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1. Aşağıdakilerden hangisi , Türkiye'nin bir çok 
yeni demokras iye göre üstünlüğünü 

belirleyen özelliğidir? 

Al Çogulcu ka tıllma çok fazla güven duyu lması 

Bl Uluslararası ilişkilerde aktif rol oynaması 
c) Siyasi aktörferin demokrasiye olan inancı 
Dj Uzun bir anayasacılık ve hukuk devleti 

gelenegina sahip olması 
El Coğrafi konumunun getirdiği siyasal 

gücünün olması 

2. "Hiç kimse demokratik kurumlar dışında hareket 
etmeyi düşlinmez ve kaybedenlerin bütün istegi , 
kaybettikleri kurumlar içinde şanslannı tekrar 
denemek olduğunda siyasi gelişmemizi 
gerçekleştirmiş oluruz." 

Bu düşüncaye sahip bir ülkenin s iyasi rejimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Totaliter sistem 
Bl Sosyalist sistem 
CL Demokrasi 
OL Kanna ekonomi 
El Kapitalizm 

3. Huntington Türk 
nit.l.mi~tir? 

demokrasisini 

Al ikinci dalga parlamenter 
Bl ikinci dalga 
CL Üçüncü dalga 
OL Parlamenter demokrasi 
El Totaliter 

nasıl 

4. Aşağıdakilerden hangisi demokratik 
pekişmenin maks imalist tanımıdır? 

Al Kuwetler aynlığının toplumun geniş 

kesimince benimsenmesidir. 
Bl Tek partili anlayışın değiştirilemez üst bir 

değer olarak topluma yerleşmesidir. 
c) Serbesl ve yanşmacı seçimlerin düzenli 

aralıklarla yapılmasıdır. 
Dl Demokratik degerlerin uzun bir sosyalle~me 

süreci sonunda vatandaşlann 

çogunlugunca benimsenmesidir. 
El Demokratik değerlerin ekonomik yaşamdan 

sonra ikinci derecede önemli olmasıdır. 
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5. Bir rejimin biç imsel ve biçimsel olmayan 
kurallarının geniş ölçüde anlaşılıp kabul 
gördüğü ve başlıca siyasal aktörlerin, 
davranı şlarını buna göre biçimlendirdiği 

duruma ne ad verilir? 

Al Parlamentarizm 
Bl Demokratik pekiştinne 
c) Siyasal kurumlaşma 
OL Demokratikleşme 
El Siyasal katılım 

6. Bir rejimin tam demokratik sayılabilmesi için 
kablıma dayanan yarı şmacı seçimleri 
gerçekleştirmes inin yanında aşağıdaki 
olgulardan hangisine de sahip olması 

gerekir? 

Al Yanşmacı seçimlerin 
yapılmasına 

Bl Temel hak ve hürriyetlerin 
olmasına 

sık aralıklarla 

güvence altında 

CL Anayasa geleneğinin olmasına 

OL Tek partili bir parlamentoya 
El Askeri müdahalelerin Ulman Ulman 

olmasına 

7. Aşağıdakilerden hangisi , yirmi yıllık tek·parti 
dönemindeki CHP iktidarında , TBMM'de 
yaşanan .i!.k... gerçek ve .!:!.!!:!..!l süren 
çatışmadır? 

Al 1945'1e toprak refannu tasarısı tartışmaları 
Bl 1945 bütçe görüşmeleri 
CL 1945'Ieki muhalif siyasilerin demokrasi 

istekleri 
OL 1944 'te CHP içinde ii Dünya Savaşı ile ilgili 

yapılan tartışmalar 

El 1944 bütçe görüşmeleri. 

8. ı smet ınönü'nün 1 Ka sım 1945'te yapbğı 
TBMM konuşmasının sonucunda ortaya çıkan 
gelişme aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Milli Şef nitelemesi savunurmu~tur. 
Bl Karma ekonomiye geçiş savunulmuştur. 
CL Güçlü devlet anlayışı savunulmuştur. 
OL Tek-parti anlayışı savunulmuştur. 
El Demokratikleşmeye yeşilışık yakılmıştır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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g, Aşağıdakilerden hangisi , Türkiye'nin siyasal 
tarihindeki ilk ve gerçek anlamda yarışmacı 
seçimidir? 

Al 1946 
Bl 1950 
cı 1957 
OL 1961 
El 1965 

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

TBMM 
temel 

Al Seçim bilgilerinin yeniden düzenlenmesi 
Bl Parti liderlerinin değiştirilmesi 
cı Seçim sisteminin değiştirilmesi 
OL Seçim sürecinin demokratikleştirilmesi 
El Yeniden seçmen yazılımı yapılması 

11. Aşağıdakilerden hangisi ısmet ınönü'nün 
Demokrat Parti'nin programına ilişkin hassas 
olduğu konulardan biridir? 

Al Kanrıa ekonomiye geçişin sağlanması 
Bl Milli Şef anlayışının devamı 
cı Devletçiliğin korunması 

OL Devletin laik niteliğinin korunması 
El Tek dereceli seçim re;minin korunması 

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

Al Tek dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi 
Bl Demeklerin kurulmasıyla ilgili yasağın 

devam ettirilmesi 
CL TBMM $Oçim tarihinin 194Tden 1946'ya 

alınması 

OL Parti liderlerinin ömür boyu görev 
yapmasının engellenmesi 

El Siyasal partilerin kurulması üzerindeki 
yasagın kaldınlması 
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13. ismet inönü , Temmuz Beyannamesi olarak 

adlandınlan demecinde; "ihtilalci metodları değil , 
hukuki metodlan kullanan bir muhalefet 
partisinin . iktidar partisi ile aynı ayncalıklardan 

yararlanması gerekir. Bu noktada ben kendimi , 
devlet başkanı olarak her iki partiye karşı eşit 

derecede sorumlu sayıyorum ..... demiştir. 

Buna göre , TBMM 'deki s iyasal gelişmeler ile 
ilgili ınönü'nün bu tavrı için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

Al Cumhurbaşkanının taraflı konumunu ortaya 
koymaktadır. 

Bl DP'n in güçlenmesirıi sağlamaya 

çalışmaktadır. 

cı CHP'yi açıkça desteklediğini göstermektedir. 
OL TBMM 'yi yeni bir seçime yöneltmek 

istemektedir. 
El Hükümet ve muhalefet partisi arasında 

denge sağlamaya çalışmaktadır. 

14. Aşağıdaki palitikacılardan hangisi 18 
Temmuz 1945 tarihinde kurulan Milli 
Kalkınma Partis i'nin kurucusudur? 

Al Celal Bayar 
Bl Nuri Demirağ 
CL Refik Koraftan 
D) Recep Peker 
El Hasan Saka 

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

Al Liberal ve demokratik geleneğe yakın bir 
anlayış sergilenmiştir. 

Bl Faşist tek-parti rej mi ömeğidir. 
CL Komünist rejm ömeğidir. 
OL Tutucu ve geleneksel bir anlayış 

sergilenmiştir. 
E) Din taban lı rejim ömeğidir. 

16. Aşagıdakilerden hangisi DP'nin 1950 
seçimleri öncesinde muhalefetteyken 
vurguladı ğı konulardan biri değildir? 

Al Devlet bürokrasisinin iktidannın 

sınırlandırılması 

G) Ekonomik liberalle~menin sağlanması 
cı Devletçilik anlayışının yer1eştirilmesi 
OL Serbest ve dürüst seçimlem yapılması 
E) Geniş kamu hürriyetlerinin sağlanması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Türkiye'de 1945 ile 1950 yılları arasındaki 
demokras iye geç iş s ureci a şağıdakilerden 

hangis iyle adlandınıır? 

Al Devrim yoluyla geçiş 
Bl Zorunlu geçiş 
cı Anayasal geçiş 
OL Kendiliğinden geçiş 
El Reform yoluyla geçiş 

18. Aşağıdakilerden hangisi, 1924 Anayasasının 
.!!!! önemli eksikliklerinden biridir? 

Al Çalışanlara grev hakkı tanımaması 
Bl insan haklan ile ilgili düzenlemeler 

yapmaması 

cı Kontrol ve dengeleme sisteminin olmaması 
OL Başkanlık sistemine yol açması 
El Orduya çok fazla ayncalık sağlaması 

19. Aşağıdakilerden hangisi, 1924 Anayasasını 

hazırlayan TBMM'nin!.ll belirgin özelliğidir? 

Al Otoriter bir medistir. 
Bl Azınlıkların söz sahibi olduğu bir meclistir. 
cı Çok partili bir meclistir. 
OL Osmanlıcı bir meclistir. 
El Kemalistlerden oluşan bir meclistir. 

20. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924 , 1961 ve 1982 
Anayasalan da , 1876 Osmanlı Anayasası da 
sosyal güçleri büyük ölçüde temsil eden bir 
kurucu meclis , ya da yasama meclisi tarafından 
bir görüşme , pazarlık ve uzlaşma süreci ile 
yaPılmamlstır, 

Buna göre Türkiye'deki anayasalar iç in 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

Al Anayasalann siyasal meşruluğu zayıftır. 
Bl Anayasalar bir uzlaşma ürünüdür. 
cı Uluslararası kurumlann yol haritalanyla 

olu ştu rulmuşlard ır. 
OL iktisadi elillerin anayasalandır. 
El Halk desteğini almışlardır. 

21. Bir konuda u.zla§arak belli bir görü§te 
birleşmeye ne ad verilir? 

Al Uyum 
GL Seçim birliği 
cı Cıkar grubu 
Dl Aydaşmak 

El Anlaşma 
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22. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasiye 

geçişin ve demokrasiye dayalı yönetimin !.!!. 
önemli unsurudur? 

Al Anayasanın yapım süreci 
B) Siyasi partiler kanunu 
cı Seçim sistemi 
OL Ordu siyasetçi ilişkisi 
E) Siyasalliderlerin ortaya çıkışı 

23. Siyasal partııerin ya da baskı gruplarının belli 
bir konuda birleşerek güç oluşturmasına ne 
ad verilir? 

Al Strateji geliştimıe 
Bl Partiler arası uyum 
CL Seçim birliği 
D) Meclis grubu 
El Ortaklık 

24. Aşağıdakile rden hangisi, 1971 v. 1973 
Anayasa değişikliklerinden biri değildir? 

Al Mahkemelerin denetleme yetkilerini 
sınırlandırmak 

Bl Askerlerin kurumsal özerkliğini artırmak 
cı Sendikal haklan artırmak 
OL Temel özgürlükleri sınırlandırmak 
El Yürütmeyi güçlendirmek 

25. 1961 Anayasas ı , milli egemenliğin 

kullanılmasına ordu ve aydınlar gibi yeni 
ortaklar getirmiştir görüşüyle bu anayasaya 
karşı çıkan siyasal lider aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Cemal Gürsel 
Bl Celal Bayar 
cı ismet inönü 
OL Adnan Menderes 
El Talat Aydamir 

26. 1965 seç imlerinde iktidara gelen AP'nin, 
1961 Anayasa sı'oın bürokratik ve yargı sal 

kurumlara a şırı yetkiler vererek , yönetilemez 
bir siyasal s is tem yarattığı düş üncesiyle 
savunduğu anayasal değişiklik 

a§ağıdakilerden hangisidir? 

Al Yargısal kurumlann yetkilerinin artınıması 
Bl Sosyal haklann artınıması 
cı Yürütme organının güçlendirilmesi 
OL Olu~turulan ikinci meclisin kapatılması 
El idari yapılann özerkleştirilmesi 

izleyen sayfaya geçini z. 


