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1. Huntington Türk demokrasisini 
nitelemiştir? 

Al ikinci dalga parlamenter 
Bl Parlamenter demokrasi 
C) Üçüncü dalga 
D) ikinci dalga 
E) Totaliter 

nasıl 

2. Demokratik değerlerin benimsenmesini 
vurgulayan "demokratik pekişme" tanımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Minimalist 
B) Çoğulcu 

C) Seçkinci 
Dl Maksimalist 
El Tutucu 

3. Juan J. Linz ve Alfred Stepan'ın demokratik 
pekişmeyi tanımladıkları üç alan 
aşağıdakilerin hangisinde bir arada 
verilmiştir? 

A) Çok partili, anayasacı, ulusalcı 
Bl Başkanlık sistemi, otoriter sistem, anayasal 
C) Davranışsal, tutumsal, anayasal 
D) Davranışsal, demokratik, anayasal 
E) Demokratik, laik, paylaşırncı 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin bir çok 
yeni demokrasiye göre üstünl üğünü 
belirleyen özelliğidir? 

Al Çoğulcu katılıma çok fazla güven duyulması 
B) Siyasi aktörlerin demokrasiye olan inancı 
c) Coğrafi konumunun getirdiği siyasal 

gücünün olması 
D) Uluslararası ilişkilerde aktif rol oynaması 
E) Uzun bir anayasacılık ve hukuk devleti 

geleneğine sahip olması 

5. Aşağıdakilerden hangisi, 1946 TBMM 
seçimlerinden sonra kurulan Recep Peker 
hükümetinin temel özelliğidir? 

Al Katı devletçilik anlayışına sahip olması 
B) Liberal anlayışa sahip olması 
C) Dışa yönelik politikalara ağırlı k vermesi 
D) Muhafazakar kadrolara yer vermesi 
E) Muhalefete karşı ılırniı tavırsergilemesi 

A 6 

6. "Memleketimizin siyasi idaresi cumhuriyetle 
kurulan halk idaresinin her istikamette ilerlemeleri 
ve şartlarıyla gelişmeye devam edecektir. Harp 
zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum gösteren 
darlıkları kalktıkça memleketin siyaset ve fikir 
hayatında demokrasi prensipleri daha geniş 
ölçüde hüküm sürecektir:" 

ismet inönü'nün 19 Mayıs 1945'te yaptığı bu 
konuşmaya göre Türkiye'deki siyasal 
gelişmeler açısından aşağıdakilerden hangisi 
söyle nebil ir? 

A) Liberalleşme teşvik edilmiştir. 
B) Tek-parti anlayışı övülmüştür. 
c) Savaş ekonomisine destek verilmiştir. 
D) Başkanlık sistemine yönelişin işaretleri 

verilmiştir. 

E) Yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi 
istenmiştir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi DP'nin 1950 
seçimleri öncesinde muhalefetteyken 
vurguladı ğı konulardan biri değildir? 

Al Devlet bürokrasisinin iktidarının 

sınırlandırılması 

B) Ekonomik liberalleşmenin sağlanması 
C) Devletçilik anlayışının yerleştirilmesi 
D) Serbest ve dürüst seçimlerin yapılması 
E) Geniş kamu hürriyetlerinin sağlanması 

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

A) Tutucu ve geleneksel bir anlayış 

sergilenmiştir. 

B) Din tabanlı rejim örneğidir. 
C) Faşist tek-parti rejimi örneğidir. 
D) Liberal ve demokratik geleneğe yakın bir 

anlayış sergilenmiştir. 

E) Komünist rejim örneğidir. 

9. Aşağıdakilerden hangisi, 1924 Anayasasının 
.!!ll önemli eksikliklerinden biridir? 

A) Başkanlık sistemine yol açması 
B) insan hakları ile ilgili düzenlemeler 

yapmaması 

C) Çalışanlara grev hakkı tanımaması 
D) Kontrol ve dengeleme sisteminin olmaması 
E) Orduya çok fazla ayrıcalık sağlaması 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com
ferhat
http://acikogretimx.com



http://acikogretimx.com

2011 YS 1302-A 

10. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının 
temel özelliklerinden biri değildir? 

Al Özgürlüklerin sınırlandırılması 
Bl Bağımsız yargının oluşturulması 
c) idari özerkliklerin sağlanması 
Dl Yasama içinde ikinci meclisin oluşturulması 
El Kontrol ve dengeleme sisteminin 

oluşturulması 

11. Aşağıdakilerden hangisi, 1971 ve 1973 
yıllarında yapılan Anayasa değişikliklerinin 

konuları ndan biri değildir? 

Al Temel özgürlükleri sınırlandırmak 
Bl Yürütmeyi güçlendirmek 
CL Sendikal hakları artırmak 
Dl Mahkemelerin denetleme yetkilerini 

sınırlandırmak 

El Askerlerin kurumsal özerkliğini artırmak 

12. Halkın desteğini almak suretiyle devlet 
mekanizmasının kontrolünü ele geçirmeye 
veya sürdürmeye çalışan, sürekli ve istikrarlı 
bir örgüte sahip siyasal topluluğa ne ad 
verilir? 

Al Siyasal parti 
Bl Kurum 
c) Bürokrasi 
D) Kitle 
E) Reaya 

13. Komünist partilerin temel örgütsel birimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hücre 
B) Ocak 
CL Şube 
D) Komite 
E) Taşra 

14. Otto Kirchheimer, 1960'Iarın ortalarında 

ortaya çıktığını savunduğu; gevşek bir örgüt 
yapısı, yüzeysel ve müphem bir ideoloji ve 
~ büyük ölçüde seçimlere dönük bir 
yönelim ile mümkün olduğu kadar çok sosyal 
menfaati birleştirmeye çalışan partilere ne ad 
vermiştir? 

A) Kadro partisi 
B) Herkese açık parti 
C) Faşist parti 
D) Sınıfsal kütle partisi 
El Burjuva bireysel temsil partisi 

A 7 

A 
15. Olumsuz iki seçenekten birinin mecburen 

tercih edilmesi durumuna ne ad verilir? 

Al Hikmet-i hükümet 
Bl Hakim menfaat 
C) Menfi tutum 
Dl De fado 
El Ehven-i şer 

16. Aşağıdakilerden hangisi Adalet Partisi, 
Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin 
içinde yer aldığı siyasal parti grubudur? 

Al Ortanın solu 
Bl Sosyalist 
C) Merkez sağ 
Dl Merkez sol 
El Tutucu sağ 

17. Aşağıdakilerden hangisi, 1946-1960 arasında 
Türk parti sisteminin belirleyici özelliğidir? 

A) Teokratik sistem 
B) Monarşik sistem 
C) Tek parti sistemi 
D) Kitle parti sistemi 
E) iki parti sistemi 

18. Parlamentoda temsil edilen partililerin 
sayısındaki artışa ne ad verilir? 

Al Çoğulculuk 

B) Ayrışma 

CL Oynaklık 
D) Parçalanmışlık 

E) Kitleselleşme 

19. Aşağıdakilerden hangisi, reform yoluyla 
demokrasiye geçişin ayırt edici bir 
özelliğidir? 

Al Geçiş sürecinin ordunun belirleyici etkisinde 
gerçekleşmesi 

B) Geçiş sürecinin otoriter yöneticilerce 
başlatılması 

CL Geçiş sürecinin Anayasa Mahkemesi'nin 
önderliğinde gerçekleşmesi 

Dl Geçiş sürecinde seçim sisteminin rol 
oynaması 

El Geçiş sürecinin parlamento tarafından 

yürütülmesi 
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20. Otoriter iktidar sahiplerinin yönetimden 
çekilmelerinin bazı şartlara bağlanması ve bu 
şartların, takip eden demokratik siyasi 
düzende korunması için yasalara konulan 
güvencelere ne ad verilir? 

Al Çıkış garantileri 
Bl Demokrasi garantileri 
cı Rejim dengeleme sistemi 
D) Otoriter rejimi koruma 
E) Orduyu destekleme 

21. Ordunun serbest seçimlerle işbaşına gelen 
hükümet ve onun siyasi kararları üzerinde, 
devletin temel ve kalıcı çıkarlarını temsil 
etme iddiasıyla, .9!..!li.ı. kapsamlı gözetim 
oluşturmasına ne ad verilir? 

Al Anayasal garantiler 
B) Seçimleri düzenleme 
C) Siyasi manipülasyon 
D) Mahfuz alanlar 
E) Vesayet yetkisi 

22. Aşağıdaki Cumhurbaşkanlarından hangisi, 
askeri rejim sonrasındaki demokratik 
rejimde, seçim sürecinin manipülasyonu ile 
seçilmiştir? 

A) Celal Bayar 
B) Kenan Evren 
cı ismet inönü 
D) Fahri Korutürk 
E) Turgut Özal 

23. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı-Türk 

devletinin ayırıcı özelliklerinden biridir? 

A) Güçlü maliye geleneği 
B) Güçlü devlet geleneği 
C) Uzlaşmaz hariciye geleneği 
D) Halkın yönetime katılması 
E) Demokrasi anlayışı 

24. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı 

imparatorluğu'nda devlet elitlerini oluşturan 
gruplardan biri değildir? 

Al Ulemalar 
B) Gayrimüslim tebaa 
cı Devlet memurları 
D) Ordu görevlileri 
E) Saray görevlileri 

A 8 

A 
25. 1982 Anayasası'nda dernekler, sendikalar, 

kooperatifler gibi menfaat gruplarının siyasal 
çalışmalara katılmaları ne şekilde 

düzenlenmiştir? 

A) Siyasal partilerin bir organı olabilmeleri 
sağlanmıştır. 

B) Siyasal çalışmaları, partilere sadece parasal 
yardımla kısıtlanmıştır. 

C) Siyasi partilerle, sadece seçim döneminde 
işbirliği yapmaları hükme bağlanmıştır. 

D) Siyasi partilerle işbirlikleri sağlanmıştır. 
E) Siyasal çalışmalara katılmaları 

yasaklanmıştır. 

26. Türk Sanayicileri ve iş Adamları Derneği 
(TÜSiAD), hükümetle doğrudan doğruya karşı 
karşıya gelmerne politikasını ilk kez hangi 
hükümete karşı uygulamamıstır? 

A) 1969 Demirel hükümeti 
B) 1977 Milliyetçi Cephe hükümeti 
C) 1979 Ecevit hükümeti 
D) 1980 Askeri hükümeti 
E) 1983 Özal hükümeti 
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