk şirketlerin ticaret yapması)

(Cevap C)

lll. 1927 yılında Duyun-u Umumiye İdaresi’nin (Genel Borçlar İdaresi’nin) kapatılması

Millî birlik ve beraberlik milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkelerinden biridir. Soru kökünde verilen mezhep farklılıkları da
kültürün bir parçasını oluşturur. lll. öncüldeki sosyal dayanışma ifadesi ise sınıf farklılıklarına karşı olmanın doğal bir
sonucudur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

5.

Atatürk’ün paragrafta verilen sözü laiklikle ilgilidir. Laiklik kişilerin din ve vicdan özgürlüğünü tanıyan ve koruyan, akıl
ve bilimin egemen olduğu devlet ve toplum düzenini öngören bir ilkedir. Bu düşünce vatandaşların dini inançlarına,
düşüncelerine, felsefi görüşlerine hiçbir şekilde müdahale
edilmemesini ve bunların gereklerini yerine getirmesini destekleyen bir anlayıştır.

(Cevap E)

10. Soyadı Kanunu toplumsal yaşamdaki karışıklıkları ve eşitsizlikleri önlediği için halkçılık ilkesi ile ilgilidir. Medreselerin
kapatılması ulusal kültürün oluşması açısından milliyetçilik,
dine dayalı eğitime son vermesi açısından laiklik ilkesi ile ilgilidir. Medeni Kanun ise sosyal yaşamdaki eşitsizlikleri önlemesi açısından halkçılık, dine dayalı hukuk anlayışına son
vermesi açısından laiklik, daha yeni ve çağdaş olması açısından inkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir. Ancak büyük yatırımların
devlet eliyle gerçekleştirilmesini savunan devletçilik ilkesi ile
verilen gelişmelerin ilişkisi bulunmamaktadır.
(Cevap B)
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11. Milliyetçilik zengin bir geçmişe, gelecekte de birlikte yaşama arzusuna sahip birlikte sevinmiş, aynı ümitleri beslemiş
insan topluluğudur. Buna göre soru kökünde verilen “Yeni
Türk Devletinin bütün fertleri ile kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün halinde millî bilinç ve
ülkü etrafında toplamak” biçiminde ifade edilen ilke milliyetçiliktir.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

12. Hiçbir devletin iç işlerine karışmama ve hiçbir dış devleti de
iç işlerine karıştırmama (bağımsızlık)

16. Mustafa Kemal Paşa: “Artık hükûmet ile millet arasında ayrılık kalmamıştır, hükûmet millettir ve millet hükûmettir.” diyerek millî birlik ve beraberlik kavramını vurgulamıştır. Millî
birlik ve beraberliğin oluşması için hükûmetin milletten ayrı
olmaması ve milletin üstünlüğünü kabul etmesi gerekir.
(Cevap D)

17. 1924 Anayasası’nın 88. maddesinin bu ifadesi milliyetçilik,
laiklik ve halkçılık ile ilgilidir. Vatandaşlar arasında din ve ırk
ayrımı yapılmaması, laiklik ve halkçılıkla ilgilidir. Devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olanlara Türk denmesi de milliyetçilikle ilgilidir.

Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi (barışseverlik)
Yeni Türk Devleti’nin uluslararası ilişkilerde temel aldığı iki
önemli ilkedir.

(Cevap E)

Devletçilik ise ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için
özel sermayenin yetmediği durumlarda devletin sanayileşme işini kendi üzerine almasını ifade eder. Uluslararası ilişkilerle değil ulusal mali politikayla ilgili bir anlayıştır.

13. Atatürk’e göre; “Bir insan topluluğunun millet sayılması için,
zengin bir geçmişe, birlikte yaşamak konusunda samimi olmaya, geçmişten gelen mirasın korunmasını sürdürebilmek
için, iradelerinin aynı olmasına, birlikte sevinmiş, aynı ümitleri beslemiş olmalarına ihtiyaç vardır.” Bu anlayış çerçevesinde yapılan inkılapları sıralayacak olursak en başta Türk
Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulmasını göstermeliyiz. Şapka inkılabı ise dini bir simge haline gelen fesin egemenliğine son vermesi açısından laiklikle, topluma modern
bir görüntü kazandırma açısındansa inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir.

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

18. Cumhuriyet yönetimi, demokrasinin temellerini esas alan bir
sistemdir. Cumhuriyet rejiminde, halk tarafından seçilen temsilciler belli bir dönem için seçilirler, görev süreleri sınırsız
değildir.
(Cevap E)

(Cevap D)

19. Saltanatın kaldırılması siyasal alanda, Medeni Kanun ve Kılık-Kıyafet Kanunu sosyal alanda laikliğin güçlendiğini gösterir.

14. Atatürk’ün belirtilen sözü vatandaşlık bilincine erişmiş bireyin tanımıdır. Vatandaşlık bilincine erişmiş bireyler kendinden çok ait olduğu toplumu düşünen, onun varlığı ve mutluluğu için çalışan bireydir.

(Cevap E)

15. Cumhuriyetçilik ilkesinin saltanata karşı olması, egemenliğin bir kişiden alınıp milletin kendisine verilmesiyle ilgilidir.
Halifeliğe karşı olması ise dini ve siyasi otorite olan bir kurumun reddedilmesi ve yönetimin din kurallarına değil akla
ve bilime dayandırılmasıyla ilgilidir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap D)

20. Laiklik, Anayasaya 1937’de girdi. Latin harflerine 1928’de
geçildi. Medeni Kanun 1926’da kabul edildi. Soyadı Kanunu 1934’te kabul edildi. Medreseler ise 1924’te kapatıldı ve
kronolojik olarak ilk yapılandır.
(Cevap B)
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Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslardan birincisi herkesin kanun önünde eşit olması, ikincisi ise milletin egemen olması
fikridir. Millî egemenlik demokrasinin de temel ilkelerinden
biri olduğu için halkçılık ve demokrasi kavramları birbirleriyle eş güdümlü kavramlardır.
(Cevap D)

2.

7.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 3

Herkesin, vicdan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip
olması, laiklik ilkesinin bir gereğidir. Laiklik, kavram olarak
din ve devlet işlerinin ayrılığını, devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olmasını ifade
eder. Bu ilke 1937 yılında diğer Atatürk ilkeleriyle beraber
Anayasa güvencesine alınmıştır.

(Cevap A)

8.

(Cevap B)

3.

Aşar vergisi, Müslümanların ürettikleri ürünler üzerinden yaklaşık onda bir oranında alınan şer’i bir vergi idi. 1925’te kaldırılmasıyla çiftçinin üzerindeki vergi yükü kaldırılmış, üretimin hızlanması sağlanmıştır. Atatürkçü düşüncede halkçılık
anlayışı ekonomik açıdan güçsüz olan kesimlerin refah düzeyini yükseltmeyi hedef alır. Bu doğrultuda aşar vergisinin
kaldırılması halkçılık anlayışını doğrudan destekler.

Devletçilik, özel sermayenin yetersiz kaldığı durumlarda da
ekonomik faaliyetleri devletin yürütmesini ifade eder. 1931
yılında resmen uygulanmaya başlayan bu sistemle büyük
yatırımlar devlet eliyle yapılmıştır. Devletçilik anlayışı hiçbir
zaman sınırsız bir ekonomik rekabeti öngörmez.

Atatürk’ün paragrafta verilen sözlerinde; Türk milliyetçiliğinin, “ulusal değerleri korumakla birlikte, çağdaşlığı temel aldığı” vurgulanmıştır. Verilen paragraftan Türk milliyetçiliğinin, bağımsızlık hareketlerine örnek olduğu yargısı çıkarılamaz.
(Cevap E)

(Cevap E)

4.

Halkçılık ilkesi, dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın tüm vatandaşların kanun önünde eşit olmasını öngörür. Bu doğrultuda her türlü ayrıcalığa ve sınıf kavgasına karşıdır.
(Cevap E)

5.

GYS SORU BANKASI

9.

Laiklik, devletin dinî işlerden elini çekmesini ifade eder. Bu
doğrultuda;
I. Dinî temellere dayanan Mecellenin yerine toplumun ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Medeni Kanun’un kabul edilmesi
II. Çoğunlukla dinî eğitim verilen medreselerin kapatılarak
modern okulların açılması
Laiklik ilkesiyle doğrudan bağlantılı uygulamalardır. Bu uygulamalar aracılığıyla devlet, hukuk ve eğitim alanlarında dinin etkinliğine son vermiştir.

Yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılması, siyasi ve ekonomik hayatta Türklerin öne çıkmasını sağlayacağından bu
durum ulusçuluk ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Devletçilik, ekonomik faaliyetleri devletin üstlenmesidir. Bu çerçevede millî
bir ekonomi kurmak amacıyla yabancılara ait işletmeler millîleştirilmiştir. Ancak bu durum soruda verilenle dolaylı olarak
ilgilidir. Laiklik ise din işlerinin devlet işlerinden ayrılması demektir. Yabancılara verilen ayrıcalıklarla hiçbir ilgisi yoktur.

Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi, özellikle ticaret hayatında ortaya çıkan ikililiklere ve bölgesel farklılıklara
son vermek amacıyla yapılan inkılapçılık ilkesiyle uyumlu bir
uygulamadır.
(Cevap D)

6.

Bağımsızlık, bir devletin, başka devletlerden emir almamasını, egemenlik haklarına hiçbir kişi, kurum ya da devleti karıştırmamasını ifade eder. Bu doğrultuda, Türk kara sularında kabotaj hakkının (yük ve yolcu taşıma ayrıcalığı) yabancı devletlere ait olması, egemenlik hakkını kısıtlayan bir durumdur. Bu nedenle 1926’da çıkarılan kabotaj Kanunu’yla,
Türk kara sularında işletme hakkı yabancılardan alınarak
Türklere verilmiş, böylece denizlerdeki bağımsızlık sağlanmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap A)

10. 20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren 1924 Anayasası 1961 Anayasası’nın kabulüne kadar yürürlükte kalmıştır. Bu anayasada 1928 yılında yapılan değişiklikle milletvekillerinin yemin
şekli değişmiştir. Yine aynı yıl yapılan değişiklikle Anayasadan “Devletin dini İslam’dır” maddesi çıkarılmıştır. 1937 yılında ise Atatürk ilkeleri Anayasa kapsamına alınmıştır. Devletin yönetim biçimi, başkenti resmî dili ise ilk olarak 1921
Anayasası’nda yer almıştır.
(Cevap A)
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11. Milliyetçilik ilkesi, devletin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Akılcı, demokratik, ileriye dönük insani, barışçı ve birleştirici olan Türk milliyetçiliği tüm milletleri
eşit kabul eden ve başka milletlerin haklarına saygı duyan
bir anlayışı temsil eder. Kendini diğer milletlerden üstün görme, bu anlayışın ürünü değildir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK İLKELERİ

16. Atatürk milliyetçiliği, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeksizin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ifade eder. Bu ilke insanların dinî inançlarına, etnik kimliklerine ve her türlü farklılıklarına saygıyı gerektirir.
(Cevap E)

17. Cumhuriyetçilik (I), egemenliğin millete ait olduğu siyasal
bir rejimi ifade eder. Ekonomik politika (II), Atatürk’ün “Devletçilik” ilkesiyle ilgilidir. Devletçilik, özel teşebbüsün yetersiz kaldığı durumlarda ekonomik faaliyetleri devletin üstlenmesini öngörür. Uluslararası ilişkiler (III) ise “inkılapçılık” ilkesiyle bağlantılıdır. İnkılapçılık ilkesi çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmayı hedefler. Bu durum çağdaş uygarlıklarla
uluslararası ilişkileri zorunlu kılar.

12. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal’in isteğiyle hükûmeti denetleyecek muhalefete duyulan ihtiyaçtan dolayı Fethi Okyar tarafından kurulan ikinci muhalefet partisidir. Parti
programında milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik ilkelerine
bağlı kalınacağını belirtmiştir. Ancak ekonomide devletçiliği
değil liberal politika esaslarını kabul etmiştir.

(Cevap A)

(Cevap D)

• Millî egemenlik yani halkın kendi kendini yönetmesi (III)
• Temel hakların devlet güvencesine alınması (I)
• Hiçbir kişi ya da zümreye ayrıcalık tanımadan herkesin
kanun önünde eşit olması (II)
• Toplumun refah düzeyini yükseltme

GYS SORU BANKASI

13. Halkçılık ilkesinin dayandığı esaslar:

18. İnkılapçılık ilkesinin iki temel hedefi vardır. Milleti geri bırakan kurumların yerine, çağın gereklerine uygun modern kurumların oluşturulması ve çağdaş medeniyetler seviyesine
ulaşmak. Bu yönüyle inkılapçılık sürekli bir değişimi ve gelişimi öngörür.
(Cevap C)

(Cevap E)

19. Atatürk, bu sözünde sadece işçi sınıfının ön plana çıkarılamayacağını vurgulamaktadır. Bu söze göre toplum meslek
gruplarından oluşur ve bu sınıfların birbirine üstünlüğü değil ihtiyacı vardır. Dolayısıyla toplum içindeki sınıflar dayanışma amaçlıdır, eşitlik esastır. Hiçbir sınıfın diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Meslek gruplarını oluşturan sınıflar dayanışma içinde toplumu oluştururlar. İmtiyazsız, eşit
bir toplum düşüncesi halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

14. Devletçilik ilkesi, temel üretim mallarında özel sermayenin
yetmediği durumlarda ekonomik girişimleri devletin üstlenmesi anlamına gelir. 1931 yılında resmen kabul edilen devletçilik ilkesi, bağımsızlığa ters düşmemek koşuluyla yabancı sermayeden de yararlanmayı öngörür. Temel şart bağımsızlıktır, bunu zedeleyen her türlü uygulamayı reddeder.

(Cevap C)

15. Atatürk’ün verilen sözünde, Türk milletinin bağımsızlığı sağlamak için gerekli fedakârlığı fazlasıyla yaptığı inkılapları da
aynı fedakârlıkla koruyacağı belirtilmiştir. Verilen üç öncülde Türk milletinin kazanımlarıdır. Atatürk bu kazanımların korunması konusunda millete duyduğu güveni dile getirmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

(Cevap E)

20. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaleti’nin kaldırılması ordunun
siyasetten ayrılması için yapılıp Milli Savunma Bakanlığı ve
Genel Kurmay Başkanlığı olarak ayrı düzenlenmiştir.
(Cevap D)
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ATATÜRK’ÜN HAYATI, ESERLERİ VE YAKIN ÇEVRESİ
“Hep Atatürk’ün Yanında” adlı eser Atatürk’ün Selanik’teki
mahalleden ve okuldan arkadaşı olan Salih Bozok tarafından kaleme alınmıştır. Meclis Başkanlığı yaverliği ve Cumhurbaşkanlığı Yaverliği ile milletvekillik yapan Salih Bozok,
1941’de vefat etmiştir.
(Cevap A)

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Özellikleri verilen gazeteci yazar Ruşen Eşref Ünaydın’dır
(1892–1959). 1920’de Türk Kurtuluş Savaşına katılmış ve Lozan Konferansında matbuat müşavirliği yapmıştır. İkinci dönem TBMM’de Afyonkarahisar milletvekili seçilen Ruşen Eşref Bey, Buhara, Tiran, Atina, Budapeşte elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur.
Ruşen Eşref Bey, Mustafa Kemal Paşa’yı Türk basınında
ilk tanıtan kişidir.
(Cevap D)

2.

“Babanız Atatürk” Falih Rıfkı Atay’ın Atatürk’ün hayatını ve
Atatürkçülüğün ne olduğunu anlattığı, çocuklar için sade bir
dille hazırlanmış, monografi usulünde anı ve tarih türünde
eseridir. Kitapta, Mustafa Kemal’in hayatı, düşünceleri, liderliği ile Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu anlatılmaktadır.

7.

(Cevap A)

Atatürk’ün başyaveri olan Cevat Abbas, Harp Okulu’nu 1908
yılında bitirdikten sonra Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşlarında bulunmuştur. Üsteğmen rütbesiyle katıldığı Çanakkale Savaşı’nda, Mustafa Kemal, Cevat Abbas’ı emir subayı olarak karargâhına almıştır. 16 Mayıs günü Samsun’a
gitmek üzere Bandırma Vapuru’na binenler arasındadır. I.
TBMM’ye Bolu Milletvekili olarak katılmıştır.
TBMM’ye karşı çıkan isyanların bastırılmasında görev alan
Cevat Abbas Gürer Yozgat Ayaklanması’nın bastırılmasında gösterdiği başarılarından dolayı İstiklal Madalyası
almıştır.

(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

3.

8.

(Cevap D)

9.
Atatürk, vasiyetnamesini 5 Eylül 1938 günü Dolmabahçe’de
düzenlemiş ve İstanbul 6. Noteri İsmail Kunter’e teslim etmiştir. Vasiyetnamede yer alan kişi ve kurumlar ise şöyledir:
İş Bankası, CHP, Makbule Hanım, Afet Hanım, Sabiha Gökçen, Rukiye ve Nebile hanımlar, İsmet İnönü’nün çocukları,
Türk Tarih ve Dil Kurumları.

10. Mustafa Kemal Atatürk, 1902 yılında teğmen rütbesiyle girdiği Harp Akademisinden 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı
olarak mezun olmuştur. Bundan sonra da merkezi Şam’da
bulunan 5. Ordu’da göreve başlamıştır.
KAPLAN AKADEMİ

Kazım Özalp (1880–1968) anılarını “Milli Mücadele” isimli 2
ciltlik eserde toplamıştır. 31 Mart İsyanı, Balkan Savaşları, I.
Dünya Savaşı, Sakarya ve Büyük Taaruz savaşlarına katılan
Kazım Özalp, milletvekilliği, bakanlık ve 1924-1935 yılları arasında da Meclis Başkanlığı görevlerini yapmıştır. “Sınıf Arkadaşım Atatürk” kitabı ise Ali Fuat Cebesoy’un eseridir.

“Atatürk’le İkibuçuk Yıl” veya tam adı “Atatürk’le İkibuçuk Yıl:
Orgeneral Çalışlar’ın Anıları” kitabı, asker ve siyasetçi İzzettin Çalışlar (1882–1951) tarafından kaleme alınmıştır. Çalışlar, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev almıştır.
(Cevap C)

(Cevap C)

5.

“Atatürk: Modern Türkiye’nin Kurucusu” adlı biyografi İngiliz yazar Andrew Mango (1926–2014) tarafından yazılmıştır.
İstanbul doğumlu olan yazar kitabında, Mustafa Kemal Atatürk’ü insan ilişkileri ve yakın çevresiyle birlikte değerlendirmiş, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengeleri ile ilgili detaylı bilgiler vermiştir.
Andrew Mango, 6 Temmuz 2014 tarihinde 88 yaşında
Londra’da hayatını kaybetmiştir.

(Cevap D)

4.

“Zabit ve Komutan” adlı kitap Nuri Conker’e aittir. 1882’de
Selanik’te doğan Conker, Atatürk ile aynı yıl Harp Akademisinden mezun olmuştur. Nuri Conker Selanik’te 3. Ordu’da,
Hareket Ordusu’nda, Arnavutluk Harekâtında, Trablusgarp
ve Bingazi muharebelerinde, Anafartalar’da ve Conkbayırı
muharebelerinde, doğuda Muş Cephesinde bulunmuştur.
1920’de Ankara’ya gelerek Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Ankara ve Adana valiliği, Kütahya ve Gaziantep milletvekilliği,
TBMM Başkan vekilliği gibi görevler de yapan Nuri Conker
Atatürk’ten önce 1937’de vefat etmiştir.

(Cevap D)

(Cevap D)

11. Atatürk’ün ilk basın toplantısı 16 Ocak 1923’te İzmit’te gerçekleşmiştir. Toplantı Sultan Abdülaziz’in av köşkü olarak
kullandığı binada gerçekleşmiştir. Atatürk’ün milli mücadeleyi destekleyen bu toplantısı 6 büyük gazetenin başyazarı
ile yapılmış ve beş buçuk saat sürmüştür.
(Cevap D)
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12. Abdülhalik Renda, Atatürk’ün vefatı sonrası 10–11 Kasım
1938 tarihleri arasında 1 günlüğüne Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Çankırı milletvekili olan Mustafa Abdülhalik Renda 1935-1946 yılları arasında TBMM başkanlığı görevi de yapmıştır.
Abdülhalik Renda en uzun süre TBMM başkanlığı yapan
kişidir.
(Cevap C)

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK’ÜN HAYATI, ESERLERİ VE YAKIN ÇEVRESİ

13. 1934 yılında Soyadı Kanununun kabul edilmesinin ardından
Atatürk’ün yakın çevresi bizzat ondan soyadı almak istemişlerdir. Bu çerçevede Atatürk, manevi kızı Sabiha’ya “Gökçen”, Yaveri Salih Bey’e “Bozok”, Türk Dil Kurumu başkanı
Saffet Bey’e “Arıkan”, ilk meclis başkanımız Ali Fethi Bey’e
“Okyar” soyadlarını vermiştir.

17. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan eser Tek Adam’dır.
Şevket Süreyya Aydemir tarafından yazılan 3 ciltlik bir biyografidir. I. cilt 1881-1919 dönemini, II. cilt 1919-1922 dönemini, III. cilt ise 1922-1938 dönemini anlatır.
Atatürk’ün sağlığında yayımlanan ilk biyografik eser H.
C. Armstrong’un “Bozkurt” adlı eseridir.
(Cevap B)

18. UNESCO, Birleşmiş Milletlere bağlı eğitim bilim ve kültür örgütüdür. 1946’da kurulan örgüt Atatürk’ün doğumunun 100.
yılının (1981) tüm ülkelerde kutlanması kararını almıştır.
(Cevap A)

14. Atatürk’ün Söylevi’nde (Nutuk); 1919 yılında Samsun’a çıkışından, 1927 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci kurultayına kadar geçen olaylar anlatılır.
(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

19. Atatürk’ün şiir okumayı ve yazmayı çok sevdiği bilinmektedir. Bu şiirlerden biri de öncülde birkaç dizesi verilen “Hakikat Nerede” isimli şiirdir. Atatürk bu şiiri Türk tarih sahnesinde büyük önemi olan Oğuzlara itaf etmiştir.
(Cevap B)

15. Kılıç Ali Kurtuluş Savaşı’nda Maraş, Antep yöresinde milli
kuvveti kurmakla görevlendirilmiş ve buraların Fransız işgalinden kurtarılmasında büyük emeği geçmiştir. İstiklal Mahkemeleri’nde üyelik de yapan Kılıç Ali, 1920–1938 yılları arasında Antep Milletvekilli olarak TBMM’de bulunmuştur.
Kılıç Ali’nin “Hatıralarını Anlatıyor” “Atatürk’ün Hususiyetleri”, “İstiklal Mahkemesi Hatıraları” adlı kitapları mevcuttur.

16. “Nutuk” Atatürk’ün Samsun’a çıkışından (1919), 1927 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci kongresine kadar geçen olayları konu alır. Bu dönem Yeni Türk Devletinin kurulması sürecini kapsar. Millet Mektepleri (1928), Milletler Cemiyetine üye olunması (1932), Soyadı Kanunu’nun kabul
edilmesi (1934) bu süreçten sonraki olaylardır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap D)

20. Türk dili ve tarihi üzerine araştırmalar yapan TDK ve TTK kurumlarının ekonomik sıkıntı yaşamasını istemeyen Atatürk
Türkiye İş Bankasındaki hissesinin bir bölümünü bu kurumlara miras olarak bırakmıştır. Bir kısmını da Cumhuriyet Halk
Partisine bırakmıştır.
(Cevap C)
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Mustafa Kemal’in ilk savaş deneyimi ve ilk askeri başarısı
Trablusgarp Savaşı’dır. Beraberindeki bir grup genç subay
ile birlikte gönüllü olarak gittiği Trablusgarp Savaşı’nda Derne ve Tobruk alanlarında büyük başarılar kazanmıştır.
(Cevap E)

2.

5.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

(Cevap A)

6.

“Çankaya” Falih Rıfkı Atay’ın, Mustafa Kemal’in yaşamını ve
Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı anı türünde eseridir.

Falih Rıfkı Atay’ın “Ateş ve Güneş” adlı eseri I. Dünya Savaşı sırasında Filistin Cephesi’nde yaşanan olayları ve anıları
anlatmaktadır.

(Cevap C)

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

Salih Bozok’un, özellikleri verilen kitabı “Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor” adlı kitabıdır.

3.

7.

B, C, D ve E şıkları doğru eşleştirmelerken “Vatan Yolunda”
adlı eser H. Edip Adıvar’ın değil Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eseridir.

“Bozkurt” adlı eser İngiliz asker ve yazar H. C. Armstrong
tarafından 1932 yılında yazılmıştır.
(Cevap A)

4.

“Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber” Mazhar
Müfit Kansu’nun Osmanlı’nın son döneminden başlayıp Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi TBMM’nin açılması Cumhuriyet
Dönemi ile ilgili bilgi verir.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)
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8.

Çocukluk ve okul arkadaşı Salih Bozok, Kurtuluş Savaşı’nda ikinci mecliste, Atatürk’ün öldüğü ana kadar hep yanında yer almıştır.
(Cevap E)

GYS

9.

Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı 1911-1912 yılları arasında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı’dır. 1914-1918 yılları içerisinde I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas, Çanakkale ve Suriye Cepheleri’nde önemli görevler üstlenmiştir. Ancak Makedonya Cephesi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında kendi toprakları dışında müttefiklerine yardım amacıyla açtığı bir cephe olup, bu cephede Mustafa Kemal görev
yapmamıştır.

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ
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15. Fransız İhtilali’nin tüm dünyaya yaydığı özgürlük düşüncesi
Mustafa Kemal’i de etkilemiş ve Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırmasında ihtilalin getirdiği fikirler önemli bir rol
oynamıştır. Diğer taraftan batıcılık düşüncesi ve Türkçülük
akımları da Mustafa Kemal’i etkileyen fikirler arasında yer almıştır.
(Cevap B)

(Cevap B)

16. A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan bilgiler, her üç savaşın
da ortak özellikleri arasında yer almaktadır. Ancak Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı başarı ile sonuçlanırken,
Balkan Savaşları’nın da çıkması nedeniyle Trablusgarp Savaşı kaybedilmiştir. Dolayısıyla başarı ile sonuçlanmaları üç
savaş için de geçerli değildir.

10. Ali Fuat Cebesoy “Milli Mücadele Hatıraları” adlı eserinde
Kurtuluş Savaşı’nı belgelere dayalı destansı bir şekilde anlatmıştır.
(Cevap A)

(Cevap C)

11. “Hüküm Gecesi” Yakup Kadri Karaosmanoğlu
“Üç Devirde Bir Adam” Fethi Okyar’a ait eserlerdir.
(Cevap A)

GYS SORU BANKASI

“Bir Sürgün” Yakup Kadri Karaosmanoğlu

12. “Tek Adam” Şevket Süreyya Aydemir’e ait bir eserdir. Yine
Şevket Süreyya Aydemir’in İsmet İnönü’yü anlattığı eseride
“İkinci Adam”dır.

(Cevap D)

18. Mustafa Kemal ile ilgili olarak A, C, D ve E seçeneklerinde
verilen bilgiler doğrudur. Ancak, Mustafa Kemal eğitim hayatını İstanbul Harp Okulu’nda değil, İstanbul Harp Akademisi’nde Kurmay Yüzbaşı olarak tamamlamıştır.
(Cevap B)

(Cevap A)

19. Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı’nda gösterdiği büyük
başarılar sonucu Çanakkale Savaşları Mustafa Kemal’in askeri dehasının tüm dünya tarafından tanınmasını sağlamış
ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasında etkili olmuştur.

13. Ali Fuat Cebesoy Atatürk ile sınıf arkadaşı ve kader arkadaşlığı yapmıştır. Atatürk’ü oldukça güzel anlatan “Sınıf Arkadaşım Atatürk” Ali Fuat Cebesoy’un kitabıdır.
(Cevap E)

(Cevap E)
KAPLAN AKADEMİ

14. Sultan’dan Atatürk’e Türkiye” adlı eser Andrew Mango’ya
aittir.

17. Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü yıllarda eğitimde birliğin olmaması, dini eğitim veren medreseler, Avrupa tarzı eğitim vermekte olan modern okullar, azınlık okulları ve yabancı okulların her birinin farklı müfredata ve denetim mekanizmasına sahip olması, eğitimde kargaşaya ve toplumda kültür çatışmalarının yaşanmasına yol açmıştır.

(Cevap C)

20. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan durumlar, Mustafa Kemal’in karşı çıktığı gelişmeler arasında yer almaktadır. Ancak işgaller karşısında halk tarafından oluşturulan ulusal cemiyetlerin karşısında değil, en büyük destekçisidir.
(Cevap E)
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yabancı okullar Türk millî eğitimine bağlanmıştır. Bu değişiklikleri yabancı okulların (l)
önemli bir kısmını elinde bulunduran Fransa tepkiyle karşılamıştır. Ancak Lozan’da Türkiye yabancı okulları iç meselesi sayıp tartışma konusunu yaptırmamıştır. Hatay (ll) Lozan’da Suriye’ye bırakılmıştır. 1936 yılında Fransa, Suriye
üzerindeki ve himayesini kaldırınca Türkiye, Hatay’ın Türkiye’ye katılımı için girişimde bulunmuştur. Musul meselesi
ise, Türkiye ile İngiltere arasında sorun olmuştur.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Balkan Antantı (1934) İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikalarına karşı balkan bölgesinin güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya devletleri tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üyeliği 1945 yılında, NATO’ya üyeliği ise, 1952 yılında olmuştur.
Bu gelişmeler Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir.
(Cevap B)

(Cevap C)

2.

Musul Sorunu Lozan Konferansı’nda çözülememiş ve İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır. İkili görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine konu
Milletler Cemiyetine taşınmıştır. Fakat 1925 yılında Türkiye’de
meydana gelen Şeyh Sait İsyanı Musul sorununda, İngiltere’nin avantaj sağlamasına neden olmuştur. İç isyan yüzünden Musul sorunuyla ilgilenemeyen Türkiye Ankara Antlaşması’nı (1926) imzalamak zorunda kalmış ve Musul Irak’a
bırakılmıştır. Soru kökünde verilen karar da bu antlaşma kapsamındaki bir maddedir.

7.

(Cevap B)

1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesi ile Lozan Antlaşması’nda kurulan “Boğazlar Komisyonu” kaldırılarak, boğazların yönetimi tamamen Türkiye’ye verilmiştir. Aynı antlaşma
ile Türkiye boğazlarda asker bulundurma hakkına kavuşmuş
ayrıca savaş gemilerinin geçiş izni Türkiye’ye bırakılmıştır.
Bu durum, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki konumunu güçlendirmiş, uluslararası dengede önemini artırmıştır.

İngiltere ile Türkiye arasında 19 Mayıs 1924’te yapılan
Haliç Konferansında Musul meselesi masaya yatırılmış
ancak sonuç alınamamıştır.
(Cevap A)

GYS SORU BANKASI

3.

8.

Boğazlar Komisyonu, Milletler Cemiyetinin koruması altındaydı ve yıllık olarak cemiyete rapor sunardı.
(Cevap D)

4.

Lozan Konferansı’nda çözülemeyen Musul Sorunu İngiltere
ile yapılan ikili görüşmelerde de çözülememiş ve konu Milletler Cemiyetine taşınmıştır. Cemiyet, yaptığı araştırmalar
sonucunda Musul’un Irak’a bırakılmasını uygun görmüştür.
Türkiye, bu kararı reddetmiş ve Musul üzerine asker göndermek için hazırlıklara başlamıştır. Fakat bu esnada Şeyh
Sait İsyanı’nın çıkmasıyla Musul için hazırlanan ordu isyancıların üzerine gönderilmiştir. Bunu fırsat bilen İngiltere Musul’u işgal etmiş, imzalanan Ankara Antlaşması ile Musul İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılmıştır.

Balkan Antantı, Almanya ile İtalya’nın saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı, Balkanlarda barış ve güvenliği sağlamak isteyen Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan devletlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur (1934).

Balkan Antantı (1934), Almanya ile İtalya’nın barışı tehdit
eden saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı, birlikte hareket etmek isteyen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya devletleri tarafından kurulmuştur. Bu antlaşma ile
ülkeler sınırlarını karşılıklı olarak güvence altına almışlardır.
Fakat II. Dünya Savaşı’nın Balkanlara sıçramasıyla tüm dengeler alt üst olmuş ve bu antlaşma işlevini yitirmiştir.
(Cevap A)

(Cevap D)

Türkiye’nin Lozan Antlaşması’ndan sonra, milletlerarası ilişkilerde izlediği barışçı siyaset, Batılı devletlerin bakış açısının değişmesine sebep olmuştur. Yeni bir dünya savaşı çıkmasını önlemek ve barışı korumak için 1920 yılında kurulan
Milletler Cemiyeti, Türkiye’nin de bu birliğe katılması için davette bulunmuştur. Bu dönemde milletler cemiyetinin etkin
üyelerinden olan İngiltere ile Musul sorununun çözümlenmiş olması bu üyelik sürecini hızlandıran bir etmen olmuştur. Türkiye bu davet üzerine 1932 yılında cemiyete üye olmuştur.

9.

KAPLAN AKADEMİ

5.

(Cevap C)

Fransa’nın Suriye’deki manda yönetimini kaldırması, Ankara Antlaşması (1921) ile Suriye’ye bırakılan Hatay sorununun tekrar gündeme gelmesine sebep olmuştur. 1936 yılında Suriye’deki manda yönetimini çeken Fransa, askerlerini
Alman sınırına yığmaya başlamıştır. Bu gelişme, Suriye mandasındaki Hatay’ın durumunun ne olacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Türkiye ile Fransa arasında yapılan görüşmelerde Hatay’da bağımsız bir devlet kurulması kararlaştırılmıştır. 1938’de kurulan “Hatay Devleti” 1939 yılında anavatana
katılma kararı almıştır.
(Cevap B)
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10. 1930 ile 1940 yılları arasında l. Dünya Savaşı’nın sonucundan memnun olmayan İtalya ve Almanya’nın dünya barışını tehdit eden saldırgan politikası sonucu Balkanlarda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan
Antantı kurulmuştur. Üçlü İtilaf Devletleri l. Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere, Fransa ve Rusya arasında kurulmuştur.
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ise ll. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’ye karşı 1949’da kurulmuştur.

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ
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(Cevap A)

11. (l.) Nüfus değişimi: Lozan Antlaşması’nda, İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri dışındaki Türk ve Rum halkın, karşılıklı olarak yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı. Fakat Yunanistan’ın bu karara uymayarak İstanbul’da daha fazla Rum
bırakmak istemesi 1923-1930 yılları arasında Yunanistan’la
sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur. Hatta 1929 yılında
savaşın eşiğine gelinmiştir. Fakat iki ülke Cumhurbaşkanlarının diyalogları neticesinde sorun Lozan’da belirlendiği gibi çözülmüştür.

16. Şeyh Sait İsyanı çıktığı sırada başbakanlık makamında Ali
Fethi Okyar bulunuyordu. Şeyh Sait İsyanının bastırılamaması üzerine Okyar, 3 Mart 1925’te istifa etmiştir. Cumhurbaşkanı Atatürk hükümeti kurma görevini İsmet İnönü’ye
vermiştir. İnönü 4 Mart 1925’te hükümetini kurmuştur.

17. Atatürk’ün dış politikada temel aldığı ilkelerin başında devletlerin bağımsızlığına saygı ilkesi gelmektedir. Bu ilke hiçbir devletin iç işlerine karışmama ve hiçbir dış devleti de iç
işlerine karıştırmama anlayışını beraberinde getirmiştir.
(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

12. Lozan Anlaşması’yla çözülemeyen Musul Sorunu 1926’da
Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması’yla çözülmüştür. Bu antlaşma ile Musul İngiliz mandasındaki
Irak’a bırakılırken, petrol gelirinin yüzde onunun 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Verilen diğer gelişmeler Atatürk’ün ölümünden sonra meydana gelmiştir.

(Cevap D)

(Cevap C)

(III.) Ege Adalarının silahsızlandırılması: Lozan Antlaşması’nda Bozcaada, Gökçeada Türkiye’ye bırakılırken, diğer Ege
Adaları silah bulundurmama şartıyla Yunanistan’a bırakılmıştı. Fakat bu konuyla ilgili olarak uygulamada sorunlar yaşanmış, Yunanistan Adaları silahlandırmıştır.
(Cevap D)

15. Balkan Antantı, Almanya ve İtalya’nın yayılmacı politikalarına karşı, Balkanlarda barışı ve güvenliği sağlamak isteyen
Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya devletleri tarafından kurulmuştur (1934).

18. Lozan Antlaşması ile boğazlar uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. 1933’ten itibaren Avrupa’da meydana gelen silahlanma yarışı, boğazların statüsünü tekrar görüşmeyi gerekli kıldı. Bu amaçla İsviçre’nin Montrö kentinde bir konferans
düzenlendi. Yapılan görüşmeler neticesinde 1936 Montrö
Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile, dünyada oluşan yeni dengeler yüzünden işleyemez hale gelen Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Boğazların hâkimiyeti Türkiye’ye verildi.
Montrö Sözleşmesi’nde sadece boğazların durumuyla ilgili
hükümler bulunur.
(Cevap A)

(Cevap C)

19. Boğazlar (I), Lozan Antlaşması’nda alınan kararla uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini sınırlandıran bu komisyon 1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesiyle kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti’nden kalma borçlar sorunu (II) Lozan Konferansı’nda görüşülmüş ve Osmanlı’dan ayrılan yeni devletler arasında paylaştırılmıştır. Yunanistan’la Nüfus Değişimi Meselesi ise 1930
yılında çözülmüştür. Buna göre verilen her üç meseleye de
Atatürk döneminde çözüm getirilmiştir. (III)

13. Milletler Cemiyeti, I. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir savaş çıkmasını önlemek, barışı ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuştur (1920). Türkiye cemiyetin çağrısı üzerine
1932 yılında üye olmuştur.
Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına ABD Başkanı Woodrow Wilson öncülük etmiştir.

(Cevap E)

14. Şeyh Sait İsyanı, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasını fırsat bilen, cumhuriyet karşıtlarının, laik devlet
düzenini yıkmak için gerçekleştirdikleri bir isyandır. İngiltere ile Musul görüşmelerinin yapıldığı sırada çıkan bu ayaklanma, Musul’un elden çıkmasında etkili olmuştur.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)

20. 1930 ile 1940 yılları arasında İtalya ve Almanya’nın dünya
barışını tehdit eden saldırgan bir politikası olmuştur. Ülkeler
buna karşı kendi aralarında bölgesel ittifaka girmişlerdir. Bu
amaçla Türkiye, İran, lrak, Afganistan arasında Sadabat Paktı; Türkiye Yunanistan, Yugoslavya, Romanya arasında Balkan Antantı imzalanmıştır. Suriye (lll) Türkiye ile olan Hatay
sorunundan dolayı Sadabat Paktı’na, Bulgaristan (ll) Romanya ile olan sorunları nedeniyle Balkan Antantı’na katılmamıştır.
(Cevap B)
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Musul Meselesi Lozan Konferansı ve ikili görüşmelerde çözülemeyince konu Milletler Cemiyeti’ne taşınmıştır. 1925 yılında patlak veren Şeyh Sait İsyanı Musul sorunu için bir dönüm noktası olmuştur. İngilizlerin desteklediği bu isyan İngiltere ile antlaşmayı zorunlu kılmış, imzalanan Ankara Anlaşmasıyla Musul Irak’a bırakılmıştır (1926).
Musul üzerindeki iddialarından vazgeçmeyen İngiltere,
1924 yılında yapılan Haliç Konferansı’nda Hakkari’nin
Nasturilere verilmesini istemiştir.

6.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
Sadabat Paktı Avrupa’da hızla silahlanan İtalya’nın Asya ve
Afrika’ya doğru yayılması sonucu, sınırlarını korumak isteyen Türkiye, İran, Irak, Afganistan devletleri tarafından
1937’de kurulmuştur.
(Cevap A)

(Cevap A)

2.

7.

İtalya’nın Asya ve Afrika’ya doğru izlediği yayılmacı politika
Ortadoğu ülkelerini birlikte hareket etmeye mecbur etmiştir.
Bu sebeple Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında Sadabat
Paktı kurulmuştur. Antlaşmada, üyelerin bağımsızlıkları vurgulanırken, yakın doğuda barış ve güvenliği sağlamak için
ortak hareket kararı alınmıştır.

(Cevap D)

(Cevap D)

Lozan Antlaşması’nda boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. 1933’ten itibaren Avrupa
devletlerinin hızla silahlanması üzerine Türkiye, Milletler Cemiyetine başvurarak, boğazlarda asker bulundurmak istediğini bildirmiştir. İtalya’nın Habeşistan’a saldırması, Almanya’nın Ren Bölgesi’ne girmesi konunun gündeme alınmasında etkili olmuştur.
(Cevap B)

4.

Atatürk Döneminde 1923-1930 yılları arasında Yunanistan’la
nüfus mübadelesi konusunda sorunlar yaşanmıştır. Yunanistan, Lozan’da kararlaştırılan, “İstanbul Rumları ile Batı
Trakya Türkleri dışındaki, Rumlar ve Türkler yer değiştirecektir.” şeklindeki kararı uygulamakta sorun çıkarmıştır. İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak isteyen Yunanistan Batı Trakya Türklerinin mallarına el koymuştur. TBMM’nin de
buna aynı şekilde cevap vermesiyle sorun Milletler Cemiyetine kadar taşınmıştır. 1930 yılında savaş ihtimalinin gündeme gelmesiyle iki ülke Cumhurbaşkanları diyalog yoluyla
sorunu çözmüştür.

8.
GYS SORU BANKASI

3.

9.

Türkiye 1958 yılında Irak’ta yönetim değişikliği yaşanması sebebiyle alacağını tahsil edememiş ve 1986 yılında
bu hakkından tamamen vazgeçmiştir.

İtalya ve Almanya’nın saldırgan politikaları ve Avrupa’da başlayan silahlanma yarışı Balkan Devletleri arasında yakınlaşmaya sebep olmuştur. Balkan Devletleri sınırları korumak ve
bölgesel barışı sağlamak amacıyla 1934 tarihinde Balkan
Antantı’nı kurmuşlardır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması ise ll. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 1945 yılında
olmuştur. Dolayısıyla Balkan Paktı’nın kurulmasına Birleşmiş
Milletler Teşkilatı’nın kurulmasının etki etmesi imkânsızdır.
(Cevap A)

KAPLAN AKADEMİ

Ankara Antlaşması, Lozan’da çözüme kavuşamayan Musul
meselesinin çözümü için İngiliz’lerle imzalanmıştır. Antlaşmanın imzalanmasındaki en önemli etken İngiliz’lerin de gizlice desteklediği Şeyh Sait Ayaklanması’dır. İç meselelerle
uğraşmak zorunda kalan TBMM Musul meselesinden ödün
vermek zorunda kalmış ve Musul İngiltere yönetimindeki
Irak’a bırakılmıştır. Buna karşılık Irak petrollerinin gelirinin %
10’u 25 yıllık süreyle Türkiye Cumhuriyeti’ne verilmiştir.

Varşova Paktı’nın dağılmasının Boğazların stratejik önemini
artırmasıyla bir ilgisi yoktur. Çünkü Sovyet Rusya öncülüğünde 1955’te kurulan Varşova Paktı dağılmadan önce de
Boğazların stratejik önemi Sovyet Rusya için tartışılmazdı.
Nitekim Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) sırasında Varşova Paktı kurulmamış olmasına rağmen Boğazların Türk
hâkimiyetine verilmesine en çok tepki gösteren ülke Sovyet
Rusya olmuştur.
(Cevap B)

(Cevap B)

5.

Atatürk dönemi 1919-1938 yılları arasını kapsamaktadır. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi 1936’da; Ege adalarının silahsızlandırılması 1923’te Lozan Antlaşmasıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu gelişmeler Atatürk döneminde yaşanmıştır. II. seçenek ise 1947’de yani Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

10. Milletler Cemiyeti; l. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerinden sonra uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla 1920 yılında kurulmuştur. Türkiye Atatürk döneminde 1932’de cemiyete üye olmuştur. Seçeneklerde verilen diğer örgütler
Atatürk’ün ölümünden sonra kurulmuştur.
(Cevap C)
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11. Atatürk Dönemi 1919-1938 yılları arasını kapsamaktadır. Seçeneklerde verilenlerden yalnızca Nüfus Mübadelesi meselesi Atatürk döneminde yaşanmıştır. Kardak sorunu 19951996’da karasuları sorunu ise 1960’lı yıllardan itibaren yaşanan bir sorundur.
Lozan Antlaşması’nda Türkiye ve Yunanistan için karasularının 3 mil olması kabul edilmiştir. Ancak Yunanistan
1936’da bu sayıyı 6 mile çıkardığını açıklamıştır. 1964’ten
beri de her iki taraf için sınır 6 mildir.

Test • 2

KAPLAN AKADEMİ

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ VE DIŞ POLİTİK GELİŞMELER

(Cevap A)

15. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanı Lozan’dan kalan sorunları gidermek olmuştur. Bunlar; İngiltere ile Musul Sorunu, Fransa ile Hatay Sorunu, Yunanistan’la Nüfus Mübadelesi olarak ifade edilebilir.
(Cevap E)

16. Soruda verilen isimlerden Şükrü Saraçoğlu dışındaki isimler Atatürk Dönemi’nde başbakanlık yapmışlardır. Fakat son
başbakan Kasım 1937’de göreve gelen Celâl Bayar’dır.
Rauf Orbay Cumhuriyet öncesi icra vekilleri heyeti başkanıdır.
(Cevap D)

(Cevap D)

13. Balkan Antantı, Almanya ile İtalya’nın barışı tehdit eden saldırgan ve yayılmacı politikalarına karşı, birlikte hareket etmek isteyen Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya
devletleri tarafından 9 Şubat 1934’te kurulmuştur. Bu antlaşmaya Bulgaristan katılmamıştır. Bunun sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

GYS SORU BANKASI

12. 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile; Boğazlar komisyonu kaldırılmış, Türkiye’nin boğazlarda istediği kadar asker bulundurması kabul edilmiş, savaş
durumunda boğazlardan geçiş Türkiye’nin takdirine bırakılmıştır. Bu maddeler Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğinin kesin olarak sağlandığını göstermektedir. Boğazların ticaret gemilerine açık olması Lozan Antlaşması’nda da
geçmiştir ve Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini
değil, Boğazların uluslararası bir geçiş yolu olarak kabul edildiğinin göstergesidir.

17. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasında Avrupa’da II.
Dünya Savaşı tehlikesine bağlı olarak gruplaşmaların başlaması, sorunlarında barışçıl çözümler araması, komşuları
ile dostluk antlaşmaları imzalaması ve uluslararası politikada öneminin artması etkili olmuştur. Ancak Boğazlar sorunu Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile 20 Temmuz 1936’da çözümlenmiştir. Yani bu sorun çözüldüğünde Türkiye zaten
Milletler Cemiyeti’nin bir üyesi durumundaydı. Dolayısıyla
bu durumun cemiyete üye olmasına etkisi söz konusu değildir.
Türkiye’nin Milletler Cemiyetindeki ilk temsilcisi Cemal
Hüsnü Taray’dır.
(Cevap A)

• Ege Denizi’ne inmeyi amaçlaması

18. Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyetinin üyesi olmuştur. Bu
nedenle Milletler Cemiyetinin aldığı kararlarda bu gelişme
etkili olmuştur. Ayrıca 1933 yılından itibaren yeni bir dünya
savaşının gündeme gelmesi ve değişen şartlar karşısında
Türkiye’nin öneminin artması Milletler Cemiyetinin kararlarını olumlu yönde etkilemiştir.

• Romanya’dan Dobruca’yı istemesi

(Cevap E)

• Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile
anlaşmazlık içinde olması

19. Montrö Sözleşmesi, Lozan Antlaşması ile kurulan Boğazlar
Komisyonu’nun tüm görev ve yetkilerini Türkiye’ye bırakan
tarihi bir sözleşmedir. Sözleşmenin süresi 20 yıl olarak belirlenmişti. Ancak taraflardan hiçbiri sözleşmenin feshedilmesi için talepte bulunmadığından günümüzde hala yürürlüktedir.

(Cevap D)

(Cevap C)
KAPLAN AKADEMİ

14. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Fransa arasında
Osmanlı borçları, yabancı okullar, Bozkurt-Lotus davası ve
Adana-Mersin demir yolları sorunları yaşanmıştır. Ancak Oniki Ada’nın silahlandırılması konusu Fransa ile ilgili değildir.
Rodos ve Oniki Ada Lozan’da İtalya’ya bırakılmıştır. İtalya,
1930’lu yıllarda bu adaları silahlandırmaya başlamıştır. Adalar II Dünya Savaşı sonrası Yunanistan’a bırakılmış, Yunanistan’da Kıbrıs Meselesi nedeniyle 1960’lı yıllarda adayı tekrar silahlandırmaya başlamıştır.
(Cevap E)

20. 1929’dan itibaren Almanya ve İtalya’nın saldırgan bir tutumla Orta Doğu’daki nüfuzlarını arttırmak istemeleri Türk İngiliz ilişkilerine olumlu yönde etki etmiştir. Almanya ve İtalya’nın
saldırgan tutumuna karşılık İngiltere Türkiye’nin Boğazlar ve
Hatay konusundaki isteklerine karşı çıkamamıştır.
(Cevap D)
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1.

Test • 1

IMF (Uluslararası Para Fonu): 1944’te BM’ye bağlı olarak ku-

6.

rulmuştur. Amacı, uluslararası ekonomik işleyişi düzenlemek,
(Cevap: A)

2.

atanmıştır.
(Cevap: E)

KAPLAN AKADEMİ

gelişmekte olan devletlere kredi vermektir.

Temmuz 2018’de 30. Genelkurmay Başkanı olarak Yaşar Güler

NATO; ll. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri ve Sovyet Rusya’nın

7.

yayılmacı politikasına karşı, üyelerinin güvenliğini sağlamak ve

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görevleri için
A, B, D, E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. C’de verilen

istikrarın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1949’da ku-

fiyat istikrarını sağlamak için uygulanacak olan para politikası-

rulmuş askerî, siyasal nitelikli uluslararası bir örgüttür. ABD baş-

nı BDDK’nin değil, Merkez Bankasının görevidir.

kanlığında 12 ülkenin katılımıyla Washington’da kurulmuştur.

(Cevap: C)

Türkiye, bu örgüte 1952 yılında üye olmuştur.
(Cevap: A)

8.

Para Politikası Kurulu fiyat istikrarı sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde hükû-

Türkiye A, C, D ve E’deki kuruluşlara üyedir. Fakat ülkemiz Bağımsız Devletler Topluluğun üyesi değildir.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT): Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra 12 devletten kurulan birliktir. Türkmenistan (2005), Gürcistan (2008) ve Ukrayna'nın (2014)
ayrılmasıyla BDT'nin 9 üyesi kaldı.

met ile birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi, Türk lirasının iç
GYS SORU BANKASI

3.

ve dış değerinin korunması için tedbirlerin alınması ve yabancı
paralar ile altın karşısındaki muadelefini tespit etmeye yönelik
kur rejiminin hükûmet ile birlikte belirlenmesi ile görevli ve yetkili olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bünyesinde oluşturulmuş bir kuruldur.
(Cevap: A)

(Cevap: B)

9.
4.

10 Nisan 2019’da Event Horizon Teleskobu’nu kullanan bilim
adamları M87 Galaksisinin merkezindeki kara deliğin fotoğrafı-

Akaryakıt vergilerinin artırılmasına tepki olarak 2018’in, emekli-

nı çekerek tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

lik reformuna yönelik 2019’un sonunda halkın ayaklandığı gös-

(Cevap: D)

teri, “Sarı Yelekliler Olayı” Fransa’da yaşanmıştır.

5.

Ara Güler yaratıcı fotoğrafçılıkta uluslararası üne sahip bir sanatçıdır. Sanatçımız 90 yaşında 17 Ekim 2018’de hayatını kay-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap: C)

betmiştir.

10.

Stonehenge Tapınağı İngiltere’de yer alır. Bu tapınak MÖ 7000
yılında yapılmıştır. Perre Antik Kenti Adıyaman’da yer alır. MÖ 1.
yüzyılda Kommagene Krallığı döneminde inşa edilmiştir. Mısır
Piramitleri MÖ 7500 yılında inşa edilmiştir. Göbeklitepe Tapınağı MÖ 10.000 yılında inşa edilmiştir. İnsanlık tarihinin bilinen ilk
ve en eski tapınağıdır.

(Cevap: C)

(Cevap: C)
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16.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, devlet başkanı ve başkan yar-

Dünyada bilinen ilk ve en büyük tapınağı olan Göbeklitepe Şan-

dımcısının halk tarafından seçildiği “Başkanlık Sistemi” uygu-

lıurfa’da yer alır. Göbeklitepe 2018’de UNESCO’nun Dünya Mi-

lanmaktadır. İngiltere’de meşruti monarşi vardır. İtalya, Yunanis-

ras Listesi’ne alınmıştır.

tan ve Almanya’da Cumhurbaşkanlarını Meclis seçer.
(Cevap: E)

KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 1

(Cevap: C)

17.

Ülke parasının yabancı paralar (döviz) karşısında düşürülmesine devalüasyon denir.
Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını
ifade eden bir durumdur.

12.

Repo: Kısa dönemli bir menkul kıymetinin belirli bir dönem so-

Türkiye’de işsizlik oranının yüksek olması ve ücret düzeylerinin

nunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış iş-

düşük olması sebebiyle insanlar daha iyi imkânlarda iş bulabil-

lemidir.

mek için yurt dışına göç etmektedir.

Sübvansiyon: Devletin kişi ya da kurumlara mal, para veya hiz-

(Cevap: E)

met biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder.
Leasing: İşletmelerin yatırımlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları orta vadeli finansman yöntemlerinden birisidir.

13.

1 Ocak 2005 tarihinde TBMM kararıyla yürürlüğe giren “TC. Devletinin para birimi hakkında kanun“ hükmüne göre Türk lirasından 6 sıfır atılmıştır.
(Cevap: B)

14.

GYS SORU BANKASI

(Cevap: B)

18.

komşusu Eritre ile olan gerilimi sona erdirmek için yaptığı hamlelerden dolayı, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali’ye verdi.
(Cevap: E)

19.

Gelişmişlik, çok yönlü bir büyümeyi ifade eder. Suudi Arabis-

Norveç Nobel Komitesi, 2019 Nobel Barış ödülünü Etiyopya’nın

Üç Maymun: Türkiye - Fransa - İtalya ortak yapımı olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın filmidir. Üç Maymun, 2009 yılında ve-

tan’da petrol geliri sayesinde kişi başına düşen millî gelir çok

rilen 81. Akademi Ödüllerinde de yabancı film dalında Türkiye

yüksektir; ancak sosyal, teknik, siyasi, kültürel açıdan değerlen-

adına yarışmak üzere seçilmişti. 22 Şubat 2009’da düzenlenen

dirildiğinde gelişmiş ülkeler grubuna girmemektedir.

ödül töreninde ilk 9’a girmiştir.

(Cevap: D)

15.

Mart 2019 İspanya’da düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Kupası’nda Ayşe Begüm Onbaşı şampiyon oldu. Ayşe Begüm On-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap: E)

başı’nın daha önce de Avrupa ve Dünya şampiyonluğu vardı.

20.

TÜRKSOY, 2020 yılı Ünlü Kazak aydını Albay Kunanbay’ı Anma
Yılı olarak kabul etti.

(Cevap: A)

(Cevap: D)
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6.

Yaşam için gerekli elementlerin bir bölümü (karbon, hidrojen,

Machu Picchu, Mayalara ait antik kentlerdendir (Peru). Şehir,

oksijen vb.) doğada yeterli miktarda bulunurken bir bölümü her

And Dağları’nın üzerinde, 2360 m yüksekliğindeki Urumbamba

zaman canlıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bulunmaya-

Vadisi’nde kurulmuştur. 1450 yılında inşa edilmiş olan şehir,

bilir. Ortamda bulunan elementlerden hangisi en az ise o element sınırlayıcı etki gösterir. Yani diğer elementler ortamda yeterli olsa bile bitkinin bu elementlerden yararlanma ölçüsü, ortamda az bulunan elementlerden yararlandığı ölçüdedir.Örneğin bor elementi bitkiler için gereklidir ve toprakta en az miktarda bulunur. Toprakta diğer gerekli elementler bol miktarda bu-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

200’den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlanmış taş yapılardan oluşur. Adını yakınındaki dağdan alan şehrin tarım alanları, teraslar halindedir.

(Cevap: C)

lunsa bile bitki, diğer elementlerden bordan yararlandığı ölçüde yararlanacaktır. Buna Minimum Yasası denir. Minimum Yasası, bitkilerin beslenmesinde bazı elementlerin gerekli olduğunu
belirtmek amacıyla Liebig tarafından ilk kez 1840 yılında ortaya
atılmıştır.

7.

(Cevap: A)

Başkent Bağdat’ın yaklaşık 100 km güneyinde yer alan babil
geçmişte Babil İmparatorluğu’nun merkeziydi. UNESCO 2019
Temmuz ayında Babil Tarihi Sit Alanı’nı Dünya Mirası Listesi’ne
eklemiştir.

Keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas yaylı çalgılardandır. Davul ise vurmalı çalgılardandır.

3.

(Cevap: D)

Rodos Heykeli 32 metre yüksekliğinde, demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Yunanistan’da Rodoslular tarafından Güneş Tanrısı Helios’a ithafen yapılmıştır. Heykelin yapılması tam 12 yıl sürmüş. Yapımından 56 yıl sonra MÖ

GYS SORU BANKASI

2.

(Cevap: A)

8.

2021 G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak ülke İtalya’dır.
(Cevap: A

9.

76 yaşındaki Avusturyalı yazar Peter Handke;

226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan dizinden kırılmıştır. 900 yıl boyunca heykel harabe halinde kalmıştır.
(Cevap: C)

4.

Halikarnas Mozolesi Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi ta-

Dilbilimsel bir ustalıkla insan deneyiminin özelliklerini araştıran

rafından Bodrum civarında yaptırılmış bir mezardır. Mezarın ya-

etkili çalışmasından dolayı bu ödüle layık görülmüştür.
(Cevap: E)

pımı MÖ 350 yılında tamamlanmıştır. Mezarın kenarları heykel-

5.

(Cevap: C)

Zeus Heykeli MÖ 450 yıllarında, Zeus için Olimpia’da (Yunanistan) yapılmıştır. Zeus Heykeli, bir tahta iskelet üzerine altın, fildişi ve metal parçalar yerleştirilerek Partenon’un içinde yapılmıştır.

KAPLAN AKADEMİ

lerle süslenmişti ve yüksekliği 45 m idi.

10.

Birleşmiş milletlerin resmi dilleri Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapçadır. Almanca bu diller arasında değildir.

(Cevap: A)
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11.

Test • 2
16.

İlk Anayasa yapan devlet 1787’de ABD’dir. İngiltere ilk Anaya-

Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri, Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan.

(Cevap: B)

(Cevap: E)

KAPLAN AKADEMİ

sal hareketi 1215’te başlatan devlettir.

tır.

13.

(Cevap: B)

18.

(Cevap: D)

Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası listesinde 18 yer vardır. Aspendos burada yoktur.

(Cevap: E)

Avrupa Birliği 1951 Kömür ve Çelik Topluluğu olarak temelleri
atılmış 1957’de Avrupa Ekonomi Topluluğu olarak kurulduğun-

19.

da ilk kurucu üyeleri Fransa, Almanya, Lüksemburg, Belçika,

Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu birbirine bağlayan su yolu Panama Kanalı’dır.

(Cevap: D)

(Cevap: C)

KAPLAN AKADEMİ

da katılmıştır.

Silahlara Veda John Steinbeck’in değil Ernest Hemingvay’ın
eseridir.

İtalya ve Hollanda’dır. İngiltere birliğe 1973 genişleme dalgasın-

15.

Türkiye Ermenistan, Yunanistan ve Fransa ile Kurtuluş Savaşında savaştı ancak Rusya ile savaşmadı.

(Cevap: B)

TUSAŞ Tesislerinde üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri Gökbey’dir.

14.

17.

2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na Katar ev sahipliği yapacak-

GYS SORU BANKASI

12.

20.

Cannes Fİlm Festivali her yıl düzeli olarak Fransa’da düzenlenmektedir.

(Cevap: A)
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1.

Test • 3
6.

Beyin Göçü: İyi eğitim görmüş, kalifiye, nitelikli, seçkin, yetenekli ve uzman iş gücünün yetişmiş olduğu az gelişmiş veya
ğu dönemde çalışmak, araştırma yapmak için yapılan göçtür.
ABD, dünyanın en fazla beyin göçü alan ülkelerinden biridir.
(Cevap: E)

vatistan’ı 4-2 yenerek Dünya Şampiyonu olmuştur.
(Cevap: A)

KAPLAN AKADEMİ

gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş bir ülkeye en verimli oldu-

Rusya’da yapılan 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa Hır-

7.

Türkiye; Rusya, İran, Irak, Azerbaycan ve Cezayir gibi ülkelerden doğal gaz ithal eder. Rusya doğalgazda ilk sırada yer alır.
(Cevap: D)

2.

ABD dış borç bakımından dünyanın en borçlu ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alır.
(Cevap: D)

8.

MİT yapılan düzenleme ile doğrudan Cumhurbaşkanına bağlanmıştır.

3.

Türkiye’de elektrik üretiminde payı en fazla olan enerji kaynağı
doğal gazken. 2019 verilerine göre kömürden üretilen elektrik
dogalgaz’ı geçmiştir. 2019’da en çok kömürden elektrik üretilmiştir.
(Cevap: E)

GYS SORU BANKASI

(Cevap: C)

9.

Fransız yazar Montaigne’in ünlü eseri Denemeler’dir.
Septik (şüpheci) düşünceyi benimseyen Montaigne,
aklın gerçeğe erişse bile, kesin bilgiye sahip olamayacağını ifade eder.
(Cevap: B)

4.

UNESCO (Bilim, Kültür ve Eğitim Örgütü) Birleşmiş Milletlerin
yardımcı kuruluşlarından birisidir. Merkezi Paris’tedir.
Truva, İstanbul’un tarihi alanları, Hattuşaş, Xanthos-letoon, Pamukkale, Edirne Selimiye Cami, Divriği Ulucamii, Bergama, Ka-

10.

padokya, çatalhöyük, Nemrut Dağı, Bursa ve Cumalıkızık, Saf-

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genel Kurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmıştır.

ranbolu evleri gibi yerler Dünya Kültür Mirası Listesi’ndedir.

(Cevap: D)

Diyarbakır Kalesi ve Efes (2015) Ani Arkeolojik Alanı (2016) Afrodisias (2017) Göbeklitepe (2018) Dünya kültürel mirası listesine girmiştir.

5.

Kazakistan’ın başkenti Astana iken 2019’da Nur-Sultan olarak

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap: E)

değişmiştir.

11.

Türk sanatının Selçuklu Devrinden zamanımıza kadar devam
eden örneklerinin sergilendiği müze Etnografya Müzesi’dir. Müzede Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri,
ayakkabı, süs eşyaları, takunya örnekleri, oyalar, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları, halı ve kilim
koleksiyonu gibi eski geleneksel Türk sanatı eserleri bulunmaktadır.

(Cevap: B)

(Cevap: C)
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12.

Test • 3

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarını sıralayacak olursak:

16.

Küresel ısınma, atmosfer ve okyanusların ortalama sıcaklıklarındaki artışı ifade etmektedir. Küresel ısınmaya atmosferde bulu-

• Mustafa Kemal Atatürk

nan sera gazlarının artmasının neden olduğu düşünülmektedir.

KAPLAN AKADEMİ

• İsmet İnönü
• Celal Bayar
• Cemal Gürsel
• Cevdet Sunay

Bu sebeple D seçeneğinde verilen ifade bir sonuç değil sebeptir.
(Cevap: D)

• Fahri Korutürk
• Kenan Evren
• Turgut Özal
• Süleyman Demirel

17.

İlahi Komedya (Divina Commedia) İtalyan yazar Dante’ye aittir.
Bu eser, bir komedi olmayıp, bireyin evrendeki konumu üzeri-

• Ahmet Necdet Sezer

ne Dante’nin bakış açısıdır.

• Abdullah Gül

(Cevap: B)

• Recep Tayyip Erdoğan
Buna göre doğru sıralama I – III – II şeklinde olmalıdır.

13.

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkıdır. Yozgat
Çamlığı 1958 yılında milli park yapılmıştır.
(Cevap: C)

14.

GYS SORU BANKASI

(Cevap: B)

18.

2020 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti Özbekistan’ın Hive
kentidir. 2020 Türk vizyon şarkı yarışması bu kentte yapılacaktır.
(Cevap: D)

Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanıdır. Benim Adım Kırmızı ve Beyaz Kale ise 2006 yılında Nobel Ödülünü kazanan Orhan Pamuk’un eserleridir.

19.

Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü ve Gölcük Gölü Bolu ili sınırları içerisinde yer alır.

(Cevap: D)

15.

10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulü, her yıl 10 Aralık’ta Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlan-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap: B)

maktadır.

20.

Türkiye’nin en büyük ve en fazla elektrik üretilen barajı Atatürk
Barajıdır. En yüksek barajı ise Deriner Barajıdır. Yusufeli Barajı
bittiğinde Türkiye’nin birinci dünyanın ise üçüncü yüksek barajı olacaktır.

(Cevap: C)

(Cevap: C)
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Test • 4
5.

İlk insanlar, taşların yanı sıra madenleri de kullanmışlardır. İlk
den Çağının başlangıcını oluşturmuştur. Maden Çağı, o dönemde kullanılan maden türlerine göre üç döneme ayrılmaktadır:
Bakır, Tunç ve demir çağları. Maden Çağı, MÖ yaklaşık 50003000 yılları arasını kapsar. Bu çağ; ilk, orta ve son olmak üzere
üç aşamada incelenir.
Tarihte ilk kez kullanılan maden bakırdır. Altın ve gümüş de bu

NATO ülkemizin üyesi olduğu askeri karakterli uluslar arası örgüttür.

KAPLAN AKADEMİ

kez madenin kullanılmaya başlandığı dönem yeni bir çağın; Ma-

(Cevap: A)

6.

A, B, C ve E’deki örgütler üyesi bulunduğumuz ekonomik karakterli uluslar arası örgütlerdendir. Avrupa İnsan Hakları Mah-

dönemde kullanılmıştır. ancak bakır altın ve gümüşe göre daha

kemesi ise siyasi karakterli bir uluslar arası örgüttür.

fazla bulunduğundan daha çok kullanılmıştır. bakır, doğrudan

(Cevap: D)

işlendiği gibi ateş kullanılarak da biçimlendirilmiştir.
(Cevap: A)

7.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi siyasi karakterli üyesi bulunduğumuz örgütlerdendir. Dünya Bankası ve Uluslararası Pa-

2.

Fransa’nın önemli gelir kaynaklarından biri de turizmdir. Dünya-

ra Fonu ise ekonomik karakterli örgütlerdir.

da en çok turist çeken ülke Fransa’dır. Örneğin 2009 yılında ül-

(Cevap: D)

keyi 80,9 milyon turist ziyaret etmiştir. Ülke turizm geliri bakımından ABD’den sonra ikinci sıradadır.
(Cevap: B)
8.

Petra Ürdün’deki antik kentlerden biridir. Şehir, Dünya Kültürel
Mirasları arasında yer almaktadır. Bir anıt mezar olan Tac Ma-

Doğal kaynakların kullanımı geçmişten günümüze farklı dönemlerde farklılıklar göstermiştir. Paleolitik Çağdan Sanayi Çağına
kadar kaynak kullanımındaki önemli değişim aşağıda gösteril-

GYS SORU BANKASI

3.

hal, Hindistan’ın Agra şehrinde ve Jumna Nehri’nin kıyısında
yaptırılmıştır. Tac Mahal, 1983’ten beri Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer almaktadır. Christo Redentor, Brezilya’da bulunan
İsa’nın heykelidir. Rio de Janeiro şehrinde bulunan bu heykel,
Corcovado Dağı üzerinde yapılmıştır. Fransız heykeltıraş Paul
Landowski tarafından yapılan heykel, 1931 yılında tamamlanmıştır.

miştir.

(Cevap: E)

Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı): Temel geçim kaynağı avcılık
ve toplayıcılıktır.
Mezolitik Çağ (Yontma Taş Çağı) ve Neolitik Çağ (Yeni Taş

9.

Mısır’da bulunan Keops Piramidi, MÖ 2560 yılında Firavun Khu-

Çağı): Tarımsal üretim keşfedilmiştir. Bu nedenle toprağın öne-

fu tarafından yaptırılmıştır. Bu piramit, dünyanın yedi harikası

mi artmıştır.

arasında günümüzde ayakta duran tek yapıdır yapıldığında

Kalkolitik Çağ (Maden Çağı): Demir ve bakırın işlenmeye baş-

145.75 m yüksekliğinde olduğu sanılmaktadır. Mısır’ın İskende-

lamasıyla bu madenleri eritmek için ormanların önemi artmıştır.

riye kenti kıyısındaki Pharos adasında yapılmıştır. Fener yakla-

Sanayi Çağ: Buhar makinesi, pulluk, dinamo ve içten yanmalı

şık 166 m yüksekliğindeydi. Yapımına Büyük İskender’in komutanları Ptolemly Soter zamanında MÖ 290 yılları sonunda baş-

motorların icat edilmesiyle birlikte kömür, demir ve suyun öne-

lanmıştır. Meksika’da bulunan Chichen-Itza piramidi, Maya ta-

mi artmış; doğal gaz ve petrol kullanılmaya başlanmıştır.

pınaklarının en sonuncusu ve en büyüğüdür.

(Cevap: C)

(Cevap: D)

4.

Güney Avrupa ülkelerinden olan İtalya, Akdeniz’e doğru çizme
biçiminde uzanan bir yarımada ile batısında yer alan irili ufaklı
adalardan oluşmaktadır. Ülkenin doğusunda Adriya Denizi, batısında Tiren Denizi yer alır. İyon Denizi İtalya’nın güneyindedir.
Ülke kuzeyde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile kom-

KAPLAN AKADEMİ

10.

şudur.

Galileo Galileo (1564-1642), Kopernik’in kuramını gözlemsel açıdan desteklemiştir. İtalyan bilim insanı Galileo, mercekli bir teleskop yaparak 1609 yılında gözlemelere başladı. En önemli
gözlem sonuçlarını 1610 yılında elde etti. Jüpiter’in dört uydusunu bularak ilk defa yer küre etrafında dolanmayan gök cisimlerinin varlığını ispat etti. Gözlemleri sonunda Venüs gezegeninin evreler gösterdiğini ve Ay’ın üzerindeki yüzey şekilleri olduğunu ortaya koydu.

(Cevap: A)

(Cevap: A)
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İpek böceği, bir tırtıl cinsidir ve dut yapraklarıyla beslenir. Bu ne-

gendir. Bu nedenle yeryüzünden en iyi gözlemlenebilen ve en

denle ipek böcekçiliği dut ağaçlarının bulunduğu yerlerde ya-

parlak görülen gezegendir. Venüs’ün yüzeyinde çok sayıda kra-

pılabilmektedir. İpek böceğinin salgıladığı sıvı havayla temas

ter ve aktif volkan bulunmaktadır. Ayrıca tüm yüzeyi sülfürik asit
bulutlarıyla kaplıdır.
(Cevap: E)
12.

16.

Venüs: Yörüngesi dünyanın yörüngesine en yakın olan geze-

İklim, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca göz-

KAPLAN AKADEMİ

11.

Test • 4

edince ipeğe dönüşmektedir. Türkiye’de kurak yerler ile sıcaklığın çok düşük olduğu yerler hariç, hemen her bölgede ipek
böcekçiliği yapılabilir. Ancak ipek böcekçiliği daha çok Marmara bölgesinde gelişmiştir. Bursa, Bilecik, Sakarya, Balıkesir, Antalya ve Eskişehir ipek böcekçiliği 14. yüzyılda başlamıştır. Son

lenen tüm hava olaylarının ortalama durumudur. İklim bilimine

yıllarda yapay ipek üretiminin artmasına bağlı olarak ipek bö-

Klimatoloji adı verilir. Klimatoloji; iklimin etkilerini açıklamaya ça-

cekçiliğinde gerileme görülmektedir.

lışan, iklimi meydana getiren meteorolojik faktörleri analiz eden

(Cevap: C)

bir bilim dalıdır. İklim bilimi ile uğraşan bilim insanlarına ise iklim bilimci adı verilir.
17.

(Cevap: D)

Ülkemizdeki akarsuların büyük bölümü akarsu turizmi olarak tanımlanan rafting, kano ve nehir kayağı için çok elverişlidir. Bü-

13.

Türk-İslam kültür ve medeniyetinin mimari özelliklerini yansıtan

yük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin tarihi, ar-

Cacabey Medresesi, Selçuklular Döneminde dini ilimler yanın-

keolojik, kültürel, otantik değerleri ve diğer turizm çeşitleriyle bir

da pozitif bilimlerin de öğretildiği bir fakülte olarak kullanılmış;

bütün oluşturmaktadır. Çoruh Nehri, Köprü Çayı, Manavgat Ça-

gökyüzünün, Güneş’in, Ay’ın, yıldızların hareketlerini inceleyen

yı, Dim Çayı, Göksü Nehri, Fırat Nehrinin bir kısmı ülkemizde

bir gözlemevi olarak yıllar boyu ayakta kalmıştır. Selçuklu Dö-

rafting turizmine uygun akarsularımızdır.

nemi’nde Kılıçarslan’ın oğlu Keyhüsrev zamanında Cebrail İbni

(Cevap: E)

Caca tarafından 1272 tarihinde Kırşehir’de yaptırılan Cacabey
Medresesi, o dönemde astronomi çalışmalarının yapıldığı bir ra(Cevap: C)

14.

Termal turizm: Türkiye jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından Dünyada ilk yedi ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan da-
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sathane olarak kullanılmıştır.
18.

Türkiye’nin biyoçeşitliliği için en önemli tahdit, yaşam alanlarının (habitat) kaybolmasıdır. Aşırı sulama, sulak alanların kurutulması, baraj ve otoyol yapımı, plansız turizm, çarpık kentleşme, plansız madencilik, orman ve makilik alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi vb. sonucunda habitatlar parçalara bölünüp tahrip edilmektedir. Habitatların tahrip edilmesi, ortama yabancı türlerin girmesi ve besin zincirinin bozulması vb. biyoçe-

ha üstün nitelikler taşımaktadır. Termal sularımız doğal çıkışlı eri-

şitliliği tehdit eden önemli tehlikelerdendir.

yik maden değeri yüksek, kükürt, radon ve tuz bakımından zengindir. Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmak-

(Cevap: D)

tadır.
(Cevap: E)
19.

Artemis Tapınağı Efes’te (İzmir) MÖ 550 yılında, Lidya kralı Cro-

Nüfus politikalarını etkileyen etmenlerden biri de nüfusla ilgili te-

esus tarafından Tanrıça Artemis’e ithafen yaptırılmıştır. Tamamıy-

orilerdir. Bu teorilerden en etkili olanı Thomas Malthus’ın 1789

la mermerden oluşan yapı bronz heykellerle süslenmişti. Hem

yılında ileri sürdüğü görüştür. Bu görüşe göre nüfus geometrik

tapınak hem de Pazar yeri olan Artemis Tapınağı, MÖ 21 Tem-

hızla artarken (1,2,4,8,16,32…) doğal kaynaklar aritmetik olarak

muz 356’da adını ölümsüzleştirmek isteyen Herostratus adlı bir

artmaktadır (1,2,3,4,5,6…). Malthus, yeryüzünde yaşanan kıtlık,

Yunanlı tarafından yakılmıştır.

yoksulluk ve toplumsal bunalımların temel nedeni olarak nüfus

(Cevap: E)

artışını ileri sürmüştür. Bu nedenle nüfus artış hızının azaltılması gerektiğini savunmuştur. Uzun bir süre Avrupa’daki nüfus politikaları bu teoriden etkilenmiştir. zamanla teknoloji ve ileri tekniklere bağlı olarak doğal kaynakların üretiminin çok üst düzeye ulaşması Malthus’un teorisini çürütmüştür.
Zamanla yoksulluğun nedeninin nüfus artışı olmadığı, yoksulluğun asıl nedeninin doğal kaynakların büyük bir bölümünün
küçük bir azınlığın kullanımında olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu gelişmeler, Malthus’un nüfusla ilgili teorisinin önemin yi-

KAPLAN AKADEMİ

15.

20.

Kolezyum, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunmaktadır. Romalıları eğlendirmek için gladyatörlerin dövüştürüldüğü ve birçok
gösterilerin yapıldığı bir arena olan ve Flavianus Amfiteatrı olarak da bilinen Kolezyom’un yapımına 72 yılında başlandı, 80 yılında yapımı tamamlandı.

tirmesine neden olmuştur.
(Cevap: B

(Cevap: D)
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Birleşmiş Milletlerin savaş soykırım gibi suçlarına bakan ulusla-

Mendeleev 1869’da periyodik sistemi oluşturdu. Ernest Ruther-

rarası mahkemesi Uluslararası Ceza Divanı’dır. 2002 yılında ku-

ford ise 1911’de atom çekirdeğini keşfetti.

rulan mahkeme 2003 yılında çalışmalarına başlamıştır. Mahke-

(Cevap: B)

2.

6.

1803-1808’li yıllarda John Dalton atom teorisini açıkladı. Dmitri

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

me Hollanda’nın Lahey kentinde bulunmaktadır.
(Cevap: C)

Modern kimya deneylerde kullanılan maddeler arasında sayısal
ilişkilerin kurulması teorilerin doğrudan deney sonuçları ile iliş-

7.

kilendirilip test edilmesi ile başlar. Modern kimyanın başlıca ön-

Avrupa’nın ilk Filistin Büyükelçiliği İsveç’te açılmıştır. Şubat
2015’te açılan büyükelçiliğin açılışına Filistin Devlet Başkanı

cüleri Robert Boyle, Priestley (1733-1804) Lavoisier (1743-1794)

Mahmud Abbas da katılmıştır.

ve Dalton (1766-1844) olarak bilinmektedir.

(Cevap: A)
(Cevap: D)

Zacharias Janssen ilk mikroskobu ve teleskopu icat etmişitir.
Robert Hooke hücre kavramını ilk kez kullanan bilim adamıdır.
Antonie Van Leeuwenhoek kendi geliştirdiği mikroskopla bakterileri görmüş ancak bunlara hayvancıklar adını vermiştir. Gaz
karışımlarından saf gazları elde eden bilim adamı ise Robert
Boyle’dir.
(Cevap: C)

4.
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3.

8.

tı’nın İslamlaşmasına karşı 2014 yılından itibaren toplu gösteriler düzenlenmeye başlamıştır. Kurulduğunda da 350 üyesi olan
hareketin bir yıl içinde sayısı 25000’e çıkmıştır.
(Cevap: A)

9.

Nisan 2017’de Bulgaristan’da düzenlenen Eskrim Dünya Genç-

Soru kökünde bahsedilen siyasi hareket Pediga’dır. Hareket Ba-

Nobel ödülü alan ilk Türk vatandaşı Orhan Pamuk’tur. Dünya’nın
en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Orhan Pamuk, Nobel ödü-

ler Şampiyonasında Dünya şampiyonu olan sporcumuz Ahmet

lünü 2006 yılında almıştır.

Acar’dır.

(Cevap: A

5.

İslam, Orta Doğu ve Batı ilişkileri üzerine eserleri olan ve sözde
“Ermeni Soykırımı”nı reddetmesi ile gündemde olan 2018’de

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap: D)

hayatını kaybeden tarihçi Bernard Lewis’tir.

10.

İslam işbirliği Teşkiları’nın 2016–2019 arası dönem başkanlığını
Türkiye yapacaktır. Bu sebeple 13. İslam Zirvesi 2016 yılı içinde
Türkiye’de yapılmıştır.

(Cevap: A)

(Cevap: E)
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11.

Test • 5
16.

Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngören proje Şah Deniz Projesi’dir. Şah Deniz 1 projesiyle Azerbaylaşmalarla Şahdeniz 2 projesine de ortak olmuştur.
(Cevap: A)

• Devletin sanayi, ticaret hayatındaki etkisi en aza indirilir, böylece siyasilerin de müdahaleleri engellenmiş olur.

KAPLAN AKADEMİ

can’dan doğalgaz ithal eden Türkiye Mayıs 2014’te yapılan an-

Kitlerin özelleştirilmesi ile;

• Finansmanı devlet bütçesinden karşılandığı için, kitlerin özelleştirilmesi devletin yükünü hafifletir.
• Zarar eden kuruluşların devredilmesi sağlanır.
• Daha nitelikli mal ve hizmet sunulur, ancak bunun doğal bir
sonucu olarak da fiyatlar yükselebilir.
(Cevap: A)

12.

G-20 zirvesi 2020’de Suudi Arabistan’da düzenlenecektir.
17.

(Cevap: C)

Başaran Holdinge ait özel uçak Birleşik Arap Emirliklerinden
Türkiye’ye gelmekte iken İran’da düşerek 11 kişinin ölümüne
yol açmıştır.

13.

Avrupa Birliği üyeliğine Temmuz 2009’da başvuran İzlanda, önce 2013 yılında AB üyelik müzakerelerini askıya almış, 2015 yılında da katılım başvurusunu geri çekmiştir. Yaşanan bu değişimin sebebi ülkedeki iktidar değişikliğidir.
(Cevap: B)

14.
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(Cevap: B)

18.

ği için yaptığı operasyonun adı; Zeytin Dalı Harekatı’dır.
(Cevap: C)

19.

Hamlet, Kral Lear, Othello ve Macbath Shakespeare’nin kalema

Türk silaklı Kuvvetleri Ocak 2018’de Afrin’e Türkiye’nin güvenli-

Britanyalı ekonomist Keynes, neoklasik iktisadın bir eleştirisini
yapmış ve talebin hükümet tarafından yönetilmesi gerektiğini

aldığı oyunlardandır. Alacakaranlıkta adlı oyun Anton Cehov ta-

savunmuştur. Temel eseri İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teo-

rafından yazılmıştır.

risi’dir.

(Cevap: A)

15.

2019’da 4. kez Dünya Şampiyonu ve 9. kez Avrupa Şampiyonu

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap: B)

20.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra 2018
seçimleri sonrası ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Fuat Oktay atanmıştır.

olan güreşcimiz Rıza Kayaalp’dir.
(Cevap: B)

(Cevap: A)
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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)

GYS 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)

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.
(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.

(Cevap C)

(Cevap C)

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.

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

GYS SORU BANKASI

(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
• Zayıflıkların korunması ilkesi
• Devletin müdahalesi ilkesi

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

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

• Süreklilik ilkesi

4.

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;

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
• Vergi hukuku

(Cevap C)

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.

GYS SORU BANKASI

• Ceza hukuku

(Cevap B)
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)

Özel hukukun dalları şunlardır:
KAPLAN AKADEMİ

• Ticaret hukuku
• 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.

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

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

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

(Cevap D)

• Medeni hukuk

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

(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.

Hukuk kurallarının;

• Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

• soyut olması, genel hükümler bildirmesini
ifade eder.
Hukuk kuralları özel değil geneldir; yani herkese uygulanır.
(Cevap C)

GYS SORU BANKASI

• değişken olması, günün koşullarına göre değişmesini
• sürekli olması, yürürlükte kaldığı sürece uygulanmasını

• 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.

4.

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)

(Cevap A)

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)

GYS SORU BANKASI

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.

GYS 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)

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

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.
(Cevap E)

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)

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

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)

GYS 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)

105

GYS

Test • 5

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.

GYS 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.

GYS 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 A)

(Cevap B)

9.
4.

Kişilik hakkının ihlalinde hukuka uygunluk nedenleri şunlardır:

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)

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)

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.
(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)

(Cevap A)

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.

18. Medeni hukukun yürürlük kaynakları asli, tali ve yardımcı
kaynaklar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu normların hiyerarşisi ise şu şekildedir:

Özel haklara örnek olarak ayni hakları, fikri hakları, kişilik haklarını ve alacak haklarını gösterebiliriz.
(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

1) Asli Kaynaklar
• Yazılı Olanlar
a) Kanunlar
b) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
c) Yönetmelikler
d) İçtihadı birleştirme kararları
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.

• Yazılı Olmayan
a) Örf ve âdet hukuku
2) Yardımcı Kaynaklar
a) Yargı kararları
b) Doktrin

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.

Doktrinler ve yargı kararları başvurulması zorunlu olmayan
kaynaklardır.
(Cevap D)

15. Fiil ehliyeti, kendi eylem ve işlemleriyle haklar ve borçlar yaratabilme yeteneğidir. Bu ehliyetin üç temel şartı vardır:
1. Ergin olmak
2. Ayırtetme gücüne sahip olmak
3. Kısıtlı olmamak

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

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)
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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)

(Cevap A)

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) amaçları ilgili kanunda şu şekilde sıralanmıştır:
GYS 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.

• Kişi hak ve özgürlüklerini korumak
• Kamu düzen ve güvenliğini korumak
• Toplum barışını korumak
• Suç işlenmesini önlemek

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)

Sosyal yardım ve hizmetleri yaygınlaştırmak TCK’nın amaçları arasında sayılmamıştır.
(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)
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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.

(Cevap D)

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)

GYS SORU BANKASI

(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.

2.

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)

8.
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)

(Cevap E)

9.

4.

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.

GYS SORU BANKASI

3.

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

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

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)
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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)

(Cevap C)

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.

Hukuk devletinin unsurları şunlardır:
GYS SORU BANKASI

13. Soru öncülünde hukukta yorum teorilerine ilişkin ayırt edici
bazı bilgiler verilmiştir. Doğru eşleştirme–sıralama B’de verilmiştir.

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.

• İdari işlemlerin yargısal denetimi
• Yasama işlemlerinin yargısal denetimi
• Yargı bağımsızlığı
• Kanuni hâkim güvencesi
• İdarenin mali sorumluluğu

(Cevap B)

• 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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HUKUKA GİRİŞ (TEMEL KAVRAMLAR)
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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

(Cevap D)

(Cevap E)

9.
4.

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.

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.

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
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
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.

GYS SORU BANKASI

Tekerrür

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.

8.

9.

(Cevap A)
5.

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.

(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.

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.
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)

GYS 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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap D)

(Cevap C)

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

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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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
• Ahlak kuralları
• Görgü kuralları

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

GYS SORU BANKASI

• Örf ve âdet hukuku

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.
4.

Bir olayın veya olgunun varlığını veya yokluğunu ispata delil denir.

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
• Devletin, işsizliği önlemek için gerekli önlemleri alması
GYS 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.

• 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.

• Çalışanlara ücretli tatil hakkının tanınması

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.

10. Hak, hukuk düzeni tarafından kişilerin korunan menfaatidir.
Öyleyse bir hakkın kazanılması, hak ile kişi arasında bağlantı kurulmasını ifade eder.

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

(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.

(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)

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.

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.

a. Hukuki olay: Hukuk düzeninin sonuç bağladığı insan iradesi dışında gelişen olaylara denir . Doğum ve ölüm hukuki olaya birer örnektir.

Mevzu Hukuk: Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütününe verilen addır.

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.

Hakları meydana getiren üç olgu vardır:

Tabii (Doğal, ideal) Hukuk: Uygulanmakta olan hukuku değil, olması gereken hukuku ifade eder.

5.

(Cevap A)

9.

GYS 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)

119

GYS

Test • 12

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)

na sorumluluk denir. Hukukumuzda kişi (şahıs) ile sorumluluk esası geçerli değildir.

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

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.

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

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.

(Cevap A)

(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, bu-

(Cevap E)

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.

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

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)

• Kanun

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

4.

Kısıtlılık sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

GYS SORU BANKASI

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
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)

• Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
• 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)
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(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
• Zaman aşımı

(Cevap C)

• Şikâyet ve şikâyetten vazgeçme
GYS SORU BANKASI

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.

• 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)

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)
8.

(Cevap B)

9.

4.

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.

Belli bir hukuki konu hakkında yazılı bir hükmün bulunmaması kanun boşluğu kavramı ile ifade edilmektedir.

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.

GYS 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)

(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.

Hukuk normlarının yorum yöntemleri konusunda doktrinde
tam bir uzlaşma olmamakla birlikte, ileri sürülen yöntemler
şu şekildedir:
• Lafzi yorum (deyimsel)

GYS SORU BANKASI

3.

• 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.

(Cevap C)

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

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

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)

(Cevap E)

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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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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

8.

(Cevap A)

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

(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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DEVLET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI VE ANAYASA GİRİŞ
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.

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

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.

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)

8.

Konvensiyonel sistem adı da verilen meclis hükümetinde
yasama ve yürütme, hatta bazen yargı yetkileri parlamentoda toplanır. Bu sistemin ilk örneği, 1789 Devri sonrası dö-

3.

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.

GYS SORU BANKASI

nemde (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.

Çerçeve Anayasa: Genel ilkeleri düzenleyen ve bunların uygulama biçimlerini kanunlara bırakan anayasa tipidir.

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

Yazısız Anayasa: Toplum içinde uzunca bir süre kesintisiz
olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşan anayasadır. (İngiliz Anayasası)
(Cevap B)

(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.

Yazılı Anayasa: Bir anayasa içinde olması düşünülebilecek
kuralların eytkili bir organ tarafından bir belge içinde toplanmasıdır.

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:

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.

(Cevap B)

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

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

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

(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.

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

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)

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

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.

8.

GYS SORU BANKASI

3.

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.
II. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası döneminde kurulmuştur. 1961 Anayasası’nda, Anayasa Mahkemesi üyelerini Meclis seçerken 1982 Anayasası’nda üyeleri Cumhurbaşkanı seçmektedir.
III. Siyasi parti grupları 1961 Anayasası’nda 10 kişi iken 1982
Anayasası’nda bu sayı 20’ye çıkarılmıştır.

(Cevap D)

(Cevap E)

4.

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.

(Cevap D)

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.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

5.

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 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)

131

GYS

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.

GYS 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.

GYS SORU BANKASI

2.

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.

8.

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

(Cevap D)

9.
4.

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.

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)

GYS 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.

GYS 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.

(Cevap A)

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)

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.

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.

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

(Cevap E)

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

(Cevap C)

• 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)

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

GYS SORU BANKASI

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

6.

• 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

3.

• 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.

• Devlet yönetiminin herhangi bir dinin vesayeti altında bulunmaması
• Din ve inanç özgürlüğünün sağlanması
• Devletin vatandaşları arasında din ve mezhep ayrımı yapmaması gösterilebilir.

(Cevap D)

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.

(Cevap D)

(Cevap C)

16. Atatürk milliyetçiliğine bağlılık ilkesi: Dil, din, ırk, mezhep ayırımı yapmaksızın Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı
olan herkesin Türk olduğu prensibine dayanır.
GYS SORU BANKASI

(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 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)

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.

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.

(Cevap C)

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.

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.

(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

• Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması

(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)

3.

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.

8.

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:

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

4.

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

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

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.

• Halk oylaması

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)

139

GYS

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

DEVLET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARI VE ANAYASA GİRİŞ

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

(Cevap A)

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

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

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)

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

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)

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

(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.

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.

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.

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.

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

(Cevap E)

• Asker ve sivil kanattan oluşan kurucu meclisler tarafından hazırlanmıştır.
Danimarka: Danimarka Krallığı
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.

Buna göre soru öncülünde verilen ifadelerin tamamı doğrudur.
(Cevap E)

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)

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.

• Her iki anayasa da halkoyuna sunularak kesinleşmiştir.

9.

(Cevap C)

5.

• Her iki dönemde de meclisin sivil kanadı seçimle oluşmamıştır.

GYS SORU BANKASI

3.

(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.
(Cevap C)

(Cevap E)

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

GYS SORU BANKASI

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.

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.

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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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.

(Cevap E)

7.

8.

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.

• Olağanüstü hâllerde vatandaşlardan istenecek hizmetler
• Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda görülen vatandaş ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları

• kişinin dokunulmazlığı
• kişi hürriyeti

(Cevap E)

GYS SORU BANKASI

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

Anayasamızın 18. maddesi, zorla çalıştırma yasağının istisnalarını belirlemiştir. Bu istisnaları şu şekilde sıralayabiliriz:
• Hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar

(Cevap D)

4.

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

(Cevap A)

3.

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

• zorla çalıştırma yasağı

9.

• özel hayatın gizliliği

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
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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.

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.

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

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.

(Cevap D)

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.

GYS SORU BANKASI

8.
2.

4.

Pozitif statü hakları 1982 Anayasası’nda sosyal ve ekonomik haklar başlığı altında düzenlenmiştir.
(Cevap E)

9.

(Cevap B)

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.

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)

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.

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.

GYS SORU BANKASI

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

(Cevap A)

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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ANAYASANIN GENEL ESASLARI, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
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)

3.

1982 Anayasası’nda yer alan siyasi haklar:
• Vatandaşlık hakkı

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.

• Kamu hizmetlerine girme hakkı
• Dilekçe hakkı
• Vatan hizmeti hakkı
Öğrenim hakkı, sosyal ve ekonomik haklar kapsamındadır.
(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

• Seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı

4.

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.

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)

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.

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

Seçme ve seçilme hakkı kamu hak grubunda yer alan siyasal nitelikli bir hak olup özel haklar arasında yer almaz.

(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.

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)

GYS 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.

8.

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)

(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.

9.

(Cevap D)

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.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

5.

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

(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
• Hâkimler ve savcılar

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)

GYS SORU BANKASI

• 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 ANAYASASI: YASAMA ORGANI VE FAALİYETLERİ
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.

GYS 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)

GYS SORU BANKASI

• Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi
öğrencileri.

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 B)

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.
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)

(Cevap B)

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

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.

(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)

GYS 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

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.

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.

• Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.

GYS SORU BANKASI

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

(Cevap A)

Buna göre;

(Cevap A)

(Cevap E)

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)

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

3.

8.

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)

4.

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.

9.

(Cevap A)

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.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

5.

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 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)
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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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

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 B)

(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
• Memurlar
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.

• Yüksek yargı organı mensupları

GYS SORU BANKASI

3.

• 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
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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)

GYS 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.

(Cevap A)

GYS 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.

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 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.

GYS SORU BANKASI

• Üyenin Cumhurbaşkanı seçilmesi

(Cevap E)

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.
(Cevap C)

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

GYS SORU BANKASI

3.

7.

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

(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
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(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.

GYS 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

9.

• 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

GYS SORU BANKASI

• Türk vatandaşı olmak

(Cevap D)

4.

10. Milletvekilliğini sona erdiren durumlar şunlardır;
• Milletvekilinin, Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz
olarak 1 ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmaması

• Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev ve hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi
• 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)

• Milletvekili seçilme yeterliliğini ortadan kaldıran bir suçtan kesin hüküm giymesi

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

sından Cumhurbaşkanınca atanır.

• Genel ve özel af ilanına karar vermek

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.
(Cevap E)
GYS SORU BANKASI

Bakanlar: Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar ara-

• Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek

(Cevap E)

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

15. Cumhurbaşkanı: Doğrudan halk tarafından seçilir.

• 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)

(Cevap E)

• Cumhurbaşkanlığını (hükûmeti) denetlemek

TBMM üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar doğrudan
doğruya halk tarafından seçilir.

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.

GYS 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)
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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.

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.
(Cevap C)

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.
(Cevap C)

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.

(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.

GYS SORU BANKASI

• 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)

(Cevap D)

14. 1982 Anayasası’na göre,

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

8.

(Cevap E)

(Cevap D)

4.

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.

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.

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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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)

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

18. Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri anayasanın 104. maddesinde belirtilmiştir. Seçimleri ertelemek TBMM’nin görevi
olup Cumhurbaşkanının görevi değildir.
(Cevap E)

14. 2017 Anayasa değişikliği kesinleşen hükmüne göre Cumhurbaşkanı bir kanunu TBMM’ye geri dönerse en az üye
tamsayı salt çoğunluğu (301) sayı aranır.

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.

GYS 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)
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KAPLAN AKADEMİ
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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)

GYS 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 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.

GYS SORU BANKASI

2.

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.

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
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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)

GYS 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 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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre; Milli Güvenlik Kurulunun teşkilatı ve görevleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir.
(Cevap C)

(Cevap D)

4.

9.

1982 Anayasası’nın 2017 halk oylaması ile değişen hükümlerine göre bakanları seçmek ve atamak görevi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

(Cevap C)

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.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

5.

1982 Anayasası’nda 2017 halk oylaması ile kesinleşen düzenlemeye göre, Devlet Denetleme Kurulu sadece “yargı organları” üzerinde denetlemede bulunamayacaktır.

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
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(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)

GYS 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 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.

GYS 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
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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)

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

Cumhurbaşkanı, kanun değişikliklerini değil, Anayasa değişikliklerini halkoyuna sunabilir.
(Cevap A)

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.

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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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.
(Cevap E)

2.

6.

Sayıştay kararları için en çok bir defaya mahsus 15 gün içinde düzeltme talebinde bulunulabilir.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

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.

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)

3.

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

(Cevap E)

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

8.

(Cevap C)

4.

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.
(Cevap B)

9.

Anayasanın 146. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi 15
üyeden kurulur. Bu üyelerden 3 tanesini TBMM seçer.
(Cevap A)

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)

GYS 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)

GYS 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)

4.

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken
Sayıştay’dan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. (Anayasa Md. 69)

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)

184

1982 ANAYASASI: YARGI ORGANI VE FAALİYETLERİ
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)

7.

Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ile ödevler hakkında
yüksek bir mahkeme olan Danıştay kararları esas alınır.

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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

Anayasa Mahkemesi kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve TBMM iç tüzüğünü şekil ve esas bakımından, anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler.
(Cevap D)

(Cevap D)

9.

4.

Anayasa Mahkemesi seçeneklerdeki tüm organların başkanlarını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahiptir.
Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi kendi başkanını yargılama
yetkisine de sahiptir.

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.

Mahallî idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin
hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

5.

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.

(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.

GYS 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)

(Cevap E)

5.

(Cevap A)

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.

Anayasa Mahkemesi, kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün, Anayasa’ya şekil ve esas
bakımından uygunluğunu denetlemek amacıyla 1961 Anayasası ile kurulmuştur.

GYS 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:

müeyyideleridir.

(Cevap A)

• Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar.
GYS SORU BANKASI

1982 Anayasası’nda 2004 yılında yapılan değişiklikle, ölüm
cezası ve onunla ilgili hükümler kaldırılmıştır. Bu nedenle hiç
kimseye ölüm cezası verilemez.

• 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.

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.

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.

16. 1982 Anayasası’nda yapılan 2017 değişikliğiyle HSK üye sayısı 13 olarak düzenlenmiştir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(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

GYS 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.

• Ticari faaliyette bulunmak

• 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 )

GYS 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.

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)

Ancak I ve III. öncülde belirtilen bilgi yanlıştır. Çünkü Genelkurmay Başkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargı denetimi dışında tutulması söz konusu değildir.

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.

2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı işlemlerine de

(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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

2017 Anayasa değişikliği ile savaş dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağı kararlaştırılmıştır.
(Cevap E)

(Cevap C)

9.
4.

Cumhurbaşkanlığı, Vali, içişleri Bakanı, kaymakam, Genel
Kolluk Amiri iken Belediye Başkanı yerel kolluk amiridir.
(Cevap E)

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.
(Cevap A)

(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

13. İdarenin bütünlüğü ilkesi, 1982 Anayasası’nın 123. maddesinde; idarenin mali ve ekonomik sorumluluğu ise anayasanın dördüncü kısmında düzenlenmiştir.

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)

GYS 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)

GYS 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.

GYS 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)

• Hizmetler, yeknesak bir biçimde yürütülür.
• 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 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.

(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

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.

18. Yeni bir ilçe kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi,
adının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile yapılan idari işlemlerdir.
(Cevap C)

(Cevap B)

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)

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.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(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.
(Cevap E)

3.

Yerinden yönetim (ademimerkeziyet) topluma sunulacak hizmetlerin tek elden değil, merkezî idare içinde yer almayan
kamu tüzel kişilerince yürütülmesidir.
(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

8.

Anayasamıza göre, aşağıdaki eylem / işlemlerin mutlaka kanunla; yani TBMM kararı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Yasama organının idareye yetki vermesi söz konusu olamaz.
• 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.

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)

GYS 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.

GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

8.

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 C)

(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.

(Cevap E)

KAPLAN AKADEMİ

5.

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 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)

GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

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)

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.

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.

Test • 6

(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)

GYS 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.

17. 1982 Anayasası idarenin eylem ve işlemlerini sadece hukukilik denetimine tabi tutar.
(Cevap B)

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;

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

• Sürekli ve düzenli
• 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)

GYS 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)

GYS 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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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)

GYS 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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GYS

Test • 8

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.

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 Sağlık: Genel sağlık toplumun bütününü tehdit
eden bulaşıcı ve yaygın hastalıklarla mücadele demektir.

(Cevap D)

• Genel Ahlak: Belli bir zamanda ve yerde toplumun tamamına ya da etkili bir çoğunluğuna egemen olan toplumsal davranış kurallarıdır.
GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

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.

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)

206

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

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.

GYS 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

GYS

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

Test • 1

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

GYS 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.

GYS 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

GYS
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Test • 2

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.

18. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi’ne 12 üye seçme hakkına sahiptir Bu üyelerin 2’sini
Danıştay’ın gösterdiği adaylardan seçer.

Cevap C

GYS 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.

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

210

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

GYS 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
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10. Anayasa’nın 161. maddesine göre Bütçe Komisyonu’nun
rapor süresi 55 gündür.
Cevap C

GYS
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Test • 3
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

GYS 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
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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

GYS 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

GYS
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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

GYS 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

GYS 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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GYS

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

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

GYS 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
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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.
Cevap D

1982 Anayasası 78. maddesine göre TBMM seçimleri 5 yılda bir, Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün yapılır.
Cevap B

4.

GYS SORU BANKASI

8.
3.

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

GYS

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

GYS 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.

GYS 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

GYS

SAYILARLA 1982 ANAYASASI

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

GYS 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

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
4.

Memurluğu sona erdiren yasal ihlaller, 657 sayılı Devlet Me-

(Madde 1) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl

murları Kanunu’nun 94. maddesinde düzenlenmiştir. Buna

Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin

göre, memurluğu sona erdiren hâller şunlardır:

kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

• Çekilme (istifa)
• Çekilmiş (müstafi) sayılma
• Memurluktan çıkarılma
• Koşullarda eksiklik
• Bağdaşmazlık

larda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri;

• Ölüm

hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sa-

• Emeklilik

yılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitele-

Nakil, memurluğu sona erdiren bir neden değildir.

rin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühen-

(Cevap E)

dislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera va Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile Emniyet

B, C, D ve E seçeneklerinde verilen ilkeler 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yer alan ödev ve sorumluluklardandır. A seçeneğinde verilen “sendikal faaliyetlerde bulunma”
ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan ödev ve
sorumluluklardan değildir.

Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.

GYS SORU BANKASI

2.

(Cevap D)

(Cevap A)

5.

Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir
yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içerisinde aday
memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
(Cevap B)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;
• uygulamayı isteme hakkı
• güvenlik
• emeklilik
• çekilme
• müracaat, şikayet ve dava açma

KAPLAN AKADEMİ

3.

• sendike kurma
• izin
• kovuşturma ve yargılama
• isnat ve iftiralara karşı koruma

6.

İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle bulunduğu yerden başka bir yerdeki göreve atanalar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü
içinde işe başlamak zorundadırlar.

genel haklardan sayılmıştır.

(Cevap A)

(Cevap B)
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GYS

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
Yazılı azami süreler kadar izin verileri memurun, bu iznin so-

10. (Madde 104) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli

nunda işe başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu ibraz

ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli ol-

etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının de-

ması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engel-

vam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memur hakkında emeklilik
hükümleri uygulanır.
(Cevap D)

8.

KAPLAN AKADEMİ

7.

Test • 1

(Madde 94) Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı ola-

li olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna
dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
(Cevap B)

11. (Madde 18) Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memu-

rak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğin-

runun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları

de bulunabilir. (Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edi-

elinden alınamaz.

len mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin

(Cevap D)

kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder.
Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir
vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bı-

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özürsüz veya

rakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber ver-

(Cevap D)

9.

iki gin göreve gelmemek aylıktan kesmeyi gerektirir.
GYS SORU BANKASI

mek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.

(Cevap A)

(Madde 125) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları
ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

13. (Madde 104) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, do-

A – Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha

ğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta

dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum
öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. An-

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

cak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılma-

sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip rapo-

sında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve

ruyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan ön-

esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi bel-

ceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda,

ge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakı-

doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süre-

mında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

ler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun er-

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken

ken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin

ayrılmak, görev mahallini terketmek,

kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süre-

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

sine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık

d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

ta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek
veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranış-

KAPLAN AKADEMİ

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranış-

(Cevap B)

14. Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken
bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.

larda bulunmak.

(Cevap C)

(Cevap B)
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2.

Madde 68

Memurluğun sona erdiren haller (Madde 98):
Devlet memurlarının;

• Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

A) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

• Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde
etmiş olması şarttır.
• Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü
derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın
yapı-labilmesi için ilgilinin;
• 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan
az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave
edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul
devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
c) Memurluktan çekilmesi;
ç) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;
d) Ölümü;
hallerinde memurluğu sona erer.
(Cevap D)

3.

İkinci görev verilecek memurlar ve görevler (Madde 88) şunlardır:
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas
görevlerinin yanında;

GYS SORU BANKASI

• Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

KAPLAN AKADEMİ

• Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli
bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

• Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu
suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her
yıl kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabip-

• Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst
kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra
beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.

İkinci görev olarak verilebilir.

• Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir.
Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili
bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin
yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.

likleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis,
yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
Asıl görevlerinin yanında;
a) Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip
yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde
ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi
öngörülen şube müdürlükleri,
b) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili başKAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

tabiplik,
c) Veteriner, dişhekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,
d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,
ikinci görev olarak yaptırılabilir.

(Cevap A)

(Cevap B)
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4.

Test • 2
9.

(Madde 83) Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizme-

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda verilen görevden uzaklaştırmaya

tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihin-

ilgili doğru bilgilerdir. C seçeneğinde verilen ifade ise yan-

den itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları
sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi
yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf as-

KAPLAN AKADEMİ

tini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini

lıştır. Doğrusu; Madde 140 – Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.
(Cevap C)
10.

kerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları

A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara ilişkin yasaklarla

kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Asker-

ilgili doğru bilgilerdir. Ancak E seçeneğinde verilen bilgi yan-

lik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre top-

lıştır. Devlet memurları sendika üye olabilirler.

lamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi
ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak su-

(Cevap E)

retiyle değerlendirilir.
(Cevap A)

11. Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) görevli Devlet memurları
için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa

Mazeret izni (Madde 104): Memura, eşinin doğum yapma-

başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün ba-

sı hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin ve-

şarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve

ya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendi-

illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek

sinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde

Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne ka-

isteği üzerine yedi gün izin verilir.

dar ödül verilebilir.
(Cevap C)

6.

Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerdir. (Madde 125)

GYS SORU BANKASI

5.

(Cevap C)
12. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.
(Cevap D)

(Cevap A)

13. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplinle ilgili doğru bilgilerdir. C seçeneğinde verilen “aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza
7.

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir di-

mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin ko-

siplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır (Madde 125):

vuşturmasını durdurur” ifadesi ise yanlıştır.

Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında,

(Cevap C)

görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların
yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık gös-

14. Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurla-

termek veya düzensiz davranmak,

ra hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itiba-

(Cevap D)

riyle ödenen parayı İfade eder.

8.

Memuriyete girişte yaş: (Madde 40) Genel olarak 18 yaşını
tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve
Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre veteriner hekim,
hemşire yardımcısı, sağlık idarecesi ve biyolog sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahildir. Kimyager ise teknik hizmetler sınıfına dahildir.

kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

(Cevap E)

(Cevap C)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

224

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
1.

Test • 3

Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla

6.

birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.
(Cevap B)

lardır:
• Genel idare hizmetleri

KAPLAN AKADEMİ

ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir

Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen hizmet sınıfları şun-

• Teknik hizmetler
• Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri
• Eğitim ve öğretim hizmetleri
• Avukatlık hizmetleri
• Din hizmetleri
• Emniyet hizmetleri
• Yardımcı hizmetler

2.

• Mülki idare amirliği hizmetleri

DMK’nın 125. Maddesine göre, göreve sarhoş gelmek, gö-

• Millî istihbarat hizmetler

rev yerinde alkollü içki içmek kademe ilerlemesinin durdu-

Görüldüğü gibi askerî hizmetler sınıfı bu başlık altında yer

rulması cezasını gerektiren fiil ve hallerdendir.

almamaktadır.

(Cevap E)

3.

(Madde 125) Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30
- 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

7.

İtiraz: (Madde 135): Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı
yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

4.

(Cevap A)

Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

5.

I. öncülde verilen suçun cezası uyarma, II. öncülde verilen
suçun cezası kınama, III. öncülde verilen suçun cezası Devlet memurluğundan çıkarma ve IV. öncülde verilen suçun

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

8.

Emeklilik hakları, ölüm yardım ödeneği, öğrenim bursları ve
yurtları ve aile yardım ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre memurlara verilen sosyal haklar ve yardımlardandır. Ders görevi ücreti ise tüm memurlara değil öğretmenlere verilir

cezası ise kınama olmalıdır.

(Cevap B)

(Cevap A)
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(Madde 103) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlar-

12. Madde 1 Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile ye-

da, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbi-

rine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını ko-

rini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir ön-

rumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için ge-

ceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.
Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 3

rekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele,

memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul et-

her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

mesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararı-

(Cevap C)

na göre ilgili memurca ödenir.
(Cevap B)

13.

A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler 65 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların sosyal haklar ve yardımlarındandır. B seçeneğinde verilen “fazla çalışma ücreti” ise memurların sosyal haklar ve yardımlarından değildir.

ği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun
evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin
ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine ye-

GYS SORU BANKASI

10. (Madde 104) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, iste-

(Cevap B)

di gün izin verilir.
(Cevap C)
14. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre A, B, C, D seçenekleri istisnai memurluklardandır. Bunun dışında, Valilik,
Büyükelçilikler, Elçilikler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanlıkları gibi diğer istisnai memurluklar arasında sayabiliriz. Kaymakamlık ise istisnai memurluklardan değildir.

11. (Madde 126) Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun
ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

15. Kademe; derece içinde, görevin önemi ve sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amiridir. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olma şartı vardır.

başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

(Cevap A)

(Cevap C)
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657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’na göre yetki almadan

bağdaşmazlık, ölüm ve emeklilik memurluğun sona erme

gizli bilgileri açıklamak fiili devlet memurluğundan çıkartıl-

nedenlerindendir. Yaşlılık ise sona erme nedeni değildir.

mayı gerektiren bir disiplin cezasıdır. Bunun yanında; siya-

(Cevap D)

2.

6.

Çekilme, çekilmiş sayılma, çıkarılma, koşullarda eksiklik,

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 4

si partiye girmek, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, amirlerine ve maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum veya davranışlarda bulunmak da memuriyetten çıkartılmayı gerektirir.
(Cevap B)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl
içinde ceza verilmez ise ceza zamanaşımına uğrar.
Ayrıca disiplin soruşturması; uyarı, kınama, aylıktan kesme,
ve kademe ilerlemesinin durdurulmasında bir ay içinde, memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(Cevap A)

7.

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre I, II, III ve IV
maddede verilenler istihdam şekillerindendir. Devletin aylıkçılar şeklinde bir istihdamı yoktur.

3.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Memura, yıllık
izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defa kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız
izin verilebilir.
(Cevap C)

4.

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin
kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı yük-

8.

sek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Bu sürede kararın ilgiye

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 5 yıl süreli yükseköğretimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademe-

tebliğinden itibaren yedi gündür. Devlet memurluğundan çı-

leri 9/2 ile başlar. Dört yıllık yükseköğretim mezunları ise yi-

karılmaya karşı ise ilgilinin başvurabileceği tek yol, idari yar-

ne istisnalar hariç 9/1 ile göreve başlar.

gı yoludur.

(Cevap C)

5.

Memur üstünden aldığı emri hukuka aykırı görürse emri yerine getirmez ve aykırılığı emri verene bildirir. Üstün emrinde direnmesi, emrini yazılı olarak tekrarlaması durumunda,
memur emri yerine getirir; emri veren sorumlu olur. Burada
söz konusu olan sorumluluk, ceza sorumluluğu değildir. Çünkü konusu suç olan emir, hiçbir biçimde yerine getirilmez;

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

9.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre 10 yıl geçmedikçe
daire başkanı, bölge müdürü, vali, il müdürü ve büyükelçilik
görevi üstlenemezler.

yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

(Cevap D)

(Cevap A)
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Test • 4
13. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre kurum ve ku-

itibaren 10 gün içerisinde göreve başlaması gerekir, aksi du-

ruluşlar en az % 3 engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün he-

rumda çekilmiş sayılır.

saplanmasında da ilgili kurum ve kuruluşun toplam dolu kad-

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

10. Silah altında bulunan Devlet memurları terhis olmalarından

ro sayısı dikkate alınır.
(Cevap C)

leri ile çekilenler veya kanuna göre çekilmiş sayılanlardan
tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş
kadro bulunmak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesindeki
kadrolara atanabilir.
(Cevap B)

GYS SORU BANKASI

11. İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istek-

ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak fiili uyarmayı gerektiren bir davranıştır. Diğer uyarmayı gerektiren davranışlar ise; özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek erken
ayrılmak yada göre mahallini terketmek, kurumca belirilen
tasarruf tedbirlerine uymamak, Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, görevin işbirliği

KAPLAN AKADEMİ

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenen kılık

içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranmak.

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili son beş yıl içinde herhangi bir disiplin cezası olmayan memurlara değil son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesi de dikkate alınarak bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Cevap B
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

(Cevap D)
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yurt dışı kuru-

ları Anayasada ve özel kanunla belirtilen hükümler uyarınca

luşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatili cumartesi

sendikalar ve üst kuruluşlar kuramazlar ifadesi yanlıştır. Dev-

ve pazardan başka günler olarak Cumhurbaşkanı tarafından

let memurları sendika kurma hakkına sahiptir.
Cevap A

2.

5.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memur-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 5

belirlenebilir.
Cevap D

6.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre eşleri, reşit ol-

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre, kınama, uyarma, aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durdurulması ve

mayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetler-

devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezaları arasında

de bulunan memurlar bu durumu en geç 15 gün içinde bul-

sayılmıştır. Geçici görevden uzaklaştırma ise geçici bir ön-

dukları kuruma bildirmekle yükümlüdür.

lemdir.

Cevap B

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

7.

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’nda sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, amir durumunda

3.

olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, kişisel so-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na öngörülen yönetme-

rumluluk ve zarar, kişilerin uğradıkları zarar, mal bildirimi, ba-

likler, Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği ile yürürlüğe konulur.

sına bilgi veya demeç verme, resmi belge ve araç ve gereç-

Cevap E

lerin yetki verilen mahaller dışına çıkartılmaması ve iadesi
ödev ve sorumluluklar bölümünde düzenlenmiştir. Kariyer
ise temel ilkelerdendir.

4.

657 sayılı Devlet memurluğu Kanunu’na göre verilecek rapor üzerine kanser, verem ve akıl sağlığı gibi uzun süreli tedaviler için 18 diğer hastalıklar için 12 aya kadar izin verilir.
İyileşme sağlanmazsa bir defa daha süre aynı oranda artı-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

8.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ödevler ve sorumluluklar ile ilgili amir, maiyetindeki memurların hediyesini kabul edebilir ifadesi yanlıştır.

rılır, yine iyileşme olmazsa emeklilik hükümleri uygulanır.

Cevap E

Cevap C
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12. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’nda genel haklar; emek-

doğum yapması durumunda isteği üzerine en fazla 10 gün

lilik, uygulamayı isteme, güvenlik, müracaat, şikayet ve da-

izin verilir. Kadın memura ise doğumdan önce 8 hafta do-

va açma, sendika kurma, izin kavuşturma ve yargılama, is-

ğumdan sonra ise 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni verilir.
Cevap C

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 4 yıl süreli yükseköğretimi bitirenler (istisnai durumlar hariç) memuriyete
giriş derece ve kademeleri 9/1’i olarak başlarlar.
Cevap E

KAPLAN AKADEMİ

657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre memura eşinin

GYS SORU BANKASI

9.

Test • 5

nat ve iftiralara karşı koruma olarak sayabiliriz. Grev ise yasaklardandır.
(Cevap E)

13. Disiplin cezalarında karar süreleri ile ilgili süreler boş bırakılan yerlere 15 gün, 30 gün ve 6 ay şeklinde getirilmelidir.
(Cevap B)

saptama yerine, haftalık çalışma saati saptama yoluna gitmiştir. Buna göre, memurların haftalık çalışma süresi cumartesi ve Pazar günleri çalışmamak üzere 40 saattir. Ancak
özel kanunlarda yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve
hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle faklı çalışma

KAPLAN AKADEMİ

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, günlük çalışma saati

süreleri tespit olunabilir.

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre röntgen teknisyenleri sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahildir. Kimyager, jeolog, jeofizikçi ve hidrojeolog ise teknik hizmetler sınıfına girmektedir.

(Cevap E)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

(Cevap A)
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5.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Devlet Memurları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylıkla ilgili

siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi ve

A, C, D ve E şıkları doğru ifadelerken B şıkkı yanlıştır. Aday-

zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta

lık devresi içinde veya sonunda ilgili madde hükümlerine gö-

bulunamazlar” şeklinde ifade edilen memurun, tarafsızlık ve
devlete bağlılık ödev ve sorumluluğudur.
Cevap D

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 6

re ilişiği kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süreyle devlet memuru olamazlar.
Cevap B

6.

(Madde 64) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde

2.

dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir öğretmen

maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki me-

mazeretsiz görevini terk eder ve kesintisiz olarak on gün gö-

murlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve baş-

reve gelmez ise memuriyetten çekilmiş sayılır. Çekilmiş sa-

kaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerle-

yılar memurlar ise bir yıl geçmedikçe göreve dönemezler.

miş sayılırlar.

Cevap C
GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

7.
3.

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Millî Eğitim

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre disiplin ceza-

Bakanlığı’nın emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okul-

sının uygulanması ile ilgili B, C, D ve E şıkları doğru ifade-

larda geçen hizmet sürelerinin 2/3’sinin her yılı bir kademe

lerdir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye

ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükseltilmesine esas

edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına atana-

olacak şekilde değerlendirilir.

mazlar.

Cevap C

4.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memura eşinin

KAPLAN AKADEMİ

Cevap A

8.

Memurlar; görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadan yerine getirmekle yükümlüdür. Memurlar, herhangi bir siyasi parti veya kişinin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunmaz. Görevlerini tarafsız olarak yerine getirmek zorundadırlar.

kardeşinin ölümü halinde yedi gün izin verilebilir.

(Cevap B)

Cevap C
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12. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre (madde 208)

ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve il-

Devlet memurunun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gös-

ler kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

terdiği kimseye en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı

10. Kademe; dere içinde görevin önemini veya sorumluluğu artmadan memurun aylığındaki ilerlemedir. Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma (Madde 166): Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.
(Cevap A)

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 26. Maddesine göre devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde
memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya gelip de işlerin yavaşlatılması, aksatılması sonucunu doğuracak eylemlerde bulunması yasak-

GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı; valiler ve kaymakamlar

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 6

ölüm yardımı ödeneği verilir. Üç katı ifadesi yanlıştır.
Cevap B

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre I ve II. öncül aylıktan kesme disiplin cezasını gerektirirken III. öncülde verilen emirlere itiraz etmek kınama disiplin cezasını gerektirir.
Cevap C

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 109. maddesine göre
yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen
yılın ocak ayı sonunda Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

tır. Buna toplu eylem yasağı denmektedir.

Cevap A

(Cevap B)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (madde 28) Dev-

doğru iken III. öncülde geçen fiilin meydana geldiği tarihte

let memurlarının ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde

en alt derecenin üçüncü kademesinde bulunan memurun

bulunma yasağı vardır. Memurlar mesleki faaliyette veya ser-

brüt aylığının dörtte üçünü geçmeyen zararlar memurca ödenir yanlıştır. Doğrusu ise “memurun brüt aylığının yarısını
geçmeyen zararlar” şeklinde olmalıdır.
Cevap C

2.

5.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre I ve II. öncüller

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 7

best meslek icraasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamazlar. Dolayısıyla B şıkkı yanlış bir ifadedir.
Cevap B

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (madde 64) son
sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak
üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. E şıkkında geçen son
altı yıl ifadesi yanlıştır.

GYS SORU BANKASI

Cevap E

3.

6.

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre I ve II. öncüller doğrudur. III. öncül yanlış, çünkü disiplin amiri değil atama amirinin onayı ile ilişiği kesilir. IV. öncülde yanlıştır. İlişiği
kesilenler Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilir.
Cevap A

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’na göre (md. 77) yabancı memleketlerde resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumların muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili bakanın onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

4.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (madde 47) Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf
ve derecelerini, kadroların bulundıkları kurum ve yerlerini,
başvurma süresinin bitiminden en geç 15 gün önce Resmi
Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile

KAPLAN AKADEMİ

Cevap E

7.

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’na göre (md. 63) başka yerdeki bir göreve atananlardan bu Kanun’un verdiği süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni göreve başlayamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında 10 günlük, aylık verilmemek şartıyla ek bir süre daha verilebilir.

duyurur.

Cevap C

Cevap C
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11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (md. 56) aday-

larının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili Bakan’ın

lık süresi içinde hâh ve hareketlerinde memuriyetle bağdaş-

yazılı izni olmadan, görevden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

mayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilen-

(md. 31)
Cevap A

9.

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre Devlet memuru olabilmek için (md. 48) kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya kaçakcılık suçlarından hüküm giymemek gerekir.

KAPLAN AKADEMİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memur-

GYS SORU BANKASI

8.

Test • 7

lerin görevlerine disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili
amirin onayı ile ilişikleri kesilir.
Cevap D

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’an göre (md. 55) aday
memurların yetiştirilmesi ile ilgili A, B, C ve E şıkları doğru
ifadelerdir. B şıkkında geçen ifade ise aday memurun yetiştirilmesi ile ilgili değildir.
Cevap B

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (md. 96) Devlet Memurluğundan çekilmek isteyen memurlardan devir ve
teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanlar yeniden ata-

KAPLAN AKADEMİ

Cevap E

nabilmeleri için 3 yıl geçmesi gerekir.

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (md. 6) sadakat yükümlülüğü olarak Devlet memurları “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan en geç bir ay içinde yeminlerini yaparlar.

Cevap B
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Cevap C
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yaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın

başlatmak zorundadır.
Cevap C

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 2 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler memuriyete giriş derece ve kademeleri 10/2’si olarak göreve başlar.
Cevap D

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’na göre disiplin kurulu
ve yüksek disiplin kurulunun verilen disiplin cezasını reddetmesi halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir

GYS SORU BANKASI

ma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve

KAPLAN AKADEMİ

izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihti-

silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp megün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumlarda başvur-

3.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (md. 103) yıllık

let memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere
muriyete dönmek isteyenlerin, terhis tarihinden itibaren 30

2.

4.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (madde 83) dev-

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 8

disiplin cezası verebilirler.

izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
(Cevap E)

5.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre (md. 10) I, II ve
III. öncüller doğrudur. Devlet memuruda kanun ve diğer mevzuatla belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
(Cevap E)

6.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre adaylık süresi
içinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almış olanların disiplin amirinin teklifi yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.
(Cevap A)

Cevap E
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7.

Test • 8
9.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu; görev ve sorumlulukları (md. 11), atanma ve yetiştirilmelerini hizmet şartlarını genel haklarını düzenlemiştir.

(Cevap C)

8.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların çalışma saatleri (madde 100) bölgenin ve hizmetin özelliklerine göre merkeze Cumhurbaşkanınca belirlenir. İllerde ise

KAPLAN AKADEMİ

GYS SORU BANKASI

(Cevap E)

dan fazla olanlar için otuz gündür.
KAPLAN AKADEMİ

nı niteliklerini yasaklarını disiplin suçlarını sınıflandırmaları-

Devlet memurlarında izin süreleri on yıla kadar yirmi, on yıl-

10. Soru öncülünde verilen özellikler genel idari hizmetler sınıfına aittir.

valiler tarafından tespit olunur.

(Cevap B)

Cevap D
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Test • 1

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
1.

Soruşturma izni vermeye yetkili merciler (Madde 3):

3.

ruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile

a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkınb) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında vali,
c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda
görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,

bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çı-

KAPLAN AKADEMİ

da kaymakam,

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı 1. (Madde 8) So-

kabilecek konuları kapsar. Soruşturma sırasında izin verilen
olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. (Madde 11) Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleş-

d) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve di-

mesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara kar-

ğer kamu görevlileri hakkında Türkiye Büyük Millet Mec-

şı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve gö-

lisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

revli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili

Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet

Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu-

Meclisi Başkanı,

nu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.

e) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile

(Cevap D)

il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,
f) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına gi4.

ren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçeler-

(Madde 13) Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme,
genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir. Ancak

de kaymakam, merkez ilçede vali,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet

(Cevap A)

Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için yetkili ve
görevli mahkeme Yargıtayın ilgili ceza dairesi, kaymakam-

Ön inceleme (Madde 5): İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya yukarıda-

(Cevap C)
5.

(Madde 9) Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya
verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına,
hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir. Soruşturma izni verilme-

ki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme baş-

sine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur

latır.

veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine

Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler

ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayet-

ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış

çi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi,yetkili merciin kararının

bir ön inceleme olması halinde müracaatı işleme koymaz-

tebliğinden itibaren on gündür.

lar. Ancak ihbar veya şikâyet eden kişilerin konu ile ilgili ola-

(Cevap E)

rak daha önceki ön incelemenin neticesini etkileyecek yeni
belge sunması halinde müracaatı işleme koyabilirler.

6.

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat ya-

memesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine

elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumun-

dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına

daki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle

gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza

de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili

Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkile-

merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisin-

rini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve so-

den belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anı-

nuçlandırır.

lan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşunun
elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu
isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.
Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içle-

(Madde 11) Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni veril-

pılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim

KAPLAN AKADEMİ

2.

GYS SORU BANKASI

lar için ise il ağır ceza mahkemesidir.

rinden biri başkan olarak belirlenir.

(Cevap A)
7.

(Madde 3) Soruşturma izni yetkisi; İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında
kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve
belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi.

(Cevap C)

(Cevap C)
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YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılan-

ması Hakkında Kanun’a göre merkez ilçedeki bir okulda gö-

ması hakkında Kanun’a göre memurlar ve diğer kamu gö-

revli öğretmen hakkında soruşturma izni vermeye veli yetki-

revlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetler ile ilgili A, B,

lidir.
(Cevap E)

9.

KAPLAN AKADEMİ

8.

C ve D şıkları doğrudur. E şıkkı yanlıştır çünkü ihbar veya
şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve
imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.
(Cevap E)

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni
konusundaki kararını suçun bizzat öğrenilmesinden itibaren
ön inceleme dâhil en geç 30 gün içinde verir.

GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

13. 4483 sayılı Devlet ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına üniversite öğretim üyeleri girmez.
Cevap C

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli memurlar ve diğer
kamu görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel sekreterine aittir.

11. 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında konuta göre köy ve mahalle muhtarı hakkında ilçede soruşturma izni vermeye kaymakam, merkez ilçe-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap C)

14. 4483 sayılı Kanun ile Kaymakam’ın hazırlık soruşturması İl
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır. Vali ve Bakan
Yardımcısı ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya Başsavcı vekili tarafından yapılır.

de ise vali yetkilidir.

(Cevap E)

(Cevap D)
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YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 sayılı Kanuna göre kaymakamın yargılanması İl Ağır
Ceza Mahkemesi’nde olur. Hazırlık soruşturması ise İl Cum-

huriyet Başsavcıları getirilmelidir.

huriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılır.

A, C, D ve E şıkları Kanun’a göre doğrudur. B şıkkında geçen ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde ceza hukuku genel hükümleri uygulanır.
(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

ması Hakkında Kanuna göre öncülde verilen boşluğa CumCevap D

2.

4.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılan-

GYS SORU BANKASI

1.

(Cevap C)

5.

Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır. Ancak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreteri, Bakan yardımcıları ve valiler ile ilgili olarak
yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı veya Başsavcıvekili, kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır.

3.

Soruşturma izni verilmesine karşı memur veya kamu görevlisi, izin verilmemesine karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi yetkili merciin kararı tebliğinden itibaren 10 gün

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

içinde itiraz edebilir.

6.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre TBMM Genel Sekreteri, Valiler, Bakan Yardımcılarının hazırlık soruşturması Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı veya Başkanvekili tarafından yapılır.

(Cevap A)

(Cevap D)
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10. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri için soruşturma izni ver-

ması Hakkında Kanun’a göre I. ifade yanlıştır çünkü soruş-

meye yetkili mercii İçişleri Bakanı’dır.

turma sırasında izin verilen ve konudan tamamen ayrı bir

8.

4483 sayılı Kanun’a göre yargı mensupları, yargı kuruluşunda çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemezler.
(Cevap A)

9.

4483 sayılı Kanun’a göre itirazlar öncelikle incelenir ve en

suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında yeniden izin alınması zorunludur. III. ifade de yanlıştır. Çünkü suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez. I yanlış, II doğru ve III yanlıştır.
Cevap D

GYS SORU BANKASI

(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

İl ve ilçe belediye başkanları, Büyükşehir, il ve ilçe belediye

KAPLAN AKADEMİ

7.

geç üç ay içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

11. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yargı mensupları ile yargı kuruluşların çalışanlar ve askerler, başka merciilerin ön incelemelerinde görevlendirilemezler, dolayısıyla D şıkkı yanlış
bir ifade iken, ön incelemeyle ilgili A, B, C ve E şıkları doğru
ifadelerdir.

(Cevap C)
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Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı
bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında,
işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla,
tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.
Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

5.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Madde 13- Bilgi edinme istemi (…)(1)reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Kurula itiraz edebilir.
Cevap C

Cevap E

Madde 30 –
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya
da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar
takip eden iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.
Cevap A

6.

Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
Cevap E

7.
3.

Madde 14-

GYS SORU BANKASI

2.

Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
Cevap A

Madde 12- Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru
yolları belirtilir.
Cevap A

Madde 14 –

8.

Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının
kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer
üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku
alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler,
bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme
yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki
üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta
olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine
bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek dokuz üyeden oluşur.

KAPLAN AKADEMİ

4.

Cevap D

Kurul; birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının
kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer
üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku
alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler,
bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme
yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday, iki
üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta
olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine
bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek dokuz üyeden oluşur.
(1)
Cevap A
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9.

Test • 1

Madde 14- Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, (…)(2) verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme
Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

13. Madde 6- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı
ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru
sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının
veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak
başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da
yapılabilir.
Cevap D

10. Madde 2- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

GYS SORU BANKASI

Cevap D

14. Madde 14Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından
yerine getirilir.
Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller
Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak
bir yönetmelikle düzenlenir.
Cevap C

11. Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen
bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar.

12. Madde 14Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. Görev süresi
sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder.

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C

Cevap D

15. Madde 14Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller
Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak
bir yönetmelikle düzenlenir.
Cevap C
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1.

Test • 1
5.

İl idare kurulu, valiye danışmanlık yapan taşra örgütü orga-

rin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli

KAPLAN AKADEMİ

• Hukuk işleri müdürü
• Defterdar
• Millî eğitim müdürü
• Bayındırlık ve iskân müdürü
• Sağlık ve sosyal yardım müdürü

(Madde 24) Vali, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işle-

nıdır. İl idare kurulu, valinin başkanlığında toplanan;

çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve
kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir.
(Cevap D)

• Tarım ve köy işleri müdüründen oluşur.
Buna göre il emniyet müdürü il idare kurulu üyelerinden biri değildir.
(Cevap D)

6.

Memurun Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan
sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve taleplerde bulunabilir.

2.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre A, B, C ve E seçenek-

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek

lerinde verilenler kaymakamla ilgili doğru bilgileridir. D se-

bir karara bağlamaya mecburdur.

çeneğinde verilen yetki genişliği ise valiye verilmiştir kayma-

Valilerce re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ ta-

kama değil.
(Cevap D)

3.

GYS SORU BANKASI

rihinden itibaren sicile geçer.
(Cevap B)

İllerde, devlete ait kamu görevleri hakkında basına, haber
ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya

7.

demeç verme yetkisi valiye aittir. Memurlar basın ve yayın

5442 İl İdaresi Kanunu’na göre genel idare teşkilatı, il, ilçe
ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. Köy ida-

organlarına karşı da güvence altına alınmalıdır. Memurların

resi ise bir yerel yönetimdir.

basın ve yayın organlarına demeç vermeleri kural olarak ya-

(Cevap A)

saklanmıştır.

4.

(Madde 2) Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan
başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi,
köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya
semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi İçiş-

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

8.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Türkiye, merkezi idare
kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara
ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere ve ilçelere ayrılmıştır.

leri Bakanlığının tasvibiyle yapılır.

(Cevap E)

(Cevap B)
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12. İl, ilçe kurulması kaldırılması kanun ile olur. Bunun yanında

riç ilde kurum ve kuruluşlarda, özel işletmelerde denetleme

il ve ilçenin adının değişmesi, merkezlerinin belirtilmesi, bir

yetkisi vardır.

ilçenin başka bir ile bağlanması da kanun ile olur.

10. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Yetki genişliği ile Vali ilde genel emirler çıkartabilir. B şıkkında geçen idarenin bütünlü ise idari
vesayet ve hiyerarşi ile sağlanır.
(Cevap A)

11. Memurun kanundaki usule göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve 5 günlüğe kadar aylıktan kesme ce-

GYS SORU BANKASI

(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

Valinin İl İdaresi Kanunu’na göre adliye ve askeri daireler ha-

KAPLAN AKADEMİ

9.

Test • 1

(Cevap B)

13. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il, ilçe sınırı değiştirilmesi, bir köyün başka bir il veya ilçe ile bağlanması Cumhurbaşkanının onayı ile olur.
(Cevap D)

14. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 18. maddesine göre valiler, vali muavini ile kaymakamların, il idare şube başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel
kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci
derecede sicil amiridirler.

zaları vererek uygulayabilir.

(Cevap E)

(Cevap E)
1-
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1.

Test • 2
4.

Tayinleri merkeze ait il memurlarının yıllık mezuniyetleri va-

lerde valilerce 15 güne kadar mezuniyet verilir ve ilgili makama gönderilir.
Cevap D

Cevap A

KAPLAN AKADEMİ

şiliği haiz genel müdürlükçe verilir. bu memurlara acele hal-

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiliğin yazı işlerinin
düzenlenmesinden vali muavini sorumludur.

liliğin tayin üzerine mensup oldukları Bakanlık veya tüzelki-

5.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiliğin kamu düzeni
ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulacak sistemlerin alt-

rında ilde yapılacak resmî törenlere vali başkanlık eder. İlçelerde ise kaymakam bu yetkiye sahiptir.
Cevap A

3.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre; Mal müdürü, Tarhrirat
Katibi, Hükümet Hekimi, İlçe Milli Eğitim, Sağlık, Çevre ve
Şehircilik, Tarım ve Orman Müdürlükleri Kaymakam Başkanlığı’nda İlçe İdare Kurulu’nu oluşturur. İlçe Nüfus Müdürü bu-

yapı, kurulum ve işletilmesi ile ilgili faaliyetler kapsamında-

GYS SORU BANKASI

5442 sayılı il idaresi kanunu’na göre Cumhuriyet Bayramla-

KAPLAN AKADEMİ

2.

rada yer almaz.

ki talebini il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel
kişileri yedi gün içinde sonuçlandırır. Bu süre içinde ilgili kurumlarca sonuçlandırılamayan iş ve işlemler vali tarafından
resmen tamamlandırılır.
Cevap A

6.

5442 sayılı il idaresi Kanunu’na göre ilçe idare şube başkanları, kendi şubelerine taallük eden kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuat ile kendi dairelerine terfi
edilmiş olan görevlerin sürat ve intizan dâhilinde görülmesinden doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumludur.

Cevap D

Cevap B
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10. 5442 sayılı il idaresi kanunu’na göre vali, ilde cumhurbaşka-

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il ve ilçe idare kurulları ile ilgili verilen bilgilerden içide doğru bilgilerdir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre genel kolluk kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması hâlinde İçişleri Bakanlığı’nın teklifi
üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla görevlendirilebilir.
Cevap A

9.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Cumhuriyet Bayramı’nda ilçede yapılacak resmi törenlere kaymakam başkanlık

KAPLAN AKADEMİ

8.

Cevap A

11. 5442 sayılı il İdaresi Kanunu’na göre köy adlarının değiştiril-

KAPLAN AKADEMİ

Cevap E

GYS SORU BANKASI

nının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.

mesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle ve
semtin o köyden ayrılıp bir köy ile birleştirilmesi İçişleri Bakanlığının tasvibiyle olur.
Cevap E

12. Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

eder. İllerde ise bu yetki velilere aittir.

Cevap B

Cevap B
1-
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YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
Madde 2 – a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) (1)
b) Noterler,
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve
Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

4.
KAPLAN AKADEMİ

1.

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve
kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese,
bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti
gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında
veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (1)

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

Cevap C

5.

Madde 8 – Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi (…) (1) Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar için Cumhurbaşkanlığı, (1)

GYS SORU BANKASI

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli
mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici
ve deneticileri,

Madde 7 – Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam
edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı
sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için
mahkemenin başkanı,
e) Noterler için Adalet Bakanlığı,
g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,
m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve
Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları İl Valilikleri,

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
Cevap D

Cevap D

2.

Madde 6 – Mal Bildirimlerinin;
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,
b) Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, (1)

3.

Madde 6 – Mal Bildirimlerinin;
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,

KAPLAN AKADEMİ

Cevap A

Cevap B

6.

Madde 10 – 6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir.
Cevap D
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7.

Madde 12 – Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan
üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Cevap E

8.

KAPLAN AKADEMİ

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

Cevap B

Madde 2’de sayılan;
Madde 3 – Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı
devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan
herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan
hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra
fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil
değildir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre I ve II. öncüllerde
verilen ifadeler doğrudur.

12. Madde 15 – Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu
hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur.
Cevap B
GYS SORU BANKASI

Cevap E

9.

11. Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir.
Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır.

Cevap C

13. Muhtarların mal bildirmi vermeleri zorunlu değildir.
Cevap E

Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı
doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, haksız
edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri
hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın
müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin
sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.

KAPLAN AKADEMİ

10. Madde 19 –

Cevap B

14. Madde 6 – Mal Bildirimlerinin;
b) Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, (1)
Cevap A
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HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre USHAŞ’ın yurt içinde ve yurt dışında şirket kurması veya bir şirkete %50’den
fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Cevap A

5.

Madde 23(6) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek.

KAPLAN AKADEMİ

1.

b) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş
bildirmek.
c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek.
ç) Meslek mensuplarının meslekî yeterlilik ve etik eğitimi
ile hasta hakları eğitimine tâbi tutulmasına ve eğitimlerin
süresine ve müfredatına karar vermek.

2.

d) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek.

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre öncüllerde verilenlerin hepsi USHAŞ’ın faaliyet konularındandır.

e) Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek.

Cevap E

Cevap E

Öncüldeki boşluğa Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ)
Cevap A

4.

Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında görüş bildirmek.
b) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında görüş
bildirmek.
c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek.
ç) Meslek mensuplarının meslekî yeterlilik ve etik eğitimi
ile hasta hakları eğitimine tâbi tutulmasına ve eğitimlerin
süresine ve müfredatına karar vermek.
d) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının yasaklanmasına karar vermek.

Madde 23(12) Meslekten geçici men edilmesine karar verilen Devlet memurları, men müddetince aylıksız izinli sayılır veya
talepleri hâlinde aynı süreyle mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya atanır. Sözleşmeli olanların sözleşmeleri men müddetince ücretsiz olarak askıya alınır. Meslekten sürekli men edilmesine karar
verilen Devlet memurları istekleri hâlinde, mesleği ile ilişkisi bulunmayan durumlarına uygun başka bir kadroya
atanır, aksi halde görevleri sona erer. Meslekten sürekli
men edilmesine karar verilen sözleşmeli personelin sözleşmeleri sona erer.
(13) Bu maddeye göre mesleğini geçici olarak sürdüremeyeceklerin durumları kayıtlara işlenir. Meslekten sürekli men edilmesine karar verilenlerin veya mesleğini icra etmekten yasak-lananların diplomaları, uzmanlık veya
meslek belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve sistemden kaydı silinir.

e) Meslekten geçici veya sürekli men etmeye karar vermek.
Cevap D

KAPLAN AKADEMİ

3.

GYS SORU BANKASI

6.

Cevap E

7.

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre, I ve III nolu öncüllerde verilenler sağlık meslekleri kurulunun görevlerindendir.
Cevap B
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663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre, A, C, D ve E seçeneklerinde yer alanlar sağlık meslekleri kurulunun görevlerindendir.
Cevap B

9.

c) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 tarihli ve E.:
2011/150, K. 2013/30 Sayılı Kararı ile.; Değişik: 12/7/20136495/73 md.) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar
meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin
beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda alt ve
üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.

11. b) Hasta hakları uygulamalarına veya etik ilkelere aykırı
davranışı sebebiyle ikiden fazla yazılı ikaz edilen veya ilgili mevzuatına göre disiplin cezası uygulanan sağlık meslek mensubu, hasta hakları veya etik ilkeler eğitim programına tâbi tutulur.
Cevap C

12. ç) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 14/2/2013 tarihli ve E.:
2011/150, K. 2013/30 Sayılı Kararı ile.; Değişik: 12/7/20136495/73 md.) Meslek icrası esnasında sonucunu öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek
veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir.
GYS SORU BANKASI

8.

KAPLAN AKADEMİ

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Cevap C

Cevap D

13. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre, eğitim ve araştırma hastaneleri başhekiminin eğitim görevlisi tabip veya
tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip olması
şartı aranır.

10. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre, açıktan istihdam
edilen uzmanların oranı topalm uzman sayısının yüzde
otuzunu geçemez.

KAPLAN AKADEMİ

Cevap E

Cevap C

14. 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye göre, açıktan alınacak
uzmanların KPSS’den en az yetmiş puan almış olmaları
şarttır.
Cevap C

250

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Cevap A

2.

A, C, D ve E seçeneklerinde verilenler taşınır mal yönetmeliğine göre taşınır işlemlerinde kullanılan belge ve cetvellerdendir.

4.
KAPLAN AKADEMİ

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması veya sayımda noksan çıkması; yıpranma,
kırılma veya bozulma ya da teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması ile
canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan çıkarılmasını sağlamak amacıyla iki nüsha olarak düzenlenir.
Tutanak, harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek
en az üç kişiden oluşan komisyonca imzalanır ve harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Tutanağın bir nüshası,
çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem
Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek
Taşınır İşlem Fişine eklenir. Bu bent kapsamında kayıtlardan çıkarılan taşınırların miktarı, kayıtlı değeri, toplam tutarı ve çıkarılma nedenlerini gösteren rapor, kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzeyinde sınıflandırılan merkez harcama birimlerinde yetkilendirilen taşınır
kayıt yetkilisi tarafından II nci düzey detay kodu itibarıyla sistemden alınarak, takip eden yılın ilk ayı içerisinde
merkez harcama birimi yetkilisine, mali hizmetler birimince idare bazında alınacak konsolide rapor ise üst yöneticiye sunulur.

(2) Bu çerçevede;
a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,

c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.
Cevap E

5.

6.

7.

a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.

Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre, II. ve III. öncüllerde verilen ifadeler doğrudur.
Cevap D

b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait
giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır.

8.
KAPLAN AKADEMİ

ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap
dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

Taşınır Mal Yönetmeliği, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Cevap A

MADDE 9 – (1) Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır.

c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde
özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.
Cevap E

Cevap B

3.

MADDE 12 – (1) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve
bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, harcama birimleri itibarıyla yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın
belgeye dayanması şarttır.

b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

1.

Test • 1

Cevap D

Soru öncülündeki Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan hurdanın tanımı verilmiştir.
Cevap C

9.

Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre öncülde verilen tanım
“ambar” a aittir.
Cevap B
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MADDE 28 – (1) (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı
halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gerektiği ilgililer veya
özel mevzuatı çerçevesinde oluşturulan komisyon tarafından bildirilen taşınırlar, biri işin uzmanı olmak kaydıyla harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Yeterli sayı veya
nitelikte personel bulunmaması halinde komisyonlar diğer kamu idarelerinden talep edilecek üyelerin katılımıyla oluşturulabilir.

5.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2
MADDE 8 – (1) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.
(2) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan
Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinde
gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu
kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine
göndermekle görevli ve sorumludurlar.
(3) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Mal
Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

Cevap B

2.

Satın alınan taşınırlar için, teslim alındıktan sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla üçer nüsha
Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.
Cevap B

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

Cevap E

6.

Cevap C

7.

3.

Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre, kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına
ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan
idarelere bedelsiz devredilebilir.

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur.
Fakat C seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Taşınır Kontrol Yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.

MADDE 25 – (1) Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar, yetkili makamın onay veya kararına
dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır. Onay veya kararın bir örneği Fişin ekine bağlanır.
Cevap D

Cevap C

8.

Taşınır mal yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:

4.

E seçeneğinde verilen görev ve yetki Taşınır Kontrol yetkililerinin görev ve sorumluluklarındandır.

KAPLAN AKADEMİ

a) Yılsonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı.
b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli.
c) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli;
müze ve kütüphane olarak faaliyet gösteren harcama birimlerinde Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli.
ç) Yılsonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

Cevap E
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Cevap D
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9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLARI

Test • 1

HAKKINDA YÖNETMELİK
Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi.
Cevap E

2.

5.
KAPLAN AKADEMİ

1.

İdare içinde birden fazla birimin iş birliği ile hazırlanan ve
üst makama sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf bölümünden sonra bir satır boşluk bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve iş birliğine dâhil olan ilgililerin unvanları, adları ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir.

Cevap A

6.

Cevap A

MADDE 23- (1) Süreli resmî yazışmalarda “ACELE” veya
“GÜNLÜDÜR” ibaresine yer verilir. “GÜNLÜDÜR” ibaresi taşıyan belgelere cevap verilmesi gereken süre ya da
tarih metin içinde belirtilir.

Güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanmış bir
belgeden çıktı alınmasına ihtiyaç duyulması hâlinde bu
işlem sadece idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından
gerçekleştirilir. Çıktının uygun bir yerine “BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” ibaresi konulur. Tarih ve sayı bilgileri EBYS aracılığı ile belge çıktısı üzerine yazdırılır.
Cevap E

GYS SORU BANKASI

3.

MADDE 26- (1) Fiziksel ortamda hazırlanan ve gizlilik derecesi taşımayan bir belgeden örnek çıkartılması hâlinde, örneğin uygun bir yerine “ASLI GİBİDİR” ibaresi konulur ve idarece yetkilendirilmiş görevli tarafından ad, soyadı, unvan ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır. Bu şekilde çoğaltılan belge, asıl belge gibi kabul edilir.

7.

Cevap D

MADDE 4- (1) Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir.
Cevap A

MADDE 23(3) Süreli belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının sağ üst köşesinde kırmızı renkli olarak belirtilir. Elektronik ortamda hazırlanan süreli belgelerde
“ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine belge üstverisinde de yer verilir. Birden fazla sayfalı belgelerde “ACELE”
veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi sadece birinci sayfada belirtilir (Örnek 8).

KAPLAN AKADEMİ

4.

Cevap B

8.

MADDE 6- (1) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde
“Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf büyüklüğünün Times New Roman
için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır.
Cevap D
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HAKKINDA YÖNETMELİK
13. MADDE 14

MADDE 5- (1) Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.
Cevap D

KAPLAN AKADEMİ

9.

Birden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tarih, konu,
muhatap ve ilgi bilgilerine sadece ilk sayfada; imza, ek,
dağıtım ve iletişim bilgilerine ise sadece son sayfada yer
verilir (Örnek 8).
Cevap D

10. MADDE 9(3) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile hazırlanan belgelerin kayıt numarası, başına “E.” ibaresi konularak yazılır (Örnek: 69471265-902-E.4752). Bu belgelerde sayı bilgisine belge üstverisinde veya belge üzerinde yer verilir.

14. MADDE 14
Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden,
alt makamlara “Rica ederim.”, üst ve aynı düzeydeki makamlara “Arz ederim.” ibaresiyle bitirilir.

Cevap C
GYS SORU BANKASI

Cevap C

15. MADDE 14

11. MADDE 8- (1) Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin
adının belirtildiği bölümdür.

Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak
yapılan yazışmalarda “Arz ve rica ederim.” ibaresiyle bitirilir.

Cevap B

12. Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir. Bu bölüm konunun son satırından itibaren, belgenin
uzunluğuna göre iki ila dört satır boşluk bırakılarak ve
sayfa ortalanarak yazılır.

KAPLAN AKADEMİ

Cevap E

Cevap B

16. MADDE 14
Gerçek kişileri muhatap yazışmalarda “Saygılarımla.”,
“İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.
Cevap A
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MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve
kuruluşlarının iş ve işlemleri sonucunda oluşan belgelerin; düzenlenmesine, gerekli şartlar altında korunmalarının teminine, herhangi bir sebepten dolayı kaybının engellenmesine, Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin ve bilimin hizmetinde değerlendirilmelerine, kurum ve kuruluşlar ile şahıslar elinde bulunan arşiv belgeleri ve ileride arşiv belgesi haline gelecek arşivlik belgelerin tespit edilmesine, saklanmasına gerek görülmeyen belgelerin ayıklanmasına, imhasına ve arşiv belgelerinin Devlet Arşivleri Başkanlığına devrine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

5.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

3.

GYS SORU BANKASI

Cevap D

(3) Ayıklama işlemleri neticesinde yapısal bütünlükleri
bozulan dosya/klasörler, dosya kodları dikkate alınarak
yeniden dosyalanır.

(5) Başkanlığa devredilmek üzere hazırlanan arşiv belgeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-4) “Arşiv Belgesi Devir-Teslim ve Envanter Formu”na kaydedilerek,
devir tarihi ve şekli belirlenmek üzere Başkanlığa bildirilir. Devredilecek belgeler Başkanlıkça yerinde incelenebilir.

Cevap B

MADDE 14- (1) İşlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri giderilmiş dosya/klasörler, müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde arşivlere devredilir.

(2) Kurum arşivi veya merkezi arşivlerde yapılacak ayıklama işlemlerini müteakip, saklama planında arşiv belgesi olarak değerlendirilen belgeler Başkanlığa devredilmek üzere ayrılır.

(4) Başkanlığa devredilecek arşiv belgeleri, 13 üncü maddede gösterilen biçimde uygunluk kontrolünden geçirilir.

MADDE 8- (4) Arşiv belgesi vasfını kazanmış belgelerin
aslı hiç bir sebep ve suretle, arşivlerden veya bulundukları yerlerden dışarıya verilemez. Ancak Devlete, gerçek
ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne göre örnekler verilebilir. Yahut mahkemelerce tayin edilecek bilirkişiler veya ilgili dairelerince görevlendirilecek yetkililerce yerinde
incelenebilir.

2.

MADDE 16- (1) Yükümlülerin arşivlerinde bulunan arşiv
belgelerinin Başkanlığa devri hususunda Başkanlıkça karar verilir.

MADDE 13- (1) Her yılın ocak ayı içerisinde, önceki yıla
ait dosya/klasörler uygunluk kontrolünden geçirilir.
Cevap A

(6) Devir işlemi kesinlik kazanan arşiv belgeleri, varsa
özel tutulmuş kayıtları ve dijital görüntüleri ile birlikte en
geç bir yıl içinde Başkanlığa devredilir.
(7) Arşiv belgeleri, mevcut düzeni doğrultusunda sıra numarası verilmiş özel kutulara konulmak suretiyle her türlü koruma ve güvenlik önlemleri dikkate alınarak kurum
belge yöneticisi koordinasyonunda Başkanlığa teslim
edilir.
(8) Elektronik ortamdaki arşiv belgelerinin belge hiyerarşisi ve üstverileri ile bağı korunur. Bu bağ oluşum aşamasında sağlanamamış ise sonradan kurulur. Konu dosyası olarak oluşturulanlar, konu kodları ve bu kodlar altında bulunan dosya serilerine göre, vaka dosyası olarak oluşturulanlar ise vaka dosya kodları ve klasör serilerine göre hazırlanarak Başkanlığın belirleyeceği usul
ve esaslara uygun devredilir.
Cevap C

MADDE 17- (1) Kurumun özelliği sebebiyle yönerge ile
ayrıcalık sağlanan yükümlüler hariç olmak üzere birim
arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmaz. Ayıklama
ve imha işlemleri Kurum arşivleri ve merkezi arşivlerde
yapılır.
(2) Ayıklama ve imha işlemlerinde, eski yıllara ait belgelerin ayıklanmasına öncelik verilir.
(3) Saklanmasına gerek görülmeyen her türlü belgenin
imhası, Ayıklama ve İmha Komisyonlarının nihai kararı ile
yapılır. Ancak 21 inci madde hükümleri saklıdır.
(4) e-Arşivlerde saklanan belgelerin tasfiye işlemleri, saklama planlarına bağlı olarak, bu Yönetmelik hükümleri
kapsamında sistem üzerinden yapılır.

KAPLAN AKADEMİ

4.

Cevap B

255

GYS

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
9.

MADDE 10- (1) Dosya kodu, kurumsal dosya planına göre dosya planı kurallarına uygun olarak belirlenir.
(2) Belge, birden çok konuyu ihtiva etmesi durumunda
yazının dosya kodu olarak ağırlıklı olan konuya ait dosya kodu tercih edilir. Bu gibi durumlarda yazının bir örneği ilgili bulunduğu diğer dosyaya da konulabilir.
(3) Gelen belgelerin ihtiva ettiği dosya kodları, hazırlanacak cevabi yazılarda ve belgenin dosyalanmasında doğrudan referans alınmaz.

KAPLAN AKADEMİ

6.

Test • 1

(4) Dosya planlarında, ayrıca tanımlanmış olsa dahi bir
işlemin devamı veya parçası konumundaki yazılara, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla farklı bir dosya kodu verilemez.

MADDE 9- (1) Yükümlüler; merkez teşkilatında “Kurum
Arşivi”, taşra, bölge ve yurt dışı teşkilatlarında ise “Merkezi Arşiv”ler kurmakla yükümlüdür.
(2) Birimler, ihtiyaç halinde güncelliğini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akışı içerisinde kullanılan belgelerin belirli bir süre muhafaza edileceği birim arşivlerini oluşturabilir.
(3) Arşiv mekanlarının oluşturulması ve düzenlenmesinde TS13212 numaralı “Arşiv Mekanlarının Düzenlenmesi” standardı dikkate alınır.
(4) Belgelerin, kurum arşivi, merkezi arşiv ve varsa birim
arşivlerinde bekletilme ve saklama süreleri, saklama planlarında belirtildiği şekilde uygulanır.

(5) Elektronik belge yönetim sistemlerinde dosya kodu,
zorunlu üst veri elemanı olarak bulundurulur.

(5) Elektronik ortamda bulunan her türlü bilgi ve belge;
erişim, saklama, tasfiye ve transfer edilebilecek şekilde
elektronik arşivlerde tutulur.

Cevap D

7.

MADDE 9- (1) Yükümlüler; merkez teşkilatında “Kurum
Arşivi”, taşra, bölge ve yurt dışı teşkilatlarında ise “Merkezi Arşiv”ler kurmakla yükümlüdür.

GYS SORU BANKASI

Cevap E

10. MADDE 13- (1) Her yılın ocak ayı içerisinde, önceki yıla
ait dosya/klasörler uygunluk kontrolünden geçirilir. Uygunluk kontrolünde;
a) Dosya/klasör içerisinde bulunan belgelerin, dosyalama kurallarına uygun olarak dosyalanıp dosyalanmadığı,
b) Dosya/klasör içerisinde bulunan her ayrı işleme ilişkin
belgenin, ekleri ile bir araya getirilip getirilmediği,

Cevap A

c) Dosya/klasör içerisinde bulunan her ayrı işleme ilişkin
belgelerin, en son işlem görmüş belge tarihi dikkate alınarak küçük tarihten büyük tarihe doğru tarihsel sıralamasının yapılıp yapılmadığı,
ç) Dosya/klasör etiketlerinin düzenlenip düzenlenmediği,

8.

MADDE 8- (1) Birimler, gerektiğinde görülmek veya incelenmek üzere kurum dışına çıkarılmamak kaydıyla arşivlerden belge alabilir. İncelemelerin ardından alınan
belgeler alındığı arşive iade edilir.
(2) Arşivlerden belge talebi, bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan (EK-1) “Belge/Dosya İstek Formu” düzenlenmek suretiyle yapılır.

KAPLAN AKADEMİ

d) Dosya/klasör içerik listelerinin hazırlanıp hazırlanmadığı, kontrol edilerek eksikleri varsa tamamlanır.

Cevap B

(2) İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan dosya/klasör etiketi üzerine en yüksek gizlilik dereceli belgenin ibaresi yazılır. Gizlilik dereceli dosya/klasörler, arşivlerde tasnif ve yerleştirme sırasında normal
belgeler gibi işleme tâbi tutulur.
(3) Uygunluk kontrolü, ilgili birim personeli ve birim belge yöneticisi ile müştereken yapılır.
(4) Elektronik belge yönetim sistemlerinde oluşan belgelerin doğru dosya ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği, belge yöneticisi tarafından kontrol edilir, hatalı verilen dosya kodlarının doğru dosya ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
Cevap E
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(MADDE 16) (4) Yazılı ve sözlü sınav kurulu başkan ve
üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar. Bu
durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
Cevap C

4.
KAPLAN AKADEMİ

1.

(MADDE 13) (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen
boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit
edilir ve Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik
verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere
başarı sıralaması belirlenir.
Cevap E

(MADDE 15) b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme
veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir
kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar,
13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler
arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.
Cevap C

5.

(3) Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.
(4) Yazılı sınav soruları Yazılı Sınav Kurulunca hazırlanır
veya hazırlattırılır.
Cevap A

6.

(MADDE 16) (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği
işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan yazılı sınav kurulu teşkil edilir.
(2) Yazılı Sınav Kurulu, Bakan onayı ile kurulur. Kurul; Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği temsilcilerinden oluşur ve
temsilcilerin en az daire başkanı seviyesinde veya hukuk
müşaviri olması şarttır. İhtiyaç halinde görevde yükselme
ve unvan değişikliği sözlü sınavları için Bakan Yardımcısının onayı ile en az daire başkanı seviyesinde olan birinin başkanlığında toplam beş kişiden müteşekkil sözlü
sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir. Aynı usulle üye
sayısı kadar yedek üye de belirlenir.

(MADDE 10) (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği
suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en
az kırkbeş gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.
(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin
son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel,
başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

KAPLAN AKADEMİ

3.

(MADDE 11) (1) Görevde yükselme sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.
(2) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

GYS SORU BANKASI

2.

Cevap B

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına
katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, sınav
açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birimlerden alınan bilgiler üzerine Genel Müdürlükçe Bakan Yardımcısından alınacak onayı müteakip Bakanlık İnternet sitesinde ilan edilir.
(6) Sınav başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre
otuz günden az olamaz.
Cevap B
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(MADDE 8) (1) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman
diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan
değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sınavsız ve kura ile yapılır.

GYS SORU BANKASI

Cevap D

9.
KAPLAN AKADEMİ

7.

(MADDE 7) 3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ambar memuru, santral memuru, memur,
daktilograf, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya okulların bilgisayar bölümünden
mezun olmak ya da okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

10. (MADDE 5) (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü, hastane müdürü,
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

(MADDE 5) (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

1) Uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

a) Uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi, eczacı, avukat, mühendis, mimar, veteriner hekim, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, biyolog, psikolog, sosyolog, antropolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, iş ve uğraşı terapisti (ergo terapist),
perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti, tercüman, mütercim, kütüphaneci, tekniker, teknik ressam, ressam, grafiker, şehir plancısı, programcı, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, hemşire, hemşire yardımcısı, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, odyolog, teknisyen ve imam hatip.

1) Çözümleyici.
ç) İdarî Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, sayman,

KAPLAN AKADEMİ

8.

Cevap E

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, memur, redaktör, koruma ve güvenlik görevlisi,
3) Şoför.
d) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Gassal, terzi, teknisyen yardımcısı, aşçı, berber, bahçıvan, kaloriferci, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, hayvan bakıcısı.
Cevap E
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MADDE 22 – (1) Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
Cevap C

KAPLAN AKADEMİ

Cevap E

2.

4.

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin
6. maddesine göre iller 6 hizmet bölgesine ayrılır.

GYS SORU BANKASI

1.

Cevap B

5.

KAPLAN AKADEMİ

MADDE 27 – (1) Hizmete yeni açılan tesisler ile hizmeti
aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan tesislerin personel ihtiyacı öncelikle il içerisinden karşılanır. İhtiyacın il
içerisinde karşılanmaması halinde atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir. A ve B grubu
illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir.
Cevap B

MADDE 11 – Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir. Re’sen
yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı
geçemez.
Cevap B

6.
3.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne
göre, bu yönetmelik hükümlerine göre atanan personel
atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz.

MADDE 16 –İller arası atama dönemleri Ocak ve Haziran
ayıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen
personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık
tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. (Değişik cümle:RG-9/2/2019-30681) Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas
alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile
yerleştirme işlemleri yapılır.
Cevap A
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Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün
sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve
halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği
suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında
sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde
en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de
değerlendirmeye alınır. Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından son beş yıl
içerisinde iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.

9.
KAPLAN AKADEMİ

7.

MADDE 21 – Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim,
olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi
durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta
bağlı kalmaksızın yapılabilir.
Cevap E

8.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin
31. maddesine göre İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın İstidam politikalarını belirlemek üzere Bakan onayı ile kurulur.

KAPLAN AKADEMİ

GYS SORU BANKASI

Cevap E

Cevap C

10. MADDE 11 – Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve
uluslararası boyutta düzenlenen büyük organizasyonlar,
kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren yerlere geçici görevlendirme yapılabilir.
Cevap E
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BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

2.

Bu yönetmelik 663 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Cevap E

3.

Soru öncülünde verilen yetki Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne aittir.

KAPLAN AKADEMİ

Cevap D

4.

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdare ve Hizmet Birimleri
Kadro Standartları Yönetmeliği’ne göre, nüfusu 30.000
ve üzerinde bulunan ilçelerde ilçe sağlık müdürlüğü kurulur.
Cevap C

GYS SORU BANKASI

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdare ve Hizmet Birimleri
Kadro Standartları Yönetmeliği’ne göre, acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür.

KAPLAN AKADEMİ

1.

5.

Cevap B

Öncüldeki boşluğa “yönerge” getirilmelidir.
Cevap B

261

GYS

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARE VE HİZMET

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ
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KAPLAN AKADEMİ
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DEVLET MEMUR. VERİLECEK HAS. RAP. İLE HAS. VE REFAKAT
İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAK. YÖNETMELİK

Öncüldeki her üç madde de doğrudur.
(Cevap E)

3.

Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez.

KAPLAN AKADEMİ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

(Cevap D)

2.

4.

Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

KAPLAN AKADEMİ

1.

(Cevap B)

Test • 1
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe göre, öncülde verilen maddelerden üçü de
doğrudur.
(Cevap E)

5.

Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
dayanır.
(Cevap A)

6.

Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde
kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.
(Cevap E)
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7.

SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi “on günü” geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi “on günü” aşan
raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu
sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.
(Cevap D)

KAPLAN AKADEMİ

İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAK. YÖNETMELİK

10. Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi
geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam
kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu
süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî
sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir

8.

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl
hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalığı hâlinde “onsekiz aya” kadar, diğer hastalık hâllerinde ise “oniki aya” kadar izin verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla
kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

(Cevap B)

9.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğe göre, memurlara tek hekim raporu ile bir
defada en çok on gün raport verilebilir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

11. Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor
sayılmakla birlikte “Sağlık Bakanlığınca” belirlenen ve
memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye
sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle
sonuçlandırır.

(Cevap B)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

(Cevap E)
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9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUM-

Test • 1

HURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (ONİKİNCİ BÖLÜM)

(Cevap A)

2.

Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile
ilgili düzenleme yapmak ve sağlık beyanı ile yapılacak
her türlü uygulamalara izin vermek ve denetlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve
yetkilerinden biridir.

4.

A, B, C ve E seçeneğinde verilenler Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevlerindendir.
Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak, halk
sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve gerektiğinde müeyyide uygulamak, Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biridir.

KAPLAN AKADEMİ

Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev
ve yetkilerinden biridir.

GYS SORU BANKASI

1.

(Cevap D)

5.

(Cevap B)

Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve
tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi
için çalışmalar yapmak Sağlık Bakanlığının görev ve yetkilerinden biridir.

3.

Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biridir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

(Cevap E)

6.

Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak, Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biridir.
(Cevap C)
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1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUM-

Test • 1

HURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (ONİKİNCİ BÖLÜM)
9.

B seçeneğinde verilen görev ve yetki Kamu Hastaneleri
Genel Müdürlüğüne aittir.

Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevidir.
(Cevap A)

GYS SORU BANKASI

(Cevap B)

KAPLAN AKADEMİ

7.

10. Sağlık Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
• Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
• Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
• Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,
• Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
• Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,

8.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma
işlemlerini yürütmek, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biridir.

KAPLAN AKADEMİ

• Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Teftiş Kurulu Başkanlığı,
• Strateji Geliştirme Başkanlığı,
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
• Özel Kalem Müdürlüğü.

(Cevap E)

(Cevap B)
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1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUM-

Test • 2

HURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (ONİKİNCİ BÖLÜM)
Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak
kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda
başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.
(Cevap E)

4.
KAPLAN AKADEMİ

1.

(Cevap C)

5.

Su kaynaklarının etkin kullanılması, su israfının önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak politika önerilerinde bulunmak, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun görev ve
yetkilerinden biridir.
(Cevap B)

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:
• Denetime ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını
sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak,

GYS SORU BANKASI

2.

Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak
toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı
maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden biridir.

• Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3.

Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilir. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, yönetim görevleri tek kişiye verilebilir veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir; bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap E)

(Cevap E)

6.

Bakanlığa bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek,
gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün
görev ve yetkilerinden biridir.
(Cevap D)
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GYS

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUM-

Test • 2

HURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (ONİKİNCİ BÖLÜM)
7.

Sağlık Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

KAPLAN AKADEMİ

• Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
• Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
• Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,

10. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler Sağlık Bakanlığı’nın görevlerindendir.
(Cevap E)

• Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
• Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü,
• Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
• Teftiş Kurulu Başkanlığı,
• Strateji Geliştirme Başkanlığı,
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
• Özel Kalem Müdürlüğü.

GYS SORU BANKASI

(Cevap A)

8.

Hastaneler; tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir
yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da
yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler
yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirler.
(Cevap E)

Sağlık Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından
oluşur.

KAPLAN AKADEMİ

9.

11.

(Cevap E)

• Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevidir.
• Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki
tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak Acil
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevidir.
• Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün görevidir.
• Bakanın çalışma programını düzenlemek Özel Kalem
Müdürlüğü’nün görevidir.
(Cevap A)
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Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve
adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin
Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki
ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel,
atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.

5.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Etik kurullar, en az biri sağlık mesleği mensubu olmayan
kişi ve biri de hukukçu olmak kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli sağlık mesleği mensubu olacak şekilde, en az yedi ve
en çok onbeş üyeden oluşturulur. Etik kurul üyelerinin
görev süresi iki yıldır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği düşer.
(Cevap A)

(Cevap A)

Yurt dışında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru akade misyenler Türkiye’de en
az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda meslek icrasında bulunmak kaydıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden
muaf tutulur.
(Cevap C)

3.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Ancak beşinci ve altıncı
grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Cumhurbaşkanınca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine
bağlı yerleşim yerlerinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü
yerine getirenler, tekrar Devlet hizmeti yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar. Atama
sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele
yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti yükümlülük süresi,
personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

2.

6.

Etik kurullar ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, üye
tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
(Cevap B)

(Cevap B)

4.

Sağlık Bakanlığınca, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek
klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları, sağlık
güvenliği ve esenliğinin korunmasını sağlamak ve klinik
araştırmaları etik yönden değerlendirmek amacıyla etik
kurullar; klinik araştırmalarla ilgili konularda Bakanlığa
görüş bildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu teşkil olunur.

KAPLAN AKADEMİ

7.

(Cevap D)

Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce
acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık
arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce
sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Özel izne tabi hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından
izin almaksızın açan veya buralarda verilecek hizmetleri
sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bir önceki aya ait brüt
hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.
(Cevap E)
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8.

Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve terkiplerinin, tıbbi
ve biyolojik ürünler, bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve
hammaddeleri ile tıbbi cihazların bilimsel araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarından izin alınmasının yanında;
a) Araştırmanın, öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması,

Test • 1

KAPLAN AKADEMİ

3359 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

11. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum
ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler
ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her
yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmişiki yaşına
kadar çalışabilir.
(Cevap C)

b) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde
yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin,
varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,
c) Araştırmanın, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması,
ç) Araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması,
d) Araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye
yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye
göre daha ağır basması,

f) Yapılacak araştırmayı ilgili etik kurulun uygun görmesi
şarttır.
(Cevap C)

9.

(Cevap B)

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

e) Üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir
menfaat teminine bağlı bulunmaması,

12. Öncüldeki boşluğa B seçeneğinde verilenler gelmelidir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele
karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir.
Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır.

13. Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç
ve gereçleri üretmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.
Bu kurum ve kuruluşların açılış izninin verilmesine, üretim ve personel standardına, işleyiş ve denetimi ile daha
önce açılmış olan kurum ve kuruluşların durumlarına ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.
(Cevap C)

10. İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için
katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev
alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler, her yıl Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap D)

14. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, yardımcı doçent, eğitim görevlisi ve başasistanlar
tarafından verilir. Yardımcı doçent ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için bu kadrolarda bir yıl
çalışmaları şarttır.

(Cevap D)
1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

(Cevap A)
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9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

2.

Özel Kalem Müdürü’nün disiplin amiri bakandır. B, C, D
ve E’deki eşleştirmeler doğrudur.
Cevap A

3.

İlçelerde bulunan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin baştabiplerinin üst disiplin amiri il sağlık müdürüdür.

İlçelerde bulunan müdür yardımcılarının üst disiplin amiri başhekimdir.
Cevap B

KAPLAN AKADEMİ

Cevap C

4.

GYS SORU BANKASI

Genel müdürün, disiplin amiri bakan yardımcısıdır. Genel Müdür yardımcısının disiplin amiri genel müdürdür.
Teftiş Kurulu başkanının disiplin amiri bakandır. Basın ve
halkla ilişkiler müşavirinin disiplin amiri bakan yardımcısıdır.

5.

İl merkezinde bulunan hastanelerde başhekim yardımcılarının disiplin amiri başhekimdir.
Cevap E

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1

6.

Cevap C

İl sağlık müdürünün disiplin amiri bakan yardımcısıdır.
Cevap A
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Cevap D

Cevap B

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre il
merkezlerinde bulunan hastanelerin başhekimininin üst
amiri il sağlık müdürüdür.
Cevap B

9.

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre, ilçelerde bulunan hastanelerde hemşire, hemşire yardımcısı, ebe ve sağlık teknikerlerinin disiplin amiri sağlık bakım hizmetleri müdürüdür.

KAPLAN AKADEMİ

10. İlçelerde bulunan toplum sağlığı merkezinin başkanının
disiplin amiri kaymakamdır.

GYS SORU BANKASI

8.

İç denetçinin disiplin amiri bakan yardımcısı, üst disiplin
amiri ise bakandır.

KAPLAN AKADEMİ

7.

Test • 1

Cevap A

11. Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne göre bir
ilçe hastanesinde görev yapan başhekim yardımcısının
disiplin amiri başhekimdir.
Cevap E

12. Müdür Yardımcısı, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, Ebe,
Sağlık Teknikeri, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık
Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Müdüre bağlı olarak çalışan diğer personelin disiplin amiri Müdür (Sağlık Bakım
Hizmetleri) dür.
Cevap B

272

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI
İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre, sağlık
bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet
sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler
ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak sağlık bakım hizmetleri müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarından biridir.

3.
KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 1
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre, Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini başhekimin onayını alarak planlamak sağlık bakım hizmetleri müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarındandır.
Cevap A

2.

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre, sağlık
bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her
türlü ilaç tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak idari ve mali hizmetler müdürünün görevidir.

KAPLAN AKADEMİ

GYS SORU BANKASI

Cevap B

Cevap E

4.

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre, İdari hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve
uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi
ve değerlendirilmesini sağlamak idari ve mali hizmetler
müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarından biridir.
Cevap C
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İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre, Sağlık
tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane,
tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerinin
yürütülmesini sağlamak destek ve kalite hizmetleri müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarından biridir.

Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını başkan ve başkan yardımcılarına devredebilir. Taşra teşkilatında döner sermaye
kaynaklı işlemlerde müdür harcama yetkilisidir. Müdür,
bu yetkisini ilgili mevzuatına göre alt kademede bulunan
yöneticilere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.
Cevap D

6.

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre, Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve
uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi denetlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak idari ve mâli hizmetler müdürünün görevi yetki ve sorumluluklarından biridir.

KAPLAN AKADEMİ

GYS SORU BANKASI

Cevap B

7.
KAPLAN AKADEMİ

5.

Test • 1

Cevap D

8.

Soru öncülünde verilenler il sağlık müdürünün görevlerindendir.
Cevap E
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SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI
İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ye göre, soru öncülünde verilenler başhekimin görevleri arasındadır.
Cevap E

4.

Cevap E

Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılş işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak
hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli,
sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönetlik sunulan hizmetlerin bütünüdür.

GYS SORU BANKASI

5.

2.

Soru öncülünde verilenler il sağlık müdürünün görevlerindendir.

KAPLAN AKADEMİ

1.

Test • 2

Sağlık bakım hizmetleri; sağlık tesisine başvuran hastaların kabulünden ayrılış işlemleri tamamlanana kadar geçen süre içerisinde, müdavi hekimin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hususlarındaki direktifleri dikkate alınarak
hasta ve çalışan hakları, güvenliği ile memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde sunulan hizmetler ile hastanın nakli,
sosyal destek sağlanması, hizmete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamaya yönelik sunulan hizmetlerin bütünüdür.
Sağlık bakım hizmetleri müdürü, başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
b) Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev
yerlerini başhekimin onayını alarak planlamak.

Cevap A

c) Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve
malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.

3.

Soru öncülünde verilenler başhekimin görevleri arasındadır.

KAPLAN AKADEMİ

ç) Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç,
gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon
ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak

Cevap E

d) Bakanlık politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik
tedbirleri almak.
e) İlgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek.
Cevap E
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Cevap D

7.

Toplum sağlığı merkezi, bölgesinde yaşayan toplumun
sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan, birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık tesisidir.
İlçelerde ve 10/07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezlerinde Bakanlığın izni ile toplum sağlığı merkezi kurulabilir. Ancak ilçe
sağlık müdürlüğünün kurulduğu ilçelerde toplum sağlığı merkezi kurulmaz. Toplum sağlığı merkezleri kurulmayan ilçelerde bu hizmetler ilçe sağlık müdürlüğü tarafından yürütülür.

GYS SORU BANKASI

I ve III nolu öncüllerde verilenler sağlık bakım hizmetleri
müdürünün görevlerindendir. II numaralı öncüldeki görev ve yetki idari ve mali hizmetler müdürüne aittir.

Bakanlık görevlerinin daha etkin ve kesintisiz sunumunu
teminen toplum sağlığı merkezleri bünyesinde müdürlük
tarafından çalışanların sağlığı, üreme sağlığı, KETEM, verem savaş gibi birimler oluşturulabilir.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam nüfusu
500’ün üzerinde olan belde, köy ve mezralarda Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile sağlık evleri açılabilir. Bir sağlık evine birden fazla belde, köy ve mezra bağlanabilir. Sağlık evleri idari yönden ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezine, hizmet yönünden ise aile
hekimlerine bağlı birimlerdir. Sağlık evlerinin görev ve
yetkileri Bakanlıkça belirlenir.
Toplum sağlığı merkezlerinin iş ve işlemleri 05/02/2015
tarihli ve 29258 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toplum Sağlığı Merkezleri ve Bağlı Birimler
Yönetmeliğine uygun olarak yerine getirilir.

KAPLAN AKADEMİ

6.

KAPLAN AKADEMİ

İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

Cevap A
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Test • 2

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARD. S.H. SINIFI HARİCİ PER.

Test • 1

ATAMA VE YER D. USUL VE ESAS. İ. YÖNERGE

(2) Merkez teşkilat ile taşra teşkilatı arasındaki personel
hareketleri bu Yönergenin kapsamı dışındadır.
(Cevap E)

2.

Personelin iller arası yer değişikliği her yıl haziran-temmuz döneminde yapılır. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Yıllık izin, hafta sonu tatili ile resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.
(2) Atama döneminde, münhal kadrodan fazla başvuru
olması halinde, atama talepleri hizmet süresi fazla olandan başlanarak değerlendirilir.

4.
KAPLAN AKADEMİ

(1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların
taşra teşkilatında avukatlık hizmetleri, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personeli kapsar.

5.

(3) Il içerisindeki yer değişiklikleri, döneme ve süreye
bağlı kalmaksızın yapılabilir.
(Cevap C)

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap A)

Eşinden boşanan personelin, boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurması halinde süre ve dönem
şartı aranmadan yer değişikliği talebi yerine getirilebilir.

Personelin iller arası yer değişikliği her yıl haziran-temmuz döneminde yapılır. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Yıllık izin, hafta sonu tatili ile resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.
(2) Atama döneminde, münhal kadrodan fazla başvuru
olması halinde, atama talepleri hizmet süresi fazla olandan başlanarak değerlendirilir.

(3) Il içerisindeki yer değişiklikleri, döneme ve süreye
bağlı kalmaksızın yapılabilir.

3.

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl
ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer
değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın
olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde
yapılabilir.
(Cevap D)

GYS SORU BANKASI

1.

(Cevap A)

6.

Eşlerin farklı kurumlarda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun hizmet ihtiyacı, ildeki dolu-boş kadro sayıları esas
alınarak aile birliği sağlanır.
(Cevap E)
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Test • 1

Aynı unvanda ve kadroda görev yapan personelin, görev yaptığı Bakanlık veya bağlı kuruluş teşkilatı içinde
karşılıklı yer değişikliği, süre ve dönem şartı aranmadan
yapılabilir.
(Cevap B)

8.

Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış
ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülen personelden, teklifin mahiyetine
göre, il içine tayin edilmesi uygun görülenler il içerisindeki diğer birimlere, il müdürlüğü, müdürlük veya birlikler tarafından; başka bir ile tayin edilmesi uygun görülenler ise uygun görülen illerdeki birimlere Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatınca atanırlar. Bu hüküm gereği atananlar, ayrıldıkları ile veya birime 2 yıl geçmeden yeniden atanamazlar.

GYS SORU BANKASI

7.

KAPLAN AKADEMİ

ATAMA VE YER D. USUL VE ESAS. İ. YÖNERGE

9.

Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler nedeniyle veya personelin herhangi bir
suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması hâlinde önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personel geçici olarak
görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirme yapılabilir. Re’sen görevlendirilen personel için
süre bir mali yılda iki ayı, personelin talebi üzerine yapılan görevlendirmelerde ise süre bir mali yılda altı ayı geçemez. (2) İller arasındaki geçici görevlendirmeler, Bakanlık veya bağlı kuruluşları merkez teşkilatınca yapılır.

KAPLAN AKADEMİ

(Cevap B)

(Cevap B)
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10. Bu Yönerge kapsamına girenlerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da
durumlarında meydana gelen değişiklikleri süresinde bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, yapılmış ise atamaları iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
(Cevap E)

