1.

pekişmenin,
minimalist
vurgulanan,
demokratik
pekişmeyi
salt
düzenli
ve
yarışmacı
seçimlerin
yapılması
ile
özdeşleştirme
olgusuna ne ad verilir?

5.

Demokratik

anlayışında

Düzenli seçim

C)

Çoğulcu seçimeilik
Seçimseleilik
Çok partililik

Türk

demokrasisinin
ileri
derecede
ve pekişmiş demokrasi
düzeyine erisememis
olmasının
nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
kurumsallaşmış

A)
B)

anlayışı

A)
B)
D)
E)

Meşruluk

c)

Bir

D)

6.

reJımın

biçimsel ve biçimsel olmayan
kurallarının, geniş ölçüde anlaşılıp kabul
gördüğü
ve
başlıca
siyasal
aktörlerin
davranışlarını
buna göre biçimlendirdiği
duruma ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Tek partili bir parlamento olması
Siyasi aktörlerin demokrasiye
olumsuz olması
Uluslararası

ilişkilerin

sağlıksız

bakışlarının

bir şekilde

kurulması

E)

2.

A
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Demokrasinin üç kez askeri darbelerle
kesintiye uğramış olması
Siyasi partilerin ortaya çıkarttığı demokratik
çöküntülerin yaşanması

Bir rejimin tam demokratik sayılabilmesi için
dayanan
yarışmacı
seçimleri

katılıma

gerçekleştirmesinin

olgulardan
gerekir?
A)

Demokratik pekiştirme
Siyasal katılım

yanında

hangisine

Yarışmacı

de

seçimlerin

aşağıdaki
olması

sahip

sık

aralıklarla

yapılmasına

Demokratikleşme

B)

Siyasal kurumlaşma
Parlamentarizm

Temel hak ve hürriyetlerin güvence

c) Anayasa

altında

olmasına

D)
E)

geleneğinin olmasına

Tek partili bir parlamentoya
Askeri
müdahalelerin
zaman

zaman

olmasına

3.

Juan J. Linz ve Alfred
pekişmeyi

Stepan'ın

tanımladıkları

aşağıdakilerin

hangisinde

7.

demokratik
üç
alan
bir
arada

verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Başkanlık

Aşağıdakilerden

hangisi Türk demokrasisinin
Dünya'daki
siyasal
yapılar
arasında
belirleyici bir özelliğidir?

A)
B)

sistemi, otoriter sistem, anayasal
demokratik, anayasal

c)

Davranışsal,

Çok partili, anayasacı, ulusalcı
Demokratik, laik, paylaşımcı
Davranışsal, tutumsal, anayasal

D)
E)

8.

Halkın demokrasiye karşı katılımcı tavrı
Parlamento üstünlüğünü uygulaması
islam dünyasında yer alıp, hem demokratik
hem de laik olması
Çok partili parlamenter sistemi
Güçler ayrıliğının uygulanması

Aşağıdakilerden

hangisi, Demokrat Parti'nin
CHP'nin yeni siyasal
rekabet şartlarına kendini uyarlamak için
1946 yılında parti tüzüğünde yapmış olduğu
değişiki iklerden biri değildir?
hızla yayılmasına karşı

4.

hangi
tanımı,
uzun bir sosyalleşme
sonucunda
vatandaşların
çoğunluğunca benimsenmesi olarak ifade
edilir?
Demokratik
demokratik
süreci

pekişmenin

değerlerin

A)
B)

c)
A)
B)
C)
D)
E)

A

Demokratik pekişmenin minimalist tanımı
Demokratik çoğunlukça tanım
Demokratik pekişmenin açıklayıcı tanımı
Parlamenter sistemin tanımı
Demokratik pekişmenin maksimalist tanımı

Tek dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi
Derneklerin
kurulmasıyla
ilgili
yasağın
devam ettirilmesi
TBMM seçim tarihinin 1947'den 1946'ya
alınması

D)

Parti

liderlerinin
ömür
boyu
görev
engellenmesi
Siyasal
partilerin
kurulması
üzerindeki

yapmasının

E)

yasağın kaldırılması
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9.

ismet inönü'nün
Kasım 1945'te yaptığı
TBMM konuşmasının sonucunda ortaya çıkan
gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

14.

CHP nin örgütsel

Demokratikleşmeye yeşilışık yakılmıştır.

Devletçiliğin korunması

Devletin laik niteliğinin korunması
Tek dereceli seçim rejiminin korunması

16.
hangisi,
1946
seçimlerinden
sonra
DP'nin
isteklerinden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

hangisi,
1980
darbesi
Türkiye'de
siyasal
sistemin
meşruluğunu
yitirmesine
yol
açan
nedenlerden biri değildir?

A)
B)
c)
D)
E)

Karma ekonomiye geçişin sağlanması
Milli Şef anlayışının devamı

Aşağıdakilerden

Aşağıdakilerden

öncesinde

10. Aşağıdakilerden hangisi ismet inönü'nün
Demokrat Parti'nin programına ilişkin hassas
olduğu konulardan biridir?

11.

Uluslararası sorunların artması

Kamu görevlilerinin bölünmüş olması
Ekonomik sıkıntıların yaşanması
TBMM'nin hareket edemez duruma gelmesi
Siyasalliderler arasında uyum olması

Aşağıdakilerden

seçimleri

TBMM
temel

vurguladı ğı

A)
B)
c)
D)

Seçim sürecinin demokratikleştirilmesi
Parti liderlerinin değiştirilmesi
Seçim sisteminin değiştirilmesi
Yeniden seçmen yazılımı yapılması
Seçim bilgilerinin yeniden düzenlenmesi

hangisi
DP'nin
1950
öncesinde
muhalefetteyken
konulardan biri değildir?

Serbest ve dürüst seçimlerin yapılması
Ekonomik liberalleşmenin sağlanması
Geniş kamu hürriyetlerinin sağlanması
Devlet
bürokrasisinin
iktidarının
sınırlandırılması

E)

Devletçilik

17. Tek parti CHP
12. 1946 seçimlerinden sonra
başbakanı
hükümetinin
siyasetçilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

kurulan

CHP

aşağıdaki

Recep Peker
ismet inönü
Hasan Saka
Celal Bayar
Nuri Demirağ

A)
B)
c)
D)
E)

A

iktidarından,

geçiş

Hasan Saka
ismet inönü
Celal Bayar
Recep Peker
Adnan Menderes

18. Türkiye'de 1945 ile 1950 yılları arasındaki
demokrasiye geçiş süreci aşağıdakilerden
hangisiyle adlandırılır?

En çok adayın katıldığı seçim olması
ilk gerçek anlamda yarışmacı seçimler

A) Kendiliğinden geçiş
B) Zorunlu geçiş
c) Reform yoluyla geçiş
D) Anayasal geçiş
E) Devrim yoluyla geçiş

olması

C)
D)
E)

anlayışının yerleştirilmesi

çok partili siyasal
ve sonrasında, 1950 TBMM
seçimleriyle DP'nin tek başına iktidara
gelmesi
sürecinde
yaşanılan
siyasal
gelişmelerde
!.!!
belirleyici
lider
aşağıdakilerden hangisidir?

yaşama

13. 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan TBMM
seçimlerinin
belirleyici
özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)

hangisi tek-parti rejiminde
ifade eder?

yapısını

A) Yenilikçi kadro partisi
B) Modern totaliter parti
c) Eski tip kadro partisi
D) Faşist parti
E) Liberal parti

Milli Şef nitelemesi savunulmuştur.
Karma ekonomiye geçiş savunulmuştur.
Güçlü devlet anlayışı savunulmuştur.
Tek-parti anlayışı savunulmuştur.

15.

A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden

Tek partinin katıldığı ilk seçim olması
ilk TBMM seçimi olması
Kapalı oy, açık sayımiı seçim olması
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19.

Aşağıdakilerden

23. 1961 Anayasası devlete; ekonomik, sosyal ve
gerçekleştirmek,
toprak
kültürel planlamayı
reformu yapmak, sağlık ve konut haklarını
korumak gibi görevler yüklemiştir.

hangisi, Türkiye'de tek parti
döneminde varolan rejimi ifade eder?

A)

Tutucu

ve

geleneksel

anlayış

bir

sergilenmiştir.

B)
C)

Din tabanlı rejim örneğidir.
Liberal ve demokratik geleneğe

göre, 1961 Anayasası'nın devlete
bu görevler, ideolojik açıdan
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?

Buna
yakın

yüklediği

bir

anlayış sergilenmiştir.

D)
E)

Faşist tek-parti rejimi örneğidir.
Komünist rejim örneğidir.

A)
B)

c)
D)
E)
20. iktidarın kontrol ve denetlenmesini sağlayan
sistemleri icermemesi 1924 Anayasası'nın en
önernli eksiği olarak değerlendirilir.

ve 1973 Anayasa değişikliklerinde,
kuvvetlerin, Danıştay ve Sayıştay
denetimlerinden çıkarılması ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

24. 1971

silahlı

Buna göre dönemin tek-partisi CHP'nin bu
anayasayı kullanma biçimiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)

Anayasayı

bağımsız

A)
B)

seçimleri

c)

gerçekleştirrnek

B)

için kullanmıştır.
otoriter bir hükümet

Anayasayı

aracı

Anayasayı

D)

Anayasayı

insan

haklarının

gelişmesi

Askerlerin kurumsal özerkliği güçlenmiştir.
Ordu, siyasetin içine girmiştir.
Ordu, konum olarak yürütmenin karşısına
yerleştirilmiştir.

olarak

D)
E)

kullanmıştır.

C)

Totaliter anlayışın bir sonucudur.
Karma ekonominin bir yorumudur.
Eski devletçilik ilkesinin yorumudur.
Tutucu anlayışın bir sonucudur.
Liberal anlayışın ilk işaretleridir.

için

Ordu ile TBMM

ilişkileri güçlendirilmiştir.

Genelkurmayın

yetkileri

artırılmıştır.

kullanmıştır.

çok

anlayışına

parti

göre

25. Türk anayasaları içinde genişletilmiş temel
özgürlükleri
düzenleyen
anayasa
aşağıdakilerden hangisidir?

kullanmıştır.

E)

Anayasanın

ve

kontrol

denetleme

geliştirmiştir.

sistemlerini

A)
B)

21.

c)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası'nın
temel özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)

26. 1965 seçimlerinde iktidara gelen AP'nin,
1961 Anayasası 'nın bürokratik ve yargısal
kurumlara aşırı yetkiler vererek, yönetilemez
bir siyasal sistem yarattığı düşüncesiyle
savunduğu
anayasal
değişiklik
aşağıdakilerden hangisidir?

Kontrol ve dengeleme sistemini oluşturması
idari özerkliklere yer vermesi
Orduya
bağımlı
bir yasama
sistemi
oluşturması

D)
E)

Genişletilmiş

temel özgürlüklere yer vermesi
sistemini oluşturması

Bağımsız yargı

Anayasası,

22. 1961

kullanılmasına

ortaklar
karşı

egemenliğin

milli

ordu ve

siyasal

Yürütme

organının

A)
B)

Yargısal kurumların

c)
D)
E)

Sosyal hakların artırılması
idari yapıların özerkleştirilmesi

Oluşturulan

güçlendirilmesi
yetkilerinin artırılması
ikinci meclisin kapatılması

aydınlar

getirmiştir görüşüyle

çıkan

1876 Kanun-i Esasi
1921 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası

lider

gibi yeni
bu anayasaya

aşağıdakilerden

hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

Celal Bayar
ismet inönü
Talat Aydemir
Cemal Gürsel
Adnan Menderes
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