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1. Türkiye'deki

demokrasinin
hangisidir?

mmel

5. Bir rejimin biçimsel va biçimsel olmayan
kurallarının, geni~ ölçüde anla~ılıp kabul
gÖrdüğü
ve başlıca sıyasal aktörlerin
davranışlarını
buna göre blçlmlendlrdlğl
duruma ne ad verilir?

özelliği

a~ağıdakilerden

i leri derecede kurumsallaşmış ve pekişmiş
demokrasilerin düzeyine erişmemiş olması
Bl Tarihselolarak demokratik gelişmelerie ilgili
gelenek oluşmamış olması
CL Belli zaman
aralıklannda
demokratik

Al

Al
Bl
CL
Dl
El

çöküşler yaşanmış olması

aklöılerin

Dl Siyasi

demokrasiyi

yeterince

benimsememiş olması

El Siyasi partiler geleneğ inin

2.

Aşağıdakilerden

pekişmenin

hangisi

Demokratikleşme
katılım

Siyasal

demokratik

maksimalist tanımıdır?

6.

uzun bir

Aşağıdakilerden

CHP
Al
Bl
CL
Dl
El

aralıklar1a yapılmasıdır.

Demokıatik değerierin

Pariamentarizm
Siyasal kurumla.ma
Demokratik pekiştiıme

olmaması

Al Kuwetler ayrılığının
toplumun
geniş
kesimince benimsenmasidir.
Bl Tek partili anlayışın değiştirilamez üst bir
değer olarak topluma yer1eşmesk:tir.
CL Serbest ve yanşmacı seçimlerin düzenli
Dl

A

sosyallaşma

nın

örgütsel

hangisi \ek-partl rejiminde
Ifade eder?

yapısını

Yenilikçi kadro partisi
Modem total~er parti
Eski tip kadro partisi
Faşist parti
Liberal parti

sonunda
vatandaşlann
çoğunluğunca benimsenmesidir.

süreci

El Demokratik değerierin ekonomik yaşamdan
sonra ikinci derecede önemli olmasıdır.

3.

7. Türkiye'de 1945 ile 1950 yılları arasındaki
demokrasiye geçi§ süreci a§ağıdakilerden
hangisiyle adlandırılır?

Aşağıdakilerden hangisi, Türkıye'nın bır çok
yenı
demokrasiye
göre
üstünlüğünü

belirleyen

Al Refoım yoluyla geçiş
Bl Devrim yoluyla geç~

özelliğidir?

cı

Al Siyasi akiMerin demokrasiye olan inancı
Bl Çoğ ulcu katılıma çok fazla güven duyulması
cı Uzun bir anayasacılık ve hukuk devleti
geleneğ ine sahip olması
Dl Coğrafi
konumunun
getildiği
siyasal
gücünün olması
El Uluslararası ilişkilalde aklif roloynaması

Kendiliğinden geçiş

Dl Anayasal geçiş
El Zorunlu geçiş

8. Tek parti CHP

çok partili siyasal
ve sonrasında, 1950 TBMM
seçimleriyle DP'nln \ek başına Iktidara
gelmesi
sürecinde
yaşamlan
siyasal
gelişmelerde
!!!
belirleyici
lider
aşağıdakilerden hangisidir?
yaşama

4. Linz ve Stepan'a göre aşağıdakilerden
hangisi pekişmiş bir demokrasi için gerekli
olan alanlardan biri doğjldir?

Al Siyasal toplum
Bl Güçlü lider
cı Sivil toplu m
Dl Hukuk devleti
El Ekonomik toplum

A

iktidarından,

geçış

Al Adnan Menderes
Bl Celal Bayar
cı Recep Peker
Dl ısmet ınönü
El Hasan Saka
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9. 10 Mayıs 1946'da toplanan CHP Kurultay'ında,
dernek ve sıyasal partilerin kurulması, TBMM
seçim sıstemının ve tarihinin değiştirilmesi,
parti liderlerinin görev süreleri gibi konularda
önemli kararlar alınmasının lamel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?

13. 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan TBMM
seçimlerinin
belirleyici
özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
geıçek
olması

A) Ilk

Uluslararası

öıgütleıden

ihtiyaçlarını

karşılamaktan

seçimler

Kapalı

cı

demokratikleşme

konusunda yoğun baskılar gelmesi
B) DP'nin lider kadrosunun çatışmacı bir söylev
sürdünnesi
C) 1924
Anayasası'nın
gelişen
toplum
yapısının

yanımacı

oy, açık sayımlı seçim olması
iIk TBMM seçimi olması
D) Tek partinin katıldIğ i ilk seçim olması
E) En çok adayın katıldığı seçim olması
B)

A)

anlamda

uzak

olması

D) CHP'nin
şartlanna

E)

Halkın

kendini yeni siyasal rekabet
uyartamak istemesi
demokratikleşme
konusundaki

14.

Aşağıdakilerden

seçimlerinden

baskılannın artması

hangisi,
1946
sonra
DP'nln

isteklerinden biridir?

A) Siyasi partilere devletin maddi

TBMM

l!!!m!.

desteğ inin

sağlanması

B) Yeniden seçmen yazımı yapılması
cı

10. Tek

Parti

liberalleşme

Yeni bir Anayasa yapılması
D) Parti liderlerinin değ iştirilmesi
E) Seçim sürecinin demokratikleştirilmesi

CHP

yönetiminde
belirgin
işaretleri ne zaman görülmeye

başlanmışbr?

A) 1923
B) 1930
cı 1934
D) 1938
E) 1944

15. 1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen
Demokrat Parti, anayasal franler ve dengeler
mekanizmalannın

yokluğu

nedeniyle,

muhalefetin haklannı sınırlandınnaya yönelik bir
dizi kanun çıkartmıştır. Bunun sonucunda
muhalefet ve iktidar partileri arasındaki ilişki
sertleşmiştir.

11.

hangisi, 1980 darbesi
öncesinde Türkiye'de sıyasal sistemin
meşruluğunu
yitirmesine
yol
açan

Yukarıdaki

bilgileıa

Mumuyla

ilgili

nedenlerden biri değildir?

hangisi söylenebilir?

A) TBMM'nin haraket edemez duruma gelmesi
B) Siyasallidelter arasında uyum olması

A) Dış güçlerin etkisinde kaımıştır.
B) Halkın isteklerine cavap venniştir.
C) Anayasal boşluklaıdan yararlanmıştır.
D) Oıdunun etkisinde kalmıştır.
E) Anayasa değişiklikleri yapmıştır.

Aşağıdakilerden

C)
D)
E)

Kamu görevlilerinin bölünmüş olması
Uluslararası sorunların artması

Ekonomik sıkıntıların yaşanması

12. 1946 seçimlerinden sonra
hükümetinin
başbakanı

kurulan

CHP

16.

aşağıdaki

göre iktidar partisinin
olarak a~ağıdakilerdan

hangisi, 1960 darbesi
sonucunda kurulan Kurucu Meclis'de temsil

Aşağıdakilerden

siyaselçilerden hangisidir?

edilen gruplardan biri değildir?

A) Hasan Saka
B) Recap Pekar
cı ismetinönü
D) Nuri Demirağ
E) Celal Bayar

A) Yaıgı oıganlan
B) Barolar
cı Demokrat Parti üyeleri
D) Basın demekleri
E) Gençlik öıgütleri

A
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22. KüUe

17. Türk anayasalan içinde geni~letilmi~ temel
özgürlüklerı
düzenleyen
anayasa
aşağıdakilerden hangisidir?
Al
Bl
CL
Dl
El

Al
Bl
CL
Dl
El

1876 Kanun~ Esasi
1921 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası
23.

18. 1965 seçimlerinde iktidara gelen AP'nin,
1961 Anayasası'nın bürokratik ve yargısal
kurumlara aşırı yetkiler vererek, yÖnetllernez

bir siyasal sistem yarattığı
savunduğu
anayasal
a~ağıdakilerden hangisidir?

A)
B)

örgüt

birimi

Şube

Komne
Birim
Genel sekIBterlik
Meclis

Başka bir grup veya kişi üzerinde siyasal
üstünlük ve baskı kuran siyasi partilere ne
ad verilir?

Al Çoğulcu
Bl Liberal
CL Hegemonyacı
Dl Yanaşmacı
El DemoklBt

düşüncesiyle
değişiklik

Vargısal kurumların
Oluşturulan

partilerinin
temel
hangisidir?

aşağıdakilerden

yetkilerinin artınıması
ikinci meclisin kapatılması

cı

idari yapılann özeıldeştirilmesi
Dl Sosyal hakların artınıması
El Yürütme oıganının güçlendirilmesi

24.

hangisi siyasi partilerin
getirdikleri fonksiyonlardan
biri

Aşağıdakilerden

yerine
değildir?

Al Seçim mobilizasyonu
Bl K~isel menlaat sağlama
cı Toplumu bütünleştinne
Dl Sosyal temsili sağlama
El Aday belirleme

19. 1971 ve 1973 Anayasa değişikliklerinde,
silahlı kuvveUerln, Danıştay ve Sayıştay
denetimlerinden çıkarılması ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?

Al

Genelkunnayın

B)

Ordu, konum olarak yürütmenin karşısına

yetkileri

artınımıştır.

25. Demokratik ve çoğulcu bir siyasal sistemde
partilerden birinin. diğerlerine oranla _

yerleştirilmiştir.

CL Ordu, siyasetin içine ginn~tir.
Dl Askerlerin kurumsal özeıldiğ i güçlenmiştir.
El Ordu ile TBMM il~kileri güçlendirilmiştir.

20. 1961

Anayasası,

kullanılmasına

ordu ve

milli

ı!i.!!i!.

güçlü olduğu ve -'lı!!. LW!!!. bır süre tek
1k1ldarda
kaldığı
parti
tıpı
aşağıdakilerden hangisidir?
başına

Al
Bl
CL
Dl
El

egemenliğin

aydınlar

gıbı

yenı

getirmiştir görüşüyle bu anayasaya
çıkan siyasal lider aşağıdakilerden

ortaklar
karşı

Kadim parti
Etnik parti
Elit parti
Hakim parti
Heıkese açık

parti

hangisidir?
Al Cemal GÜlSel
Bl Adnan MendeIBs
cı Talat Aydemir
Dl ismet inönü
El Celal Bayar

26. Çok parti sistemlerini

A

Çok Parti" ve

Çok Parti" olarak ikiye ayıran siyaset
bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Al Duveıger
Bl Sartori
cı Fukuyama
Dl Huntington
El Arendt

21. Merikezi otoritanin yönetsel fonksiyonlannın
yerel yönetimlere dağıtılmasına ne ad verilir?
Al
Bl
CL
Dl
El

"lIımlı

"Aşırı

Ade","i melkeziyet
Ehven~ şer

Vesayet yetkisi
Mahluz alan
Endoldrinasyon
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