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1. 

Üç Semavi Din Temsilcisi İftar Sofrasında Buluştu
Hatay’da üç semavi din ve farklı mezheplerden kurulan “Antakya Medeniyetler Korosu” üyeleri 
iftarda bir araya geldi. Koro Başkanı, yaptığı açıklamada, her yıl Hristiyanlar, Yahudiler ve 
Müslümanların, Kadir Gecesi’nde düzenledikleri iftarda bir araya geldiklerini ifade ederek “Bu 
akşam buradaki bütün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte oruç tuttular, oruçlarını 
birlikte açtılar çünkü bizler burada birbirinin diline, dinine çok büyük saygı duyan milletiz.” dedi.

                                                                                                 (Genel ağ haberi, 22.06.2017)

Verilen genel ağ haberine göre  Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak;

I. Laik bir devlet anlayışı benimsenmiştir.

II. Kişilere din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.

III. Egemenliğin kaynağı millettir.

IV. Farklı inanç ve kültürlere karşı hoşgörü vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. 
Devletin görevlerinden biri de 
toplumdaki yoksul ve muhtaç va-
tandaşlara yardım ederek onlara 
insan onuruna yaraşır bir yaşam 
düzeyi sağlamaktır.

Devletin bu görevi aşağıdaki ilkelerden han-
gisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Laik devlet ilkesi

B) Sosyal devlet ilkesi

C) Hukuk devleti ilkesi

D) Demokratik devlet ilkesi

3. 

I.
Demokratik

III.
Kişisel 

egemenlik

II.

Hukuk 
devleti

IV.

Atatürk 
milliyetçiliğine 

bağlı

Numaralandırılarak verilen özelliklerden han-
gisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikle-
rinden biri değildir? 

A) I  B) II C) III D) IV

 

ANAYASAMIZIN İLK 4 
MADDESİ 

Madde 1: Türkiye Devleti bir 
Cumhuriyettir.

Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti 
toplumun huzuru, millî daya-
nışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıç-
ta belirtilen temel ilkelere daya-
nan demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletidir.

Madde 3: Türkiye Devleti, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür. Dili Türkçedir. 
Bayrağı; şekli kanununda 
belirtilen, beyaz ay yıldızlı al 
bayraktır. Millî marşı “İstiklal 
Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.

Madde 4: Anayasa’nın 1. 
maddesindeki devletin şek-
linin cumhuriyet olduğu hak-
kındaki hüküm ile 2. madde-
sindeki cumhuriyetin nitelikleri 
ve 3. maddesi hükümleri de-
ğiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif dahi edilemez.
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4. 

Büyükşehirden Evsizlere Yardım Eli 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dondurucu so-
ğuklarda sokakta kalan evsizleri Müyesser 
Turfan Güçsüzler Evi’nde konuk ediyor. Bura-
da sıcak banyo imkânı ve temiz giysilere ka-
vuşan kimsesizler, sağlık hizmeti de alabiliyor.

                          (Genel ağ haberi , 19.01.2016)

Ambulans Helikopter Can Kurtardı
Erzurum’da kar ve tipi nedeniyle yolu kapa-
nan köylerden 3’ü hamile olmak üzere top-
lam 5 hasta, ambulans helikopterle hastane-
ye getirildi.

                         (Genel ağ haberi , 20.01.2012)

Verilen genel ağ haberlerine göre Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak; 
I. Vatandaşlara sadece sağlık hizmeti verilmiştir.
II.  Ayrım gözetilmeksizin her vatandaş eşit kabul edilmiştir.
III. Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir.
IV. Vatandaşlara yalnızca ekonomik gelişimleri için olanaklar sunulmuştur.
V.  Yaşlılara, kimsesizlere ve yoksullara sahip çıkılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

5. 
(I) Hukuk devleti; faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağ-
layan devlet demektir. (II) Ayrım yapılmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. (III) Kişi 
hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altındadır. (IV) İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 
yargı yolu kapalıdır.

Verilen metindeki numaralandırılmış ifadelerden hangisi hukuk devletinin özellikleriyle bağdaşmaz?

A) I  B) II C) III D) IV

6. “Yönetme yetkisi halka aittir. Halk belli dönem-
lerde yapılan seçimlerle temsilcilerini belirler.” 
diyen bir kişi devletin aşağıdaki niteliklerin 
hangisinden bahsetmektedir?

A) Sosyal devlet                       

B) Hukuk devleti

C) Laik devlet                           

D) Demokratik devlet

7. Yasama, yürütme, yargı güçlerini kullanan ku-
rumların temsilcileri yetkilerini halktan alırlar ve 
seçimle belirlenirler. Ayrıca bu güçler birbirle-
rinden bağımsız organlar tarafından kullanılır.

Metinde hakkında bilgi verilen devlet şekli 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laik devlet

B) Demokratik devlet

C) Oligarşik devlet

D) Monarşik devlet

“Demokrasi ilkesinin en çağ-
daş ve mantıki uygulamasını 
sağlayan hükûmet şekli cum-
huriyettir”.   

Mustafa Kemal Atatürk 


