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MEV
(Millî Eğitim Vakfı)
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
okulların eğitim öğretim ihti-
yaçlarını karşılar. 
Eğitim merkezi, tesis, okul 
yapımı ve onarımı yapar. 
Eğitime destek için yardım 
ve bağış kampanyaları dü-
zenler.

TEMA VAKFI
(Türkiye Erozyonla Mücade-
le Ağaçlandırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı) 
Doğal varlıkları ve çevre 
sağlığını korur. 
Erozyonla mücadele eder. 
Ağaç ve orman sevgisini ka-
zandırır. 
Çayır ve meraların korunma-
sını sağlar.

ÇEKÜL 
(Çevre ve Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı)
Doğal, tarihî ve kültürel var-
lıkları korur.  Doğal ve kültü-
rel çevreyi korumak için pro-
je geliştirir.
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1. 

Verilen görsellere bakılarak,

I. Belediyeler geçici barınma hizmeti vermektedir.
II. Devlet barınma hizmetini belediyeler aracılığıyla da verir.
III. Belediyeler acil durumlar için bünyelerinde birimler oluşturur. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

2. Toplumun ihtiyacını karşılayan devlet kurumları ile kurumların yükünü azaltan ve yine top-
lumun ihtiyaçlarını karşılamak için bireyler tarafından kurulmuş sivil toplum örgütleri vardır. 
Bunlar çeşitli adlar altında çalışırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilemez?

A) Yeşilay Derneği  B) Fatih Sultan Mehmet Vakfı
C) Aşağı Kayabaşı Mahallesi Muhtarlığı D) Pamuk İşçileri Sendikası

3. 
Köyler, şehirler, ülkeler arasında ya da 
bir yerleşim birimi içinde bir yerden baş-
ka bir yere gidiş-gelişe ulaşım denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ula-
şım ihtiyacını karşılayan kurumlara ör-
nek olarak verilemez?

A) T.C. Devlet Demiryolları

B) Karayolları Genel Müdürlüğü

C) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge-
nel Müdürlüğü

D) Sürücü Kursları

4. Aşağıda verilen sivil toplum kuruluşla-
rından hangisi eğitim alanında hizmet 
veren kurumlar arasında gösterilemez?

A) B)

D)C)
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Kızılayın Faaliyetleri: 
• Doğal afetlerde zarar gö-
renlere çadır, battaniye, giysi 
ve yiyecek yardımı yapar.
• Sahra hastanesi, sahra 
aşevi gibi hizmetler sunar.
• Yoksul, kimsesiz, düşkün-
ler için aşevleri açar. 
• Kan bankasıyla kan bağışı 
toplar, ihtiyacı olanlara gön-
derir. 
• Savaşta geçici sağlık mer-
kezleri kurar.
• Göçmenlerin acil ihtiyaçları 
için yardımlar toplar ve dağı-
tır.

AKUT 
(Arama Kurtarma Derneği)
Deprem, çığ ve toprak altın-
da kalanlara yardım amacıy-
la çalışır.
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6. 

Trafik cezası
sorgulama

e-Devlet Üzerinden
Sunulan Hizmetler

?

?

?

Verilen diyagramda “?” ile gösterilen 
yerlere aşağıdakilerden hangisi getiri-
lemez?

A) Aile hekim bilgisi sorgulama

B) Dershane yeri sorgulama

C) Adli sicil kaydı sorgulama

D) MEB sınav sonucu sorgulama

7. 

Sivil toplum kuruluşları toplu-
mun birlik, beraberlik ve yar-
dımlaşmasında önemli bir yere 
sahiptir.

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi 
sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları 
ile ilişkilendirilemez?

C) Sakla samanı gelir zamanı

D) Yalnız taş, duvar olmaz

A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var

B) Ne verirsen elinle, o gelir seninle

5. 

D DY Y

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır.

Üyeleri ücretli çalışırlar.

Yasalara uyarlar. Yasalara uyarlar.Yasalara 
uymazlar.

Yasalara 
uymazlar.

Üyeleri ücretsiz çalışırlar.
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1 2 3 4
Kutucuklardaki ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” okları takip edildiğinde kaç numa-
ralı çıkışa ulaşılır?

A)  1 B)  2 C)  3 D)  4
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