
 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

 

30 sorudan oluşan bu denemenin tamamının çözümüne 

Youtube’da WEBDE EĞİTİM kanalından ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TO7xQY9IfUs  

 

İnstagram sayfamız: 

https://www.instagram.com/toygarcetinhoca/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TO7xQY9IfUs
https://www.instagram.com/toygarcetinhoca/


 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

1. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden 

toplanır. 

B. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir. 

C. Meclis aradayken veya tatil sırasında Cumhurbaşkanınca toplantıya 

çağrılması mümkündür. 

D. Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin yüzde beşinin yazılı 

istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırabilir. 

E. Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM’de, öncelikle bu toplantıyı 

gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. 

 

D Cevap



 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

2. TBMM’nin kanun yapma yetkisini kullanmak için herhangi bir organ 

tarafından yetkilendirilmesine ihtiyaç duymaması yasama yetkisinin hangi 

özelliğini ifade eder? 

A. Yasamanın genelliği 

B. Yasamanın devredilemezliği 

C. Yasamanın asliliği 

D. Yasamanın sürekliliği 

E. Yasamanın bağımsızlığı 

 

 

 

C Cevap



 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

A. TBMM; serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm 

esaslarına göre seçilen 600 milletvekilinden oluşur.   

B. Milletvekili genel seçimleri beş yılda bir yapılır. 

C. Seçilme yeterliliğine sahip ve 18 yaşını doldurmuş her Türk milletvekili 

seçilebilir.   

D. Seçim sistemi nisbi temsil, seçim barajı yüzde 10 ve kural olarak her il bir 

seçim çevresidir. 

E. Milletvekilleri yalnızca seçildikleri ilde yaşayan halkı temsil ederler.  

 

E Cevap



 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

4.  I. 25 yaşını doldurma 

II. En az ilkokul mezunu olma 

III. Kısıtlı olmama 

IV. Taksirli suçlardan hüküm giymeme 

1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

milletvekili seçilme şartı değildir? 

A. III – IV         B. Yalnızca II 

C. II – IV         D. I – IV  

E. I – II – IV 

 

D Cevap
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5. 1982 Anayasasına göre milletvekillerinin göreve başlayabilmesi için 

sağlaması gereken şart aşağıdakilerden hangisidir? 

A. İl Seçim Kurulundan mazbata alınması 

B. İl seçim kurullarının milletvekili seçim tutanaklarını açıklaması 

C. TBMM Genel Kurulu önünde andiçme 

D. Yüksek Seçim Kurulu önünde andiçme 

E. Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbata alınması  

 

 

 

C Cevap



 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

6.  I. Milletvekilinin istifa etmesi 

II. Milletvekilinin mahkeme kararı ile kısıtlanması 

III. Milletvekilinin seçilmeye engel suçtan kesin hüküm giymesi 

IV. Milletvekilliği ile bağdaşmayan hallerde ısrar edilmesi 

1982 Anayasasına göre yukarıdaki sebeplerden hangilerinin 

milletvekilliğini sona erdirmesi için TBMM Genel Kurulu’nun kararına 

ihtiyaç vardır? 

A. II – IV         B. I – II  

C. I – IV         D. I – III 

E. II – III 

 

C Cevap
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 7.  I. İdare amirleri 

II. Kâtip üyeler 

III. Siyasi parti grubu başkanları 

IV. Komisyon başkanları 

1982 Anayasasına göre yukarıdaki sayılanlardan hangileri TBMM 

Başkanlık Divanında yer almaz? 

A. II – IV         B. III – IV  

C. I – IV         D. I – IV  

E. II – III 

 

B Cevap



 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

8. 1982 Anayasasına göre en az kaç milletvekili TBMM Başkanı’ndan 

TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir? 

A. 20 milletvekili 

B. 110 milletvekili 

C. 120 milletvekili 

D. 200 milletvekili 

E. 301 milletvekili  

 

 

 

C Cevap



 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

9. 1982 Anayasasına göre TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimlere ara seçim 

denir. 

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken andiçerler.  

C) Olağan süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile TBMM genel seçimleri 4 yılda 

bir birlikte yapılır. 

D) Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, TBMM 

seçimlerin 1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. 

E) Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, TBMM 

genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. 

 

   

C Cevap
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kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

10. I. Meclis Başkanı 

II. En az TBMM üye tam sayısının beşte biri milletvekili 

III. Cumhurbaşkanı yardımcıları 

IV. En az 5 bakan 

V. Cumhurbaşkanı 

1982 Anayasasına göre yukarıda sayılanlardan hangileri TBMM’yi doğrudan olağanüstü 

toplantıya çağırma yetkisine sahiptir? 

A) I – II     B) II – III     C) II – IV  

D) III – V      E) I – V  

 

 

E Cevap
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kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

 11. TBMM’nin toplantı yeter sayısı her toplantı için en az hangi oranda 

milletvekilidir? 

A. Üye tam sayısının 1/2'si 

B. Üye tam sayısının 1/3’ü 

C. Üye tam sayısının 1/4'ü 

D. Üye tam sayısının 1/5’i 

E. Üye tam sayısının 3/5’i 

 

 

   

B Cevap
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kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

12.  I. Cumhurbaşkanlığına aday gösterme 

II. Meclis başkanlığına aday gösterme  

III. Kanun teklifi sunma 

IV. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkında görüşme 

yapma 

1982 Anayasasına göre yukarıdakilerden hangisi / hangilerini siyasi parti 

gruplarının yapması mümkündür? 

A) Yalnız I   B) II – III     C) I – II   

D) III – IV      E) I – III 

 

   

A Cevap
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kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

13.  I. TBMM Başkanı 

II. Cumhurbaşkanı 

III. TBMM üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu 

IV. TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu 

1982 Anayasasına göre yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri seçimlerin 

yenilenmesine karar verme yetkisine sahiptir?  

A. I – II      B. Yalnızca III     C. I – III  

D. II-IV      E. II-III 

 

 

 

E Cevap
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14.   I. Katılanların salt çoğunluğu 

II. Üye tam sayısının salt çoğunluğu 

III. Üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu 

IV. Üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu 

V. Üye tam sayısının 1/3 çoğunluğu 

Yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri Meclis Genel Kurulu’nun karar 

alabilmesi için aranan nitelikli çoğunluk oranlarından değildir? 

A. Yalnızca I      B. Yalnızca IV    C. II-III 

D. I-V      E. II-IV 

 

 

D Cevap
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kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

15. Ara seçimlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Genel seçimlere son 1 yıl kala ara seçim yapılmaz. 

B. Bir ilde ya da seçim çevresinde hiç milletvekili kalmamışsa, 90 gün içinde 

ara seçim yapılmasına TBMM karar verir. 

C. Ara seçimler kural olarak, bir yasama döneminde bir defa yapılır. 

D. TBMM üye tamsayısının yüzde beşinden az üyelik boşalırsa ara seçim 

yapılıp yapılmayacağına Meclis karar verir. 

E. Boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu 

hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. 

 

   

B Cevap



 

Sunumda kullanılan soruların tamamı “TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI” 

kitabından alınmıştır. Soruların her hakkı saklıdır… Yazarın izni olmaksızın kullanmak yasaktır. 

16. Aşağıdaki konulardan hangisine ilişkin oylamalarda gizli oylama 

yapılmaz? 

A. Anayasa değişikliğinin kabulü 

B. TBMM Başkanı seçimi 

C. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görevde ısrar durumunda üyelik 

düşürülmesi 

D. Savaş ilanı 

E. Anayasa Mahkemesi üyeleri seçimi  

 

 

 

D Cevap
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17. 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgi aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) TBMM, milletvekilinin dokunulmazlığını genel toplantı ve karar yeter sayısı 

ile kaldırabilir.  

B) Milletvekili hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün 

yerine getirilmesi, milletvekilliği sıfatının sona ermesine bağlıdır.  

C) Meclisteki siyasi parti grupları yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme 

yapamaz.  

D) Dokunulmazlığın kaldırılması kararına karşı sadece dokunulmazlığı kaldırılan 

milletvekili kararın iptalini isteyebilir.  

E) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin 

yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. 

 

D Cevap
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18. Erken seçimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. TBMM'nin seçimleri yenileyebilmesi için en az 360 milletvekili ile karar alması 

gerekir. 

B. TBMM, Cumhurbaşkanının üçüncü döneminde de erken seçim kararı alırsa 

Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilir. 

C. Hakkında Meclis’te soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, erken 

seçim kararı alamaz. 

D. Erken seçim kararını kim alırsa alsın hem milletvekili genel seçimleri hem de 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır. 

E. Yeni Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri 5 yıldır. 

 

 

B Cevap
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19. Aşağıdakilerden hangisinin milletvekili seçilme yeterliliği yoktur? 

A. Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Hülya 

B. Cinsel istismar suçundan 11 ay hüküm giyen Süleyman 

C. Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu yargılanmakta olan Naim 

D. Taksirle adam öldürme suçundan 15 yıl hüküm giyen Nejat 

E. Hırsızlık suçundan 9 ay hüküm giyen Metin 

 

 

 

 

E Cevap
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20. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdirir? 

A. TBMM Başkanı seçilme 

B. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

C. Milletvekilinin partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması 

D. Milletvekilinin Bakan olarak atanması 

E. TBMM Başkanlık Divanı üyesi olarak seçilme 

 

 

 

 

D Cevap
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21.  I. Memurlar 

II. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları 

III. Yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri 

IV. Türk Silahlı Kuvvetler mensupları 

1982 Anayasasına göre yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri milletvekili 

adaylığı için istifa ettikten sonra eski görevine geri dönemez?  

A. I – II      B. Yalnızca III     C. II – III  

D. III – IV       E. II – IV  

 

 

 

D Cevap
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22.  I. Devamsızlık – Katılanların salt çoğunluğu 

II. İstifa – Üye tam sayısının salt çoğunluğu  

III. Bağdaşmayan hallerde ısrar – Katılanların salt çoğunluğu 

Milletvekilliğinin TBMM kararı ile düşürülmesi için aranan çoğunluklara 

ilişkin eşleştirmelerden hangisi/hangileri yanlıştır?  

A. Yalnız I 

B. Yalnız III 

C. I-II 

D. II-III 

E. I-II-III 

 

C Cevap
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23. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri 

sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce 

başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan 

sorumlu tutulamazlar. 

B. Milletvekilini meclis çalışmalarında sarf ettiği sözlerden ve düşüncelerden dolayı 

korur. 

C. Milletvekilini hem ceza ve hukuk davalarına hem de disiplin cezalarına karşı 

korur. 

D. Yasama sorumsuzluğu mutlaktır, kaldırılamaz ve vazgeçilemez. 

E. Yasama sorumsuzluğu milletvekilliği düşse bile milletvekilini korur. 

 

C Cevap
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24. Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Cumhurbaşkanı yardımcıları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı 

dokunulmazlığa sahiptir. 

B. Milletvekilini yalnızca görev süresi boyunca korur.  

C. Milletvekili seçimden önce suç işlediği gerekçesiyle yargılanamaz. 

D. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali varsa dokunulmazlık milletvekilini 

korumaz. 

E. Seçimden önce verilen bir ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik 

sıfatını sona ermesine bırakılır. 

 

 

A Cevap
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25.  I. Aylıktan kesme 

II. Milletvekilliğinden geçici çıkarma 

III. Meclisten geçici uzaklaştırma 

IV. Kınama 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri milletvekillerine verilen disiplin 

cezalarıdır? 

A. Yalnızca IV       B. I – II  

C. Yalnızca III       D. I – III 

E. III – IV  

 

E Cevap
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26. TBMM Başkanı seçim usulü, TBMM Genel Kurul’da yapılan hangi 

seçim ile aynıdır? 

A. Sayıştay Başkan ve üyelerinin seçimi 

B. Kamu Baş Denetçisi seçimi 

C. Hakimler ve Savcılar Kurulu’na üye seçimi 

D. Anayasa Mahkemesine üye seçimi 

E. RTÜK üyelerinin seçimi 

 

 

 

B Cevap
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27. 1982 Anayasasına göre TBMM Başkanlık Divanına ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A. Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. 

B. Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını 

sağlayacak şekilde kurulur. 

C. Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. 

D. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi 

ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder. 

E. Başkanlık Divanı üyeleri Meclis dışından seçilebilir.  
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28.  I. Cumhurbaşkanının yokluğunda yerine vekalet etmek 

II. Meclisi temsil etmek 

III. Kamu Baş Denetçisi’ni seçmek 

IV. Meclisi doğrudan ya da üye tam sayısının beşte birinin isteği üzerine olağanüstü 

toplantıya çağırmak 

Yukarıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre TBMM Başkanının görevleri arasında 

sayılmamıştır? 

A. I – III          B. Yalnız I 

C. III – IV           D. Yalnız IV 

E. II – III   
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29. TBMM’nin yapısına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. TBMM, çalışmalarını, kendi yaptığı kanun hükümlerine göre yürütür. 

B. İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine 

üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. 

C. Danışma Kurulu, TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanları veya 

vekillerinden oluşur. 

D. Siyasi parti grupları, en az 20 milletvekilinden oluşur. 

E. TBMM Genel Kurulu toplam 600 milletvekilinden oluşur. 
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30. TBMM Başkanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Bir yasama döneminde 2 defa seçilir. 

B. İlk seçilen Meclis başkanı 2 yıllığına seçilir. 

C. Meclis toplantılarında hiçbir şekilde oy kullanamaz. 

D. Tarafsızlığı sağlamak için partisi ile ilişiği kesilmek zorundadır. 

E. Bizzat oturumu yöneten Başkanvekilleri oy kullanamazlar. 
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