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YUNUS KAYA- SEÇKİN ÇELİK 
Sınavlara hazırlık sosyal medya platformlarımıza ve 
kaynaklarımızla ilgili detay bilgiye www.isgkitap.com 
sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 

www.isgkitap.com SİTEMİZDE NELER VAR? 
-Kaynaklarımızla ilgili detay bilgi  
-Ders videoları ile ilgili detay bilgi 
-İsg tablo dünyası 
-Mevzuat güncelleme takibi 
-Mini denemeler 
-Normal denemeler 
-Çıkmış sorular 
-Sosyal medya platformları 
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MİNİ DENEME-2 
S1)Aşağıda verilen bilgilerden  hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden değildir? 
A)Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya 
bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla 
açılan iptal davalarına bakmak. 
B)Anayasa değişikliklerinin esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına 
bakmak. 
C)Anayasanın 148 inci maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak.  
D)Siyasi partilerin kapatılmasına ve Devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davalar ile ihtar 
başvuruları ve dağılma durumunun tespiti istemlerini karara bağlamak.  
E)Anayasada kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
 
S2)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden değildir? 
A)Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak;  
B)Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek;  
C)Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek;  
D)milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,  
E)Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına 
karar vermek  
 
S3)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kanun teklif etmeye yetkilidir? 
A)Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir        
B)Kanun teklif etmeye Bakanlar yetkilidir 
C)Kanun teklif etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir 
D)Kanun teklif etmeye Cumhurbaşkanı yardımcıları yetkilidir 
E)Kanun teklif etmeye Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri yetkilidir. 
  
S4)1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kanunların yayınlanması ile ilgili yanlıştır? 
A)Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar. 
B)Cumhurbaşkanı yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha 
görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderir.  
C)Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece 
uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.  
D)Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir.  
E)Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının üçte bir çoğunlukla aynen 
kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır. 
 
S5)Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri ile ilgili hükümlerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
A)Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
B)Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında  
Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır. 
C)Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi 
toplantıya çağırır.  
D)Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, toplantıyı gerektiren konu 
görüşmelerine tatilden sonra devam edilir? 
E)Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. 
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S6)Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde en az ne kadar üye ile 
toplanır? 
A)Üye tamsayısının en az beşte biri ile toplanır.       
B)Salt çoğunlukla toplanır 
C)Üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.      
D)Üye tamsayısının en az yarısı ile toplanır 
E)Üye tamsayısının en az dörtte biri ile toplanır. 
 
S7) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa karar verme sayısı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Üye tamsayısının en az beşte biri ile karar verir 
B)Toplantıya katılanların Salt çoğunluğu ile karar verir 
C)Üye tamsayısının en az üçte biri ile karar verir 
D)Üye tamsayısının en az yarısı ile karar verir 
E)Üye tamsayısının en az dörtte biri karar verir 
 
S8) Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından olan yazılı soru 
önergelerine en geç kaç gün içinde cevap verilmelidir? 
A)30    
B)21    
C)20    
D)14    
E)15 
 
S9) Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülmesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Meclis araştırması   
B)Genel görüşme    
C)Meclis soruşturması  
D)Sözlü soru     
E)Yazılı soru 
 
S10) Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren 
kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 
olmamak şartıyla, aşağıdakilerden hangisini çıkarırlar? 
A)Kanun    
B)Yönetmelik    
C)Cumhurbaşkanı kararnamesi    
D)Tebliğ    
E)Genelge 
 
Başka platformlarda paylaşılması yasaktır. 
Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Sorular ISBN No alınmış kaynaklarımızdan alıntıdır. 
 

MİNİ DENEME-2 
1 B 3 A 5 A 7 B 9 B 
2 E 4 E 6 C 8 E 10 B 

 
BAŞARILAR DİLERİZ. 

 
 
 


