1. Juan J . Unz ve Alfred Stepan'm demokratik
pekişmeyi
tanımladıkları
üç
alan
aşağıdakilerin
hangisinde
bir
arada
verilmi;;tk?

4.

demokratik

pekişmanin

değerlerin

hangi

uzun bir

D)
E)

tanımı,

sosyalleş

hangisi,
1946
TBMM
seçimlerinden sonra kurulan Recep Peker
hükumetinin!!.!!:!.!!. özelliğidir?

cı

5.

Demokratik

Aşağıdakilerdan

A)
B)

Demokratik, laik, paylaşımcı
Bl Davranışsaı, tutumsal, anayasal
c) Çok partili, anayasacı , ulusalcı
DJ Davranışsaı, demokratik, anayasal
El Başkanlık sistemi , olorilar sistem, anayasal
Al

2.

me

sonucunda
vatandaşların
çoğunluğunca
benim senme s i olarak ifade
edilir?
süreci

Muhafazaka r kadrolara yervemıesi
Liberal anlayışa sahip olması
Katı devletçilik anlayışına sahip olması
Muhalefete karşı ılımlı tavırsergilemesi
Dışa yönelik politikalara ağı riık vermesi

~Memle ketimizin
siyasi idi::Ht:ısi cumhuriyetle
kurulan h;:ılk id;:ırezinin hor idilmmelto ilerlomolori
ve şartlanyla gelişmeye devam edecektir. Harp
zamanlannın ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren
darlıkları kalktıkça memleketin siyaset ve fikir
hayatında demokrasi prensipleri daha ge n iş
ölçüde hüküm sürecektir:"

ısmet ınönü'nün 19 Mayıs 1945'190 yapbğı bu
konuşmaya

Al

Demokratikçoğunl ukça lanım

Bl

Demokratik

e) Demokratik
DJ Demokratik
El

A
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pekişmanin

minimalist

göre

Türkiye'deki

gelişmeler a çı sından aşağıdakilerden
tanımı

siyasal
hangisi

söylenebilir?

pekişmanin maksimalisı tanımı
pekişmanin açıklayıcı tanımı
tanımı

A)
B)

Parlamenter sistemin

Savaş

ekonomisine destek verilmiştir.
sistemine yön e lişin işaretleri

Başkanlı k
verimiştir.

cı

Yerli

savunma

sanayiinin

geliştirilmesi

istenmişti r.

D) Tek-p arti anlayışı Övülmüştür.
E) Liberalleşme teşvik ed il mişt ir.

3. Hunlington'un
Türkiye'deki
demokrasiyi
"Ikinci
dalga"
demokrasi
olarak
adland ırmasının
nedeni
aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

Demokrasiye

geçişi

tek

parti

6. Aşağıdakilerdan
hangisi,
Ikinci
Dünya
Savaşından
sonra, dönemin !.!l istikrarlı
demokratik anayasaları olarak bilinen Alman,
ıtalyan ve ıspanyol Anayasalarının ortak

iktidarının

d üzenlemiş olması

B)
C)
D)

özelliğidir?

parlamenter yapısının 1950
sonrasında çok kutuplu olması
ii. Dünya Savaşı sonrasında dünyada
demokratik gelişmelerin yaşanması
Demokrasiye geçişin 1946-1950 döneminde
Türkiye'nin

A)
B)

Militarist birer anayasa olmalan
bir anayasa yapı mı sürecinin
ürünü olmalan
C) Totaliter bir anlayışın ürünü olmalan
D) Ordunun etkin gücünün bir sonucu olmalan
E) Çatışmacı bir anayasa yapım sürecinin
ürünü olmalan

yaşanmış olması

E)

Osmanlı

sonrasını

A

toplumsal yapısının ,
da etkilemesi

cumhuriyet

,

Oydaşmacı

Izleyen sayfaya geçiniz.
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7.

11. 1961 Anayasası devlete; ekonomik, sosyal ve
kültürel planlamayı gerçekleştirmek , toprak
reformu yapmak, sağlık ve konut haklarını
korumak gibi görevler yüklemiştir.

1950 seçimlerinden
sonra iktidara gelen
Demokrat Partı , anayasa l trenler ve dengeler
mekanizmalannın
yokluğu
nedeniyle ,
muhalefetin haklann ı sınırlandımıaya yönelik bir
dizi kanun çı kartmı ştı r. Bunun sonucunda
muhalefet ve iktidar partileri arasındaki ilişki

göre, 1961 Anayasa s ı ' nın devlete
bu görevler, ideolojik açıdan
aşagıdakllerden hangisiyle tanımlanabilir?
Buna

sartleşmiştir.

y Ükıediği

Yukarıdaki bilgilere göre Iktidar partisinin
tutumuyla
ilgili
olarak
a şağ ıdakilerdan
hangisi söylenebilir?

Al Kanna ekonominin bir yorumudur.
Bl Eski devletçilik ilkesinin yorumudur.
cı Tutucu anlayışın bir sonucudur.
OL Liberal anlayışın ilk işaretleridir.
El Totaliter anlayışın bir sonucudur.

Al Anayasal boşluklardan yararlanmıştır.
Bl Anayasa değişiklikle ri yapmıştır.
c) Ordunun etkisinde kalmı ştır.
OL Halkın isteklerine cevap vermiştir.
El Dış güçlerin etkisinde kalmıştır.

8. 1960 darbesi sonrasında kurulan
Komitesi"nin niteliği nasıldır?

Mıllı

Birlik

Al Ihtilal Komitesidir.
Bl Askeri Senatodur.
c) Sivil Yürütme Kuruludur.
OL Cunta BakanlarKuruludur.
El Yüksek Askeri Şuradır.

9.

12. Iki seçim arasında parti oylannda ortaya
ç ıkan .iil.i. ve .kÜ:LWS. değiş ikliklere ne ad
verilir?

hangis i, 1961 Ana y asası'nın
temel özelliklerinden biri değjldir?
Al

Bağımsı z yargı

sistemini
bir

bağımlı

Çoğulcu

cı

Oy bölünmesi
Parti bölünmesi

D)
El

Aşağıdakilerdan

OL Orduya

Al
Bl

seçim

Parçalanmışlık

Oynaklık

o luş!unnası

yasama

sistemi

o luşturması

c)
Dl
El

Kontrol ve dengeleme sistemini oluştunnası
Idari özerldiklere yer vermesi
Genişletilmiş temel özgürlüklere yer vennesi

10. Türk anayasaları içinde genişletilmiş temel
özgOrlükleri
düzenleyen
anayasa
a,ağıclakilerden hangisidir?

Al
Bl
c)

OL
El

A

13.

Aşağ ıdakilerden

hangis i,
askeri
rejim
1983 Seçim Kanunu'nun
öulliklerinden biridir?
tarafından hazırlanan

1876 Kanun-i Es;§si
192 1 Anayasası
1924 Anayasası
196 1 Anayasası
1982 Anayasası

A l Yüzde 10'luk ülke bara j
B) Yüzde S'lik ülke bara j
C) Düşük seçim çevreleri barajı
OL Tek dereceli sistem
El Tek partili reim anlayışı
7
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14. Türkiye'de yıllardır bazı sorunlann çözülemez
olması, artan ekonomik güçlükler, .2I2..IS. ~
enflasyon , büyük iç ve dış kamu borcu , artan
servet ve gelir eşitsizlikleri , siyasal yolsuzluklar,
seçmenlerde derin bir kötümoorlik ve umutsuzlu k
ya ratmıştır.

Bu durumun TOrk partl
aşagıdakllerden hangisi

A)

17. Oloriter
iktidar sahiplerinin y önetimden
ç ekilmelerinin bazı şartlara baglanması ve bu
ş artların ,
takip eden demokratik siyasi
düzende korunması iç in yasalara konulan
guvencelere ne ad verilir?

Al Rej m dengeleme sistemi
BL Orduyu deste kleme
cı OtonıerreJml koruma
D) Demokrasi garanlileri
E) Çıkış garantileri

sıstemıne yansıması
olmuşrur?

Siyasal partilere güven

artmıştır.

BL Seçmenlerin partilere üye olma

alışkanlıQı

cııtmıştı r.

cı

Kamu

kurumlannın

partile rle

olan

siyasi

etkileşimleri azalmıştır.

Dl
El

Partilerin seçmenier düzeyinde örgütsel
gücü artmıştı r.
Seçmenlerin partilerle olan özdeşleşmesi

18. Ordunun se rbest seçimlerle işbaşına gelen
hükümet v e onun siyasi kararları üzerinde ,
devletin temel ve ~ çıkarlarını temsil
etme iddiasıyl a, .sı.ıniı. kapsamlı gözetim
oluşturmasına ne ad ve rilir?

zayıflamıştır.

Al Mahfuz alanlar
Bl Siyasi manipülasyon
cı Anayasal garantiler
D) Vesayet yetkisi
E) Seçimleri düzenleme

15.

A~ağıdakilerden

hangis i Demokrat Parti,
Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol
Partisinin iç inde y er aldığı siyasal parti
grubudur?

A)
Bl
cı

Dl

EL

19.

hangisi 1961 Ana y a sasının
kuvvetler ile ilgili düzenlemelerinden

Aş a ğıda kilerden
silahlı

biridir?

Tutucu sağ
Merkez sağ
Meıkez sol
Ilerici partiler
Ortanın solu

Silahlı kuwetler için mahfu z ya da özerk
alanlann belirlenmiş olması
B) Ordunun yarg ı denetiminden çı kanlması
cı Ordunu n
Sayı ştay
denetiminden muaf

Al

tutulması

D)

Askeri

sıkıyönetim

mahkemelerinin

kurulması

E)

20.

16.

Aşağıdakilerden hangisi , 1946-1960 arasında
Türk parti sisteminin belirley ici özelliğidir?

A)
Bl
c)

Dl
El

A

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin

kurulmas ı

Aş ağıdaki
Cumhurbaşkanlanndan
hangisi ,
askeri
rejim
s onrasındaki
demokratik
rejimde, seç im sürecinin manipüla s yonu ile

seçilmi ştir?

Monarşik sistem
Kille parti sistemi
Iki parti sistemi
Tek parti sistemi
Teokraıik sistem

Al

CL

Turgut Özal
Fahri Korutürk
Kena n Evren

D)
E)

Ceıaı

B)

•

ı smet ınönü

Bayar

Izleyen sayfaya geçiniz.
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21.

Silahlı
kuvvetlerin,
Devlet
Denetleme
Kurulu'nun denetiminden DL.IııI.iL tutulması
aşağıdaki
düzenlemelerden
hangisiyle

24.

Aşağıdakilerden

devletinin

sağlanmı ş br?

1924 Anayasası'yla
1961 Anayasası'yla
cı 1971 anayasa değişiklikleriyle
OL 1982 Anayasasıyıa
El 1995 ~n~y~scı utığişiklikltıriyltı
Al
Bl

hangisi,
Osmanll-Tüı1ı.
özelliklerinden biridir?

Al
Bl

Halkın

cı

Güçlü devıet geleneği
Demokrasi anlayı şı
GÜÇlÜ maliye geleneği

OL
El

25.

ayırıcı

yönetime ka tılması
hariciye geleneği

UZlaşmaz

Aşağıdakilerden

Imparatorluğu'nda ,

ölçüde

merkezileşmesinin

sonuçlarından

A)

hangisi
Osmanlı
devlet otoritesinin .i1JLL

.i.il

.QııamLi

biridir?

Saray çevresinin yönetimi

doğrudan

ele

alması

B) Güçlü devıet elitlerinin oluşması
C) Devıet memurla o nın itibarkaybetmesi
D) Sivil toplumun zayıftaması
E) Demokralik bir yönetimin olu şması

22. 1982 Anayasası'nın geçici Hi. milddesinde,
ukeri yönetimlerce kabul edilen kanunların
a"ayasaya
aykırıııaının,
demokrasiye
ge ç i şten sonra bile ileri sÜrü!emeveceğjnjn
hükme
bağlanması
aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?
Al
Bl

Olağanüstü halin devamına
Re j m h akkının korunmasına

cı

Ihtilal düzenlemesinin sınırlandınlmasına
Milli güvenlik politikasının sürdürülmesine
Askeri re jm işlemlerinin değiştirilmeıJiğin e

OL
El

26. Devlet tarafından özel izinle kyrulmayan.
parasal destek §Iğlanmayen ve liderlerinin
seçimi devlet tarafından yapılmavan sivil
toplum kuruluşları hangi sistemde yer alır?
A l Sosyalizm
BL Oligarşizm
cı Plüralizm
Dl Monizm
El Korporatizm

23. Türkiye'de 1983 sonrasında ordu, siyasetten
düzenli bir şekilde çekilmştir. Sivil Başbaka n
Turgut Özal ile asker Cumhurbaşkanı Kenan
Evren arasında gayri resmi bir iş bölümü
oluşmuştur.

Bu durumla ilgili aşağıdaki
hangisine ulaşılabilir?
Al
Bl
cı

Dl
El

A

yargılardan

Askerin , ekonomyle ilişkisin i düzenlemesinin
belirleyici bir ömeğidir.
Askeri gele n eğin bir sonucudur.
Parlamentoya
olan
güvenin
bir
göstergesidir.
Türk demokrasisinin Batı demokra silerine
yaklaşmasının bir göstergesidir.
Seçim sisteminin bir sonucudur.

•

Izleyen sayfaya geçiniz.

