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24 Ocak 2020’de Elazığ’da mey-
dana gelen depremin ardından 
devlet vakit kaybetmeden yaraları sarma-
ya başladı. Kamu kurumlarınca ve sivil 
toplum kuruluşlarının katkılarıyla insani 
yardımlar depremden hemen sonra bölge-
ye ulaştırıldı. İçişleri Bakanlığınca bölgeye 
24 bin 402 çadır, 400 genel maksatlı ça-
dır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye 
sevk edildi. 

(Genel ağ haberi, 27.01.2020)

Verilen haber metninde Türkiye Cumhuriyeti devletinin aşağıdaki niteliklerinden hangisi vurgu-
lanmıştır?

A) Demokratik devlet   B) Hukuk devleti 

C) Laik devlet   D) Sosyal devlet

1. 

27 Mayıs 1960’ta iktidar partisinin Türkiye’yi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü ge-
rekçesiyle bir grup subay yönetime el koydu.

Ülkemizde; 

12 Eylül 1980’de Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu hükûmet görevden alındı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi lağvedildi. 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası uygulamadan kal-
dırıldı.

15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi hedef alındı. Birçok vatandaşımız, asker ve polisimiz şehit edildi.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)  Halkın iradesine saygı gösterilmiştir.

B)  Darbelerle demokrasi kesintiye uğratılmıştır.

C)  Temel hak ve özgürlüklere sınırlamalar getirilmiştir.

D)  Demokrasiye zarar verebilecek olaylar gerçekleşmiştir.

2. 
Demokrasi, tüm yurttaşların eşit sa-
yıldığı yönetim biçimidir. Ancak de-
mokrasinin uygulaması sırasında bazı 
antidemokratik uygulamalar yaşanabil-
mektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi anti-
demokratik uygulamalara örnek gösterile-
mez?

A) Farklı inançlara saygılı ve hoşgörülü yakla-
şılması

B) Kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulan-
ması

C) İnsanlara dil, din, ırk bakımından ayrımcılık 
yapılması

D) Halkın oyları ile seçilmiş hükümetlerin yöne-
tim görevlerine darbe vb. uygulamalarla son 
verilmeye çalışılması 

3. 
Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, bir kadına 
sokak ortasında şiddet uyguladı. Aldığı dar-
belerle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde 
sürükleyen adam polise “Gelin, beni suçüstü 
yakalayın.” diye bağırdı.

(Genel ağ haberi, 13.01.2020)

Haber metninde bahsedilen olay aşağıdaki 
antidemokratik uygulamaların hangisine ör-
nek olarak verilebilir?

A) Ayrımcılık
B)  Kadına şiddet
C)  Millî iradeye saygı duymama

D)  Düşünce özgürlüğünün kısıtlanması

İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi

Madde 1: Bütün insanlar öz-
gür, onur ve haklar bakımın-
dan eşit doğarlar.

Madde 2: Herkes ırk, renk, 
cinsiyet, dil, din, siyasal veya 
başka bir görüş, ulusal veya 
sosyal köken, mülkiyet, do-
ğuş veya herhangi başka 
bir ayrım gözetilmeksizin bu 
bildirge ile ilan olunan bütün 
haklardan ve bütün özgürlük-
lerden yararlanabilir.
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Verilen görselden hareketle aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanlara din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmıştır.

B) Avusturya’da antidemokratik uygulamalar gerçekleşmiştir.

C) Bir önceki yıla göre eğitim sisteminde ayrımcılık artmıştır.

D) Ayrımcılığa en fazla maruz kalanlar Türk asıllı vatandaşlardır.

5. I. Odasındaki eşyaların yerleştirilmesi konu-
sunda fikir belirtmesi

II. Katıldığı seçim sonucunda sınıf başkanlığı-
na seçilmesi

III. Tema gönüllüsü olunması

IV. Yaz tatilinde nereye gidileceği konusunda 
ortak karar alınması

Yukarıda verilen demokratik uygulamaların 
hangisi aile içinde gerçekleşmiştir?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

6. Fransa’da 2 yıl önce yürürlüğe giren Terörle 
Mücadele Yasası kapsamında 10 terör saldırı-
sının önlendiği ve 7 caminin kapatıldığı bildirildi. 
Ülke genelinde 20’den fazla cami kapatılırken 
herhangi bir sinagog veya kilise kapatılmadı.

Haber metninde bahsedilen durum aşağıda-
ki temel haklardan hangisinin ihlaline örnek 
verilebilir?

A) Düşünce özgürlüğü

B) Kitle iletişim özgürlüğü

C) Din ve vicdan özgürlüğü

D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

Demokratik toplumlarda an-
tidemokratik uygulamaların 
sona ermesi için toplum için-
deki her bireyin demokrasi 
kültürünü en iyi şekilde benim-
semesi gerekir. 

Bireylerin demokrasi kültü-
rünü kazanmasında ailede, 
okulda ve toplumdaki demok-
ratik uygulamalar çok önem-
lidir.

Öğrencilerin eğitsel ve sosyal 
faaliyet yapmaları için kuru-
lan öğrenci kulüplerinin genel 
amacı öğrencilere demokra-
sinin işleyişini kavratmak ve 
onların iyi bir vatandaş olarak 
yetişmelerini sağlamaktır.


