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TÜRK SiVASAL HAVATI A 
2011 BS 1302-A 

1. Guillermo O'Donnell, demokratikleşme sürecinin 
iki geçiş sürecini içerdiğini savunarak şöyle der: 
"Birincisi, önceki otoriter rejimden, demokratik bir 
hükümetin kuruluşuna geçiştir. ikinci geçiş, bu 
hükümetten demokrasinin pekişmesine, yani bir 
demokratik rejimin etkin işleyişine geçiştir ... ikinci 
geçiş, birincisinden daha ~ zahmetli veya daha 
~ uzun olmayacaktır: demokratik bir 
hükümetten demokratik bir rejime götüren yollar, 
belirsiz ve karmaşıktır; otoriterizme geri dönüş 
ihtimalleri de boldur." 

Buna göre ikinci geçişin güçlükleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) ikinci geçiş sürecinin ulaşacağı kesin sonuç, 
başkanlık sistemidir. 

B) Bu süreçle birlikte ikili parti yapısı 

desteklenmiş olur. 
C) ikinci geçiş sürende yaşanan güçlükler 

otoriterizme geri dönüş ihtimalini ortadan 
kaldırır. 

D) Bir ülkede demokratik rejimi etkin kılma 

çabaları, mevcut demokratik hükümetin de 
yok olmasına neden olabilir. 

E) Bu güçlükler parlamenter demokrasinin 
kesin olarak gelişip, güçlenmesini sağlar. 

2. Bir rejimin tam demokratik sayılabilmesi için 
katılıma dayanan yarışmacı seçimleri 
gerçekleştirmesinin yanında aşağıdaki 

olgulardan hangisine de sahip olması 

gerekir? 

A) Askeri müdahalelerin zaman zaman 
olmasına 

B) Tek partili bir parlamentoya 
C) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altında 

olmasına 

D) Yarışmacı seçimlerin sık aralıklarla 

yapılmasına 

E) Anayasa geleneğinin olmasına 

3. Demokratik pekişmenin, 

anlayışında vurgulanan, 
pekişmeyi salt düzenli 
seçimlerin yapılması ile 
olgusuna ne ad verilir? 

A) Meşruluk 

B) Seçimselcilik 
C) Çoğulcu seçimeilik 
D) Düzenli seçim anlayışı 
E) Çok partililik 
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4. 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan TBMM 
seçimlerinin belirleyici özelliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ilk gerçek anlamda yarışmacı seçimler 
olması 

B) Kapalı oy, açık sayımiı seçim olması 
C) ilk TBMM seçimi olması 
D) Tek partinin katıldığı ilk seçim olması 
E) En çok adayın katıldığı seçim olması 

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

A) Liberal anlayışa sahip olması 
B) Katı devletçilik anlayışına sahip olması 
C) Muhalefete karşı ıiımiı tavır sergilemesi 
D) Dışa yönelik politikalara ağırlık vermesi 
E) Muhafazakar kadrolara yer vermesi 

6. iktidarın kontrol ve denetlenmesini sağlayan 
sistemleri icermemesi 1924 Anayasası'nın !lli.. 
önemli eksiği olarak değerlendirilir. 

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

A) Anayasayı otoriter bir hükümet aracı olarak 
kullanmıştır. 

B) Anayasayı insan haklarının gelişmesi için 
kullanmıştır. 

C) Anayasayı çok parti anlayışına göre 
kullanmıştır. 

D) Anayasanın kontrol ve denetleme 
sistemlerini geliştirmiştir. 

E) Anayasayı bağımsız seçimleri 
gerçekleştirmek için kullanmıştır. 

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

A) 1876 Kanun-i Esasi 
B) 1921 Anayasası 
C) 1924 Anayasası 
D) 1961 Anayasası 
E) 1982 Anayasası 
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8. 1924 Anayasası'nın, Atatürk'ün kayıtsız 

şartsız milli egemenlik anlayışına, 1961 
Anayasasından daha uygun olduğunu 

söyleyen politikacı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Celal Bayar 
B) Hasan Saka 
C) ismet inönü 
D) Cemal Gürsel 
E) Adnan Menderes 

9. Duverger'e göre modern partiler 
aşağıdakilerden hangisiyle ayırt edilebilirler? 

A) Üye sayılarıyla 
B) Bütçeleriyle 
C) Programlarıyla 

D) Üyelerinin mensup olduğu sınıfla 
E) Örgütlerinin mahiyetiyle 

10. Faşist partilerin örgütsel birimi hangi temele 
dayanmaktadır? 

A) Ocak 
B) Milis 
C) Şube 

D) Komite 
E) Hücre 

11. Aşağıdakilerden hangisi "kadro partilerinin" 
bir özelliği değildir? 

A) Merkez organları ile yerel birimleri arasındaki 
bağlantı güçlüdür. 

B) Zayıf disiplinlidirler. 
C) Adem-i merkeziyetçi niteliktedirler. 
D) Üye sayıları azdır. 
E) Üyelerinin partiyle özdeşleşme duygusu 

zayıftır. 

12. Aşağıdakilerden hangisi Larry Diamond ve 
Richard Gunther'in, dayandıkları sosyal 
temellere göre ayırdıkları parti tiplerinden biri 
değildir? 

A) Hareket 
B) Elit 
C) Kütle 
D) Seçim 
E) Komünist 
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13. Katz ve Mair tarafından açıklanan ve devletle 

partilerin iç içe geçtiği, partilerin devletle 
sivil toplum arasında aracılık etmek yerine 
bir anlamda devletçe özümsendiği ve yarı 

devlet organı haline geldiği parti tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hegemonyacı 

B) Kartel 
C) Kütle 
D) Etnik 
E) Çoğulcu 

14. Türk parti sisteminin, oynaklık, parçalanma 
ve ideolojik kutuplaşma olarak tanımlanan 
özellikleri hangi tarihten sonra ortaya 
çıkmıştır? 

A) 1923 
B) 1938 
C) 1945 
D) 1960 
E) 1970 

15. iki seçim arasında parti oylarında ortaya 
çıkan ani ve büyük değişikliklere ne ad 
verilir? 

A) Oy bölünmesi 
B) Parçalanmışlık 

C) Oynaklık 

D) Çoğulcu seçim 
E) Parti bölünmesi 

16. 1983'de kabul edilen Seçim Kanunu, nisbi temsil 
sistemini ilke olarak korumuştur. Ancak yüzde 
10'luk bir ülke barajı ve yüksek seçim çevresi 
barajı getirmiştir. 

Buna göre, 1983'de kabul edilen Seçim 
Kanunu'nun amacıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Asker-siyasetçi ilişkisini düzenlemek 
B) Azınlık partilerini güçlendirmek 
C) Küçük partileri güçlendirmek 
D) Küçük partileri tasfiye etmek 
E) Tek parti anlayışına dönmek 

17. Karşılıklı menfaat ilişkisine dayanan siyasal 
yapılanmaya ne ad verilir? 

A) Birleşme 

B) Yanaşmacılık 

C) Endoktrinasyon 
D) Bütünleşme 

E) Siyasal uyum 
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18. Türk siyasal partileri hangi dönemden sonra, 
genellikle güçlü yanaşmacılık özellikleri 
gösteren kadro partileri ya da herkese açık 
partiler olarak tanımlanmıştır? 

A) Anayasa değişikliklerinden sonra 
B) Askeri müdahalelerden sonra 
C) Çok partili hayata geçildikten sonra 
D) Avrupa Birliği adaylığından sonra 
E) Koalisyon hükümetlerinden sonra 

19. Üye kayıt sistemine ve siyasal doktrin 
aşılamaya büyük önem veren, çok sayıda, 
parti kartı taşıyan ve aidat ödeyen üyeye 
sahip olmayı amaçlayan siyasal partilere ne 
ad verilir? 

A) Demokratik parti 
B) Kadro partisi 
C) Doktrin partisi 
D) Kütle partisi 
E) Çoğulcu parti 

20. Reform yoluyla demokrasiye geçişlerde, bu 
geçişi sağlayan otoriter yöneticiler hemen her 
zaman hükümetten ayrılmalarının şartlarını 

belirleyebilecek ve yeni kurulacak demokratik 
siyasal düzende bir iktidar payına sahip 
olmalarını sağlayacak belli garantiler elde 
ederler. 

Buna göre otoriter yöneticilerin yönetimden 
çekilirken elde ettikleri garantilere ne ad 
verilir? 

A) Çıkış garantileri 
B) Mahfuz alanlar 
C) Yasal garantiler 
D) Seçim Manipülasyonu 
E) Vesayet garantileri 

21. Silahlı kuvvetlerin, Devlet 
Kurulu'nun denetiminden muaf 
aşağıdaki düzenlemelerden 
sağlanmıştır? 

A) 1924 Anayasası'yla 
B) 1961 Anayasası'yla 
C) 1971 anayasa değişiklikleriyle 
D) 1982 Anayasası'yla 
E) 1995 anayasa değişiklikleriyle 

A 

Denetleme 
tutulması 

hangisiyle 

8 

A 
22. iktidardan ayrılan askeri rejimier, gelecekteki 

demokratik rejimde daha büyük iktidar payı 
elde etmek ıçın genellikle aşağıdaki 

düzenlemelerden hangisini yaparlar? 

A) Yargı erkini güçlendirirler. 
B) Parlamentoyu kapatırlar. 
C) Yasama ve yürütme erklerini birleştirirler. 
D) Seçimleri askerlere yaptırırlar. 
E) Seçim sürecini manipüle ederler. 

23. ~şağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Imparatorluğu'nda, devlet otoritesinin 2.§!!l 

ölçüde merkezileşmesinin !u!. önemli 
sonuçlarından biridir? 

A) Saray çevresinin yönetimi doğrudan ele 
alması 

B) Güçlü devlet elitlerinin oluşması 
C) Sivil toplumun zayıflaması 
D) Demokratik bir yönetimin oluşması 
E) Devlet memurlarının itibar kaybetmesi 

24. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı-Türk 

devletinin niteliklerinden biri değildir? 

A) Özerk bir yapıda olması 
B) Güçlü bir devlet geleneğinden yoksun 

olması 

C) Siyasal kültürde merkezi olması 
D) Belirli ölçüde etkin olması 
E) Merkezileşmiş bir devlet olması 

25. iş çevrelerinin çıkarlarını temsil eden Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aşağıdaki 
modellerin hangisine uygundur? 

A) Çoğulcu model 
B) Plüralist model 
C) Anti-Korporatist model 
D) Korporatist model 
E) Yerel model 

26. 1982 Anayasası'nın dernekler, sendikalar, 
kooperatifler, meslek kuruluşları gibi menfaat 
gruplarının siyasal çalışmalarını yasaklayan 
hükümleri hangi yılda kaldırılmıştır? 

A) 1987 
B) 1991 
C) 1995 
D) 2000 
E) 2002 
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