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G. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde başkanlığını kağanın yaptığı kurultay adı verilen meclis vardı. Kurultayda
savaş, barış, göç vb. önemli konular görüşülür, istişare edilir ve karara bağlanırdı. Devletin ileri gelenlerinin katıldığı
kurultayda alınan kararlarda son söz kağana aitti.
Buna göre kurultay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Her ay düzenli olarak toplandığı
B) Danışma meclisi niteliği taşıdığı
C) Alınan kararların halkın onayına sunulduğu
D) Kağanın eşi olan hatunun kurultaya başkanlık yaptığı

2. İlk Türk devletlerinde, hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
Verilen bilgide aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Kut alma

B) Kurultay

C) Şamanizm

D) Demokrasi

3. Osmanlı Devleti’nde, padişahın başkanlığında devlet işlerini görüşmek üzere toplanılan Divana “Divanıhümayun” adı
verilirdi. Divanda idari, askerî, hukuki, adli, mali konular; davalar ve şikâyetler görüşülüp karara bağlanırdı. Osmanlı’da
ilk divan, Orhan Bey Dönemi’nde kurulmuş I. Murat Dönemi’nde ülke sınırlarının genişlemesi ve sorunların artmasına
bağlı olarak divan da genişletilmiştir. Divandaki vezir sayısı ile diğer divan üyelerinin görev ve yetkileri artırılmıştır. Divan,
Fatih Sultan Mehmet’in ilk devirlerine kadar her gün toplanmış; ancak XVI. yüzyıldan itibaren toplantılar haftada dört
güne inmiştir. Fatih Sultan Mehmet’e kadar divana hükümdarlar, Fatih Sultan Mehmet’ten sonra vezir-i azamlar başkanlık
etmiştir.
Verilen bilgilere göre Divanıhümayun ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zamanla önemini kaybettiği
B) Devletin karar organı olduğu
C) Birden fazla üyesinin olduğu
D) Tahta çıkacak veliahtları belirlediği
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4. Mustafa Kemal Atatürk’e göre, “Demokrasi temeline dayalı hükûmetlerde egemenlik; halka, halkın çoğunluğuna aittir.
Demokrasi ilkesi egemenliğin millette olduğunu, başka yerde olmayacağını gerekli bulur. Bu bakımdan demokrasi ilkesi,
siyasi kuvvetin, egemenliğin kaynağına ve yasallığına değinmektedir.”
Buna göre demokratik bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?
A) Hukukun üstünlüğü
B) Siyasi partilerin varlığı
C) Egemenliğin bir gruba ait olması
D) Halkın karar alma sürecine katılması

5. Öğretmenin, demokrasinin gelişimi ile ilgili kimler bilgi vermek ister soruna;
Aslı: “Vatandaşların bir kısmının yönetime katılmasını sağlayan hükûmet sistemleri, ilk defa MÖ 500 yıllarında Yunan ve
Roma uygarlıklarında görülmüştür.”
Kerem: “MS 1215’te İngiltere’de kral ile soylular arasında imzalanan Magna Carta Libertatum (Magna Karta Libertatum)
ile kralın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.”
Serhat: “1789 Fransız İhtilali, krala karşı halk ayaklanması İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirgesi’nin yayınlan¬ması gibi
önemli sonuçlar doğurmuştur. 1791 Anayasası ile Fransa’da ortaya çıkan cumhuriyet, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi
kavramlar önce Avrupa’ya daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplara göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Avrupa’da halkın yönetimde hiçbir zaman söz sahibi olmadığı
B) Tüm toplumlarda demokratik gelişimin aynı zamanda olduğu
C) Demokrasinin gelişimine farklı devletlerin katkı sağladığı
D) İlk Çağ uygarlıklarının hepsinde seçimlerin yapıldığı

6. 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanıyla;
• Herkes kanun önünde eşit olacak, her gücün üstünde kanun gücünün olduğu kabul edilecektir.
• Hiç kimse yargılanmadan haksız yere idam edilmeyecektir.
• Askere alma ve terhis işlemleri belirli kurallara bağlanacaktır.
• Müslüman, Hristiyan ve Musevi bütün halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
• Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır.
• Herkes mal ve mülk sahibi olabilecek, isterse malını ve mülkünü satabilecek veya miras bırakabilecektir.
Buna göre Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yenilikler demokrasinin;
I. eşitlik
II. hukukun üstünlüğü
III. seçme ve seçilme hakkı
ilkelerinden hangileri ile ilgili gelişmeleri kapsamaktadır?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III
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D) I, II ve III
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7. 1939’ da ilan edilen Tanzimat Fermanı, herkesin yaşama, mülkiyet ve namus gibi kişisel haklarının korunmasını kanunla
güvence altına almıştır.
Bu güvence, demokrasinin temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Eşitlik
B) Özgürlük
C) Çoğulculuk
D) Millî egemenlik

8. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde devlet işleri kurultayda görüşülürdü. Kurultaya devletin ileri gelenleri katılırdı.
Kağan kurultaya başkanlık yapardı. Kurultaylara hatun adlı kağan eşleri de katılırdı.
Verilen bilgiye göre;
I. Kağanlığın babadan oğula geçtiği
II. Hatunun devlet yönetiminde söz sahibi olduğu
III. Kurultay temsilcilerinin halk tarafından seçildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

9. Demokratik bir ülkede vatandaşların herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini
açıklayabilmeleri, demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
A) Millî egemenlik

B) Çoğulculuk

C) Özgürlük

D) Eşitlik

10. Demokratik devletlerde insanlar başkalarının haklarına zarar vermeden istediklerini yapabilirler. Vatandaşlar, seçmiş
olduğu cumhurbaşkanı ve milletvekilleri aracılığıyla egemenlik haklarını kullanırlar. Kanunlar önünde fakir-zengin,
kadın-erkek aynı haklara sahiptir.
Verilen metinde demokrasinin;
I. eşitlik
II. özgürlük
III. millî egemenlik
ilkelerinden hangilerine vurgu yapılmıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve IIII
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D) I, II ve III
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11. 23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından önce 1 Kasım 1922’de saltanatı
kaldırmıştır. Böylece yönetimin babadan oğula geçmesi son bulmuştur.
Saltanatın kaldırılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır?
A) Anayasa hazırlanması
B) Misakımillî’nin kabulü
C) Millî egemenlik
D) Bağımsızlık

12.
Kutadgu Bilig

“İster oğlum, akrabam ister yolcu, geçici misafir olsun benim için hepsi birdir; hüküm
verirken hiçbirinde fark gözetmem.’’

Veda Hutbesi

“Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi;
kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.”

Tanzimat
Fermanı

“Herkes kanun önünde eşit olacak, her gücün üstünde kanun gücünün olduğu kabul
edilecektir.”

Verilen bilgilere göre Kutadgu Bilig, Veda Hutbesi ve Tanzimat Fermanı’nda vurgulanan ortak kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Özgürlük
C) Egemenlik
D) Çoğulculuk

13. Türk demokrasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de Ankara’da Mustafa Kemal
Paşa’nın liderliğinde açılmış olup Büyük Millet Meclisindeki milletvekilleri kendi bölgelerinde yapılan seçimle göreve
gelmişlerdir.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Halk yönetimde söz sahibi olmuştur
B) Kadınlar ilk defa oy kullanmıştır
C) Çok partili hayata geçilmiştir
D) Cumhuriyet ilan edilmiştir
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14. Mustafa Kemal Atatürk, başkanlığını yaptığı Halk Fırkasının yanında mecliste başka partilerin de olmasını arzulamış bu
sebeple yakın arkadaşı Fethi Okyar (Bey)’den bir siyasi parti kurmasını istemiştir.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Eğitime önem vermektedir.
II. Farklı düşüncelere saygılıdır.
III. Demokrasinin yaygınlaşmasından yanadır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve IIII

D) I, II ve III

15. “Demokrasi yönetiminin esası, bugün çağdaş anayasanın en belirgin özelliği olarak görülmektedir. Hükümdarlık ve
oligarşi, artık zamanı geçmiş geçici şekillerden başka bir nitelik kabul etmezler.”
Mustafa Kemal Atatürk
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün verilen sözünü destekler nitelikteki çalışmalardan biri
değildir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Siyasi partilerin kurulması
C) Latin alfabesinin kabul edilmesi
D) Milletvekili seçimlerinin yapılması

16.

I. Milli egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiştir.
II. Cumhuriyet yönetimine geçilmiştir.
III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla yukarıdakilerden hangileri gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve IIII

D) I, II ve III

17. “Millî egemenlik esasına dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sahip bulunan memleketlerde siyasi partilerin varlığı
tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur.”
Mustafa Kemal Atatürk
Aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştiği söylenebilir?
A) Medeni Kanunun kabulü
B) Medreselerin kapatılması
C) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
D) Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması
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18. Mustafa Kemal Atatürk, “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitliğin ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve
korunması ancak tam anlamıyla millî egemenliğin kurulmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de eşitliğin de adaletin
de dayanak noktası millî egemenliktir.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yukarıdaki bu sözüne örnek olarak gösterilebilecek çalışmalardan biri
değildir?
A) Milletvekili seçimlerinin yapılması
B) Uluslararası saat ve takvimin kabulü
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması

19. Türkiye Büyük Millet Meclis’inde, Türkiye’nin iç ve dış işleri ile ilgili gerekli kararlar, oy birliği ile alınıyordu. Mecliste
yalnız Cumhuriyet Halk Fırkası’nın milletvekilleri vardı. Eleştiri olmadığı için hükümetin yaptığı işlerin sorgulanma imkânı
bulunamıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, demokratik hayatın bir gereği olarak farklı partilerin kurulmasını böylece muhalif
görüşlerin meclise yansıtılmasının ülke için faydalı olacağını düşünmüş, bu arzusunu gerçekleştirmek amacıyla Fethi
Okyar’a “Bir parti kur, başına geç ve düşüncelerini mecliste savun.” demiştir.
Atatürk’ün çok partili yönetime geçilmesini istemesinde;
I. Farklı görüşlerin yönetimde görev alması,
II. Ekonomik bağımsızlığın sağlanması,
III. Hükümetin denetlenmesi
gerekçelerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IIII

D) I, II ve III

20. Türk demokrasi sürecinde 1930’da kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı verilmiştir. Gül Esin 1933’deki muhtarlık
seçiminde aday olmuş ve seçimi kazanarak Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olmuştur. 1935’de 17 kadın milletvekili seçimleri
kazanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almıştır. 1950’deki seçimleri kazanarak Mersin Belediye Başkanı olan
Müfide İlhan ise Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı olmuştur.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
A) Kadınlara yönetimde yer vermek
B) Kadınlara siyasal haklarını vermek
C) Demokrasi kültürünü topluma yerleştirmek
D) Toplumdaki okuma yazma oranını yükseltmek
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21. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğu gibi ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşip gelişmesi
için de çok ciddi gayret göstermiş bir devlet adamıdır. Demokrasiye olan bağlılığı bu alanda birçok çalışma yapmasını
sağlamıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün;
I. Fethi Okyar’ı parti kurması konusunda desteklemesi,
II. Yeni Türk alfabesine geçilmesini sağlaması,
III. Temsil Heyeti’ni seçim ile belirlemesi
çalışmalarından hangilerini demokrasinin gelişmesi için yaptığı söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IIII

D) I, II ve III

22. “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
								
(T.C. Anayasası Madde 2)
Ebrar : ”Ülkemizde isteyen kişi istediği dine inanır ve hiç kimseye herhangi bir dini kabul etmesi için baskı yapılamaz.”
Akif : ” Devlet, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verir.”
Kübra : “Ülkemizde herhangi bir gruba ayrıcalık tanınmaz herkes kanun önünde eşittir.”
Öğrencilerden hangileri Anayasa’nın 2. maddesine örnek vermişlerdir?
A) Ebrar ve Akif
B) Ebrar ve Kübra
C) Akif ve Kübra
D) Ebrar, Akif ve Kübra

23. Ülkemizde oy verme hakkına sahip olan vatandaşların, oylarını istedikleri partiye veya kişiye vermeleri
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Bağımsızlık
B) Milliyetçilik
C) Bilimsellik
D) Özgürlük
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24. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı bir açıklamada: “14 ilimizde koruyucu aile yanında kalan çocuklarımızın
sayısı kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızın sayısını geçti. Amacımız diğer illerimizde de koruyucu aile yanında kalan
çocuk sayısının kuruluşlarımızda kalan çocuk sayısını geçmesi yönünde.” dedi.
Bakanın açıklamasında cumhuriyetin hangi temel niteliğine uygun yapılan çalışmaya örnek verilmiştir?
A) Laik devlet
B) Hukuk devleti
C) Sosyal devlet
D) Özgür devlet

25. I. Seçimlere birden fazla partinin katılması
II. Sendika ve dernek kurmanın yasal olması
III. Seçimlerin eşit ve adil bir ortamda yapılması
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizdeki demokratik uygulamalardandır?
A) Yalnız I

B) II ve III

C) I ve IIII

D) I, II ve III

26. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı yetkileri farklı organlarca yerine getirilir. Buna “Güçler Ayrılığı”
denir.
Güçler ayrılığının uygulandığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı yetkilerini aşağıdaki
organlardan hangileri yerine getirir?
Yasama 		

Yürütme

Yargı

A) TBMM

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Mahkemeler

B) Mahkemeler

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

TBMM

C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu TBMM

Mahkemeler

D) TBMM

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Mahkemeler

27. Salih Öğretmen: “Ülkemizde; Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri, hâkim, savcı ve avukatlar da herkes gibi kanunlara
uymak zorundadır.”
Salih öğretmenin belirttiği özellik demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?
A) Hukukun üstünlüğü
B) Çok partili sistem
C) Çoğulculuk ilkesi
D) Güçler ayrılığı
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28. Mahkemelerde işveren ile işçinin, zengin ile fakirin, kadın ile erkeğin eşit olması cumhuriyetin hangi temel
niteliğinin gereğidir?
A) Laik devlet
B) Hukuk devleti
C) Sosyal devlet
D) Bağımsız devlet

29. Öğretmen, öğrencilerinden demokratik ve antidemokratik uygulamalara örnek vermelerini isteyince öğrenciler
şu cevapları vermişlerdir:
Ayşe: “Kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin oyunun eşit olması demokratik bir uygulamadır.”
Metin: “Parti kurmanın yasak olması antidemokratik bir uygulamadır.”
Ahmet: “Kadınların seçimlere katılması demokratik bir uygulamadır.”
Merve: “Dernek kurmanın yasak olması demokratik bir uygulamadır.”
Buna göre öğrencilerden hangisi yanlış örnek vermiştir?
A) Ayşe
B) Metin
C) Ahmet
D) Merve

30. Ülkemizde Müslümanların cami, Hristiyanların kilise ve Yahudilerin Sinagoglar da ibadetlerini yerine getirmeleri
ile hangi dine mensup olursa olsun herkesin mahkemelerde eşit olması cumhuriyetin;
I. Laiklik devlet,
II. Sosyal devlet,
III. Hukuk devleti
niteliklerinden hangileri ile ilgilidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I, II ve III

31. I. Sınıf başkanlığına aday olunması
II. Sınıf başkanlığı seçiminin yapılması
III. Sınıf başkanının öğretmen tarafından belirlenmesi
Verilenlerden hangisi antidemokratik(demokratik olmayan) bir uygulamadır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II
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D) I, II ve III
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32. Ahmet Bey, yaz tatili için ailesiyle planlama yapmak istemiştir. Bunun için de yaz tatiline hangi tarihlerde, nereye gidecekleri
konusunda eşi ve çocuklarının fikirlerini alarak tatil planını belirlemiştir.
Buna göre Ahmet Bey nasıl bir tutum sergilemiştir?
A) Demokratik
B) Laik
C) Baskıcı
D) Otoriter

33. Okul müdürü, okuldaki her sınıfa istek ve şikâyet kutusu koydurmuş öğrencilerden okulun daha da güzelleşmesi için istek
ve şikâyetlerini içeren taleplerini kutuya yazarak bırakmalarını istemiştir.
Buna göre okul müdürü ile ilgili hangisi söylenemez?
A) Demokratik olmayan uygulama yaptığı
B) Öğrencilerin fikirlerine değer verdiği
C) Farklı önerilere açık olduğu
D) Hoşgörülü olduğu

34. Canan Öğretmen, öğrencilerinden demokratik ve antidemokratik (demokratik olmayan) uygulamalara örnek
vermelerini istemiştir. Öğrenciler aşağıdaki cevapları vermişlerdir;
I. “Okul öğrenci temsilcisinin seçim ile belirlenmesi”
II. “Sınıf başkanlığına öğretmenin istediği öğrencilerin aday olması”
III. “Sınıf kurallarının öğretmen tarafından belirlenmesi”
IV. “Başkanlık seçimlerinde bütün öğrencilerin oy kullanması”
Buna göre öğrenci cevapları demokratik ve antidemokratik olarak gruplandırıldığında, doğru seçenek hangisidir?
Demokratik

Antidemokratik

A) Yalnız IV

I, II ve III

B) I ve II

III ve IV

C) I ve IV

II ve III

D) I ve III

I ve IV
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35. Farklı okullarda okuyan bir grup arkadaş okul kurallarının belirlenmesiyle ilgili kendi aralarında şunları konuşuyorlar;
Merve : “Bizim okulda kurallar idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla ortak belirlenir.”
Kerem : “Bizim okulda bütün kuralları okul müdürü belirler.”
Tuana : “Bizim okulda veliler de karar alınma sürecine katılır ve fikirlerini sunarlar.”
Buna göre hangi öğrencilerin söyledikleri demokratik uygulamaya örnektir?
A) Kerem-Tuana
B) Merve-Kerem
C) Merve-Tuana
D) Merve- Kerem-Tuana

36. “Milletimizin demokrasiye ve millî egemenliğe bağlılığını hiçe sayan FETÖ mensupları 15 Temmuz 2016 tarihinde bir
kalkışma başlattılar. Darbeciler Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerini trafiğe kapattılar. Halk, söz konusu kalkışmaya
tüm illerde başkaldırmış, yollara, caddelere inmiş, köprü ve havaalanlarına yürüyerek kalkışmayı etkisiz hale getirmiştir.”
Verilen bilgilere göre hangisi söylenemez?
A) Kalkışmanın başarısız olduğu
B) Halkın demokrasiye sahip çıktığı
C) Millî birlik ve beraberliğin sağlandığı
D) Kalkışmanın yabancı ülkelerce desteklendiği

37. I. Şehir içi toplu taşıma otobüs rengini halkın belirlemesi
II. Hangi mesleği seçeceğimize anne/babamızın karar vermesi
III. Okul üniformasının öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi
Verilenlerden hangileri demokratik uygulamalara örnektir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III
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D) I, II ve III
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38. * 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra depremzedeler için kalıcı konutların yapılması
* Coronavirüs (Koronavirüs) sonrası ihtiyaç sahibi ailelere toplam 2 milyar lira maddi destek sağlanması
* Coronavirüs (Koronavirüs) salgını sonrası 65 yaş üstü vatandaşların gıda gibi temel ihtiyaçlarının yetkililerce
karşılanması
Yukarıda verilen çalışmalar cumhuriyetin hangi temel niteliği ile ilgilidir?
A) Laik devlet
B) Sosyal devlet
C) Hukuk devleti
D) Otoriter devlet

39. 7/A sınıfından bazı öğrenciler Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kulübü’nde görev almıştır. Kulüp başkanlığı için
Arda, Kerem ve Canan aday olmuş ve en çok oyu alan Arda kulüp başkanı seçilmiştir.
Seçimle kulüp başkanın belirlenmesi öğrencilere aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırır?
A) Öğretmenin belirlemiş olduğu kurallara uymayı
B) Demokratik bir tutum benimsemeyi
C) Okula ait eşyaları koruma bilincini
D) Büyüklere karşı saygılı olmayı

40. * Toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm vatandaşların eşit sayıldığı yönetim biçimine, demokrasi denir.
* İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1. maddesinde “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.”
ifadesi yer alır.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne aykırı bir
uygulamadır?
A) Tarım işçiliği
B) Emeklilik
C) Kölelik
D) Avcılık
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E.

F.

G.

1. Antidemokratik (Demokratik Olmayan)
2. Demokratik
3. Antidemokratik
4. Antidemokratik
5. Antidemokratik

6. Demokratik
7. Demokratik
8. Demokratik
9. Antidemokratik
10. Demokratik

1. Kurultay
2. TBMM
3. Cumhuriyet
4. Sandık
5. Parti

1. B

11. C

21. B

31. B

2. A

12. A

22. D

32. A

3. D

13. A

23. D

33. A

4. C

14. C

24. C

34. C

5. C

15. C

25. D

35. C

6. B

16. A

26. A

36. D

7. A

17. D

27. A

37. B

8. B

18. B

28. B

38. B

9. C

19. B

29. D

39. B

10. D

20. D

30. C

40. C

23

7.SINIF 6. ÜNİTE
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
SOSYAL BİLGİLER

Bu kitapçık MERSİN Ölçme Değerlendirme Merkezi
tarafından hazırlanmıştır.
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24. Eski Türk devletlerinde Kağanlık, Türklere Tanrı
tarafından verildiğine inanılan bir görevdi. Bu
anlayış "Kut" olarak adlandırılmıştı. Bu anlayışta
Kağan gücünü Tanrı'dan almaktaydı ve ülke
hanedan üyelerinin ortak malıdır düşüncesi
hakimdi.

27. Sınıf başkanının belirlenmesinde aşağıdakilerin
hangisi uygulanırsa demokratik bir yol izlenmiş
olur?
A) Sınıftaki en başarılı öğrencinin sınıf başkanı
yapılması
B) Yapılan oylama sonucu en çok oyu alan kişinin
sınıf başkanı olması

Buna göre eski Türk devletlerinde yönetim
şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

C) Sınıfı rahat kontrol edebilecek en yapılı
öğrencinin başkan seçilmesi

A) Ülkenin yönetiminde ülkede yaşayan herkes söz
sahibidir.

D) Sınıftaki en sessiz ve akıllı öğrencinin başkan
olarak belirlenmesi

B) Ülkede din ve devlet işleri birbirinde ayrılmıştır.
C) Kurultayda alınan kararlar ülkenin yönetiminde
etkili olmuştur.
D) Kağan ve ailesinin ülkenin sahibi olması yanında
kutsal bir yönü vardır.

28. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk
döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri
değildir?
25. Sultan II. Mahmud “Ben tebaamdan Müslümanları
camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada
görmek isterim.” demiştir.
Sultan II. Mahmud’un bu sözü demokrasinin
hangi temel ilkesine uygundur?
A) Sosyal Devlet
B) Demokratik Devlet
C) Laik Devlet
D) Hukuk Devleti

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Çok partili hayata geçiş denemeleri
D) Tanzimat Fermanı'nın ilanı

29.

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda gerçekleşen
gelişmelerinden hangisi halkın yönetime
katılmasını sağlamıştır?
A) Meşrutiyetin ilan edilmesi
B) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
C) Divan’ın kaldırılarak nazırlıkların kurulması
D) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi

26. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,
kamuoyunu aydınlatmak için gazeteler çıkarılması
ve Anadolu Ajansı'nın kurulması faaliyetlerinde
bulunmuştur.

30. Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu
ve o öldükten sonra yönetimin genellikle aile
bireylerinden birine geçtiği yönetim biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

Atatürk'ün bu faaliyetleri, kamuoyu oluşturmada
aşağıdakilerden hangisinin etkisine olan
inancını göstermektedir?
A) Siyasi partilerin
B) Sivil toplum kuruluşlarının
C) Kitle iletişim araçlarının
D) Güzel sanatların
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A) Monarşi

B) Meşrutiyet

C) Oligarşi

D) Demokrasi
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31. Demokrasi eğitimi önce ailede başlar. Çocuk;
haklarını öğrenmeyi, bu haklarını korumayı,
başkalarının hakkına saygılı olmayı ilk olarak
aile ortamında öğrenir. Bu nedenle aile içinde
demokratik bir ortam sağlanması bireyin gelişimi
için çok önemlidir.

34. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde;
• Bir kişi veya gruba dini inancından dolayı
ayrımcılık yapılmaması,
• Kanunların akla ve bilime dayandırılması,
• İnsanların istedikleri inanca sahip olması,
Devletin daha çok hangi niteliğiyle ilgilidir?

Aile
ortamında
yapılan
aşağıdaki
uygulamalardan hangisi çocuğun demokratik
bir bilinç kazanmasına katkı sağlamayacaktır?
A) Ev işlerinin iş bölümü yapılarak yapılması

A) Bağımsız devlet

B) Sosyal devlet

C) Hukuk devleti

D) Laik devlet

B) Alınan kararlara evdeki herkesin katılması
C) Aile içinde düşüncelerin özgürce
açıklanabilmesi
D) Tatile gidilecek yere babanın karar vermesi

32.

Fotoğrafta TBMM Genel Kurulu'nda yasama
görevini yerine getiren milletvekilleri görülmektedir.
Yapılan bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti’nin
anayasada
belirtilen
hangi
niteliğinin
göstergesidir?
A) Demokratik devlet

B) Bağımsız devlet

C) Laik devlet

D) Sosyal devlet

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

35.

Devleti hakan yönetirdi. Devlet hanedanın ortak
malıydı. Oğullar arasında hangisinin hanlık tahtına
çıkacağını Tanrı takdir ederdi. Önemli meseleler
kurultayda görüşülür, son sözü hakan söylerdi.
Kurultay bir danışma meclisiydi.
Metinde yönetim şekli ile ilgili bilgi verilen
Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Cumhuriyeti
B) Osmanlı Devleti
C) Türkiye Selçuklu Devleti
D) Kök Türk Devleti

36. Demokratik yönetimlerde kamuoyu araştırmalarına
ve araştırma sonuçlarına değer verilir.
33.

Bu cümleye dayanarak demokratik yönetimlerle
ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru
olmaz?

I. Demokrat Parti
II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
III. Serbest Cumhuriyet Partisi

A) Farklı görüş ve düşünceler dikkate alınmaktadır

Yukarıda verilenlerden hangileri Mustafa
Kemal Atatürk’ün çok partili hayata geçiş için
kuruluşuna destek verdiği partilerdendir?

B) İnsanlar fikir ve düşüncelerini rahatça dile
getirebilmektedir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Ülkeyi yönetenler halkın eleştirilerini dikkate
almaktadır.

C) I ve III

D) II ve III

D) Vatandaşlara sınırsız özgürlükler tanınmaktadır.
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37.

40. Bir devletin demokratik, çağdaş ve modern bir
devlet olabilmesi için insan haklarını anayasal
bir hak olarak vatandaşlarına tanımış olması ve
insan hakları ihlallerinin suç olarak kabul edilip
cezalandırılması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, insan haklarına saygılı bir devlettir.

• Padişah ilk kez kendi gücünün yanında kanun
gücünü kabul etmiştir.
• Tüm vatandaşların can ve mal güvenliği hiç
bir ayrım yapılmadan devletin güvencesi
altında alınmıştır.
• Osmanlı topraklarında yaşayan tüm
vatandaşların; din, dil, ırk ve mezhep farkı
gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğu
vurgulanmıştır.

Bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde
görülen uygulamalardan biri değildir?
A) Kadınların seçme seçilme hakkının olması

Bu gelişmeleri Osmanlı Devleti verilenlerden
hangisiyle gerçekleştirmiştir?

B) Hukuk üstünlüğünün kabul edilmesi

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Meşrutiyet

D) Sened-i İttifak

D) Vatandaşın can, mal, temel hak ve özgürlüklerinin
olması

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
doğru değildir?

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

38. 1215 yılında kabul edilen Magna Carta Libertatum'un
39. maddesine göre: "Özgür hiç kimse ülke
kanunlarına göre yargılanmadan ve hüküm
giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek,
mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, sürgün
edilmeyecek ve herhangi bir şekilde zarara
uğratılmayacaktır."

C) Herkesten eşit oranda vergi alınması

41. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bir ülkede
demokrasinin var olduğuna kanıt olarak
gösterilemez?
A) İnsan hakları ihlallerinin suç olarak kabul edilip
cezalandırılması
B) Farklı amaçlarla kurulmuş
kuruluşlarının varlığı

sivil

toplum

C) Ulaşım ve alt yapı yatırımlarının fazla olması
D) Özgür ve bağımsız medya kuruluşlarının varlığı

A) Kanun üstünlüğü benimsenmiştir.
B) Kişi hakları gözetilmiştir.
C) Demokrasi yolunda atılan önemli bir adımdır.
D) Otoriter yönetim güçlendirilmiştir.

42. Demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan
insanlar bir araya gelerek siyasi partiler kurarlar.
Birden çok siyasi parti sayesinde farklı siyasi
düşünceler kendilerini ifade etme imkanı bulabilir.
Farklı seçenekler içerisinde istediği siyasi partiye
oy veren insanlar çoğulcu bir demokrasi ortamını
yaşatırlar.

39. Ücretsiz ders kitabı dağıtılması ve hiçbir geliri
olmayan yaşlılara yaşlılık maaşı bağlanması
uygulamaları devletin hangi niteliği ile ilgilidir?
A) Lâik Devlet

B) Sosyal Devlet

C) Hukuk Devleti

D) Demokratik Devlet

Verilen açıklamalar demokrasinin hangi temel
ilkesiyle ilgilidir?
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A) Çoğulculuk

B) Eşitlik

C) Özgürlük

D) Millî Egemenlik
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43. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda
karşılaştığımız demokratik uygulamalara örnek
gösterilemez?

46. I.

Halkın eğemenliğini bizzat ve doğrudan
doğruya kullandığı demokrasi çeşididir.

II. Temsilciler olmasına rağmen halkın alınan
kararlarda etkili olmasıdır.

A) Farklı düşüncelere sahip olan insanlara saygı
duyulması

III. Halkın, kendi seçtiği temsilciler tarafından idare
edilmesidir.

B) Sınıftaki en başarılı öğrencinin başkan olarak
belirlenmesi

Yukarıda verilenlerin ilgili olduğu demokrasi
çeşidi seçeneklerden hangisidir?

C) Anne ve babanın çocuklarına eşit davranması
D) Meclis kararların oy çokluğu ile alınması

I.
A) Temsili

II.
Doğrudan

B) Yarı Doğrudan Temsili

Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasi ile ilgili
görüşlerinden yola çıkarak aşağıdakilerden
hangisi onun demokrasi anlayışı ile ters düşer?
A) Millî kuvvetleri etkin, millî iradeyi hâkim kılmak
esastır.
B) Padişahın görev ve yetkileri aynen devam
edecektir.
C) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.

Yarı Doğrudan
Doğrudan

C) Doğrudan

Yarı Doğrudan Temsili

D) Temsili

Yarı Doğrudan Doğrudan

47. Atatürk,
Serbest
Cumhuriyet
Fırkasının
kurulması dolayısıyla Fethi Bey’e yazdığı
mektupta:

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

44. Hâkimiyet, halka, halkın tamamına aittir. Demokrasi
prensibi, hâkimiyetin millete ait olduğunu, başka
yerde olmayacağını savunur. Bu suretle, demokrasi
prensibi, siyasi kuvvetin, hâkimiyetin köküne temas
etmektedir.

III.

“Büyük Millet Meclisinde ve millet önünde millet
işlerinin serbest tartışılması ve iyi niyet sahibi
zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak
milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim
gençliğimden beri taraftar olduğum bir sistemdir.
Memnuniyetle tekrar görüyorum ki laiklik esasında
beraberiz. Büyük Mecliste aynı temele dayanan yeni
bir fırkanın faaliyete geçerek millet işlerini serbest
münakaşa etmesini cumhuriyet esaslarından
sayarım. Bu itibarla görüşlerinizi takip için siyasi
mücadeleye girmenizi şüphesiz iyi karşıladım.”
demiştir.
Metne göre, Atatürk’ün Türk demokrasisine
katkısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Sivas Kongresi'ne sancaklardan halkın güvenini
kazanmış, üçer delege katılacaktır.

A) Çok partili siyasi hayatı desteklemektedir.
B) Mecliste farklı fikirlerin tartışılmasını milli
menfaatler için yararlı görmektedir.
C) Demokrasinin tam anlamıyla uygulanmasını
istemektedir.
D) Farklı fikirleri, devlet otoritesi için tehlikeli
görmektedir.

45. Aşağıdakilerden
hangisi
demokratik
toplumlarda karşılaşabilecek antidemokratik
uygulamalara örnek olarak gösterilemez?

48. Atatürk sayesinde Türk kadınına; 1930’da Belediye
seçimlerine katılma,1933’te Muhtar olma ve 1934’te
Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı.

A) Toplumsal cinsiyet eşitsizliği

Bu gelişmeler Türk kadınının daha çok hangi
alanda sahip olduğu haklar ile ilgilidir?

B) Çocuk haklarının ihlal edilmesi
C) Gelir düzeyine göre vergi alınması
D) Halkın iradesinin hiçe sayılması

18

A) Sosyal

B) Tarihi

C) İktisadi

D) Siyasi
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52. Demokratik yönetimlerde çoğunluğu elde eden
siyasi partinin kullanabileceği yetkiler sınırsız
değildir. Yasa yapma, bu yasaları uygulama,
yasalara uymayanları cezalandırma yetkilerinin
tümü seçimi kazanan partinin elinde toplanamaz.

49. Atatürk,
demokrasiye
önem
vermiş
olup
demokrasinin en önemli temel ilkelerinden biri olan
siyasi partilerin varlığını desteklemiştir. Ülkemizin
çok partili hayata geçebilmesi için elinden geleni
yapmıştır. 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası’nı kurmuştur.
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasını
desteklemiş ancak ortam müsait olmadığı için bu
parti kendisini feshetmiştir.
Bu bilgiye dayanarak
hangisine ulaşılamaz?

verilen

Verilen açıklamalarda demokratik yönetimlerde
ki
uygulamalardan
hangisinin
önemine
değinilmiştir?

ifadelerden

A) Kuvvetler ayrılığının
B) Özgür düşünce yapısının

A) Atatürk döneminde demokratikleşme yolunda
çalışmalar yapılmıştır.

C) Basın ve yayın özgürlüğünün
D) Merkeziyetçi yönetim tarzının

B) Halk Fırkası bizzat Atatürk tarafından
kurmuştur.
C) Atatürk döneminde çok partili hayata geçilmiştir.

50. I.

Hükümetin yaptığı ve yapacağı uygulamaları
denetlemek

II. Demokrasinin gerçek anlamıyla işlemesinin
yolunu açmak
III. Farklı düşünen insanların mecliste temsil
edilmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri çok partili
hayatın
ülke
demokrasisine
sağladığı
yararlardandır?
A) I ve III

B) II ve III

C) I ve II

D) I, II ve III

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

D) Atatürk, çok partili hayata geçilmesi için
çalışmalar yapmıştır.

51. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuba Hanım dersin 35
dakikasını aile, okul ve toplumdaki demokratik
uygulamaları anlatmaya, son 5 dakikasını ise sınıf
başkanı seçimine ayırmıştır. Fakat sınıf başkanını
sınıftaki öğrencilerin isteklerine göre değil de kendi
istediği öğrenciyi seçerek yapmıştır.

53. Demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan
insanlar bir araya gelerek siyasi partiler kurarlar.
Birden çok siyasi parti sayesinde farklı siyasi
düşünceler kendilerini ifade etme imkanı bulabilir.
Farklı seçenekler içerisinde istediği siyasi partiye oy
veren insanlar bir demokrasi ortamını yaşatırlar.
Demokrasinin temel ilkelerinden hangisi bu
anlama gelmektedir?

54.

A) Çoğulculuk

B) Eşitlik

C) Katılım

D) Özgürlük

• 65 yaş üzerindeki insanlara ücretsiz ulaşım
sağlanması
• İlk ve orta öğretime devam eden öğrencilere
ücretsiz kitap dağıtılması

Derste anlattığı konu ile çelişen bir davranış
gösteren Tuba Öğretmen aşağıda verilen
durumlardan hangisine aykırı davranmıştır?

• İhtiyaç sahiplerine ücretsiz sağlık hizmeti
sunulması
Verilen özellikler aşağıda verilen devletin hangi
niteliği ile ilgilidir?

A) Demokrasi anlayışına
B) Okul kurallarına
C) Öğrenci seviyesine
D) Soru çözme becerisine
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A) Sosyal Devlet

B) Laik Devlet

C) Hukuk Devleti

D) Demokratik Devlet

sosyalciniz.net

CEVAP ANAHTARI
1.

1-D, 2-D, 3-Y, 4-D, 5-Y, 6-Y, 7-D, 8-Y

2.

1-E, 2-D, 3-B, 4-A,5-F, 6-H, 7-C

3.

1-D- MİLLETVEKİLİ

6-B- LAİK DEVLET

2-G- SENEDİ İTTİFAK
3-C- IRKÇILIK

7-F- MUHALEFET
PARTİSİ

4-I- REFERANDUM

8-A- SOSYAL DEVLET

5-H- TÖRE

9-E- İKTİDAR PARTİSİ

4.

a. ÖZGÜRLÜK

e. YARGI

b. EŞİTLİK

f. MEŞRUTİYET

c. CUMHURİYET

g. MONARŞİ

d. OLİGARŞİ

h. LAİKLİK

10.

1.
2.
3.
4.
A.
B.
C.

11.

DEMOKRATİK OLAN: b-d-e,

Antidemokratik olan: Beden eğitimi dersinde
futbol sahasının sürekli aynı öğrenciler tarafından
kullanılması
13.

MONARŞİ,
DARBE,
LAİKLİK,
KANUNİESASİ,
MEŞVERET,
EŞİTLİK,
KATILIM,
TANZİMAT

14.

A. Şeyh Sait İsyanı

F. Kanun-i Esasi

B. Anayasa

G. Halk Fırkası

C. kurultay

H. Türk Medeni Kanunu

Demokrasi: Egemenliğin
iradesinde olmasıdır.

15.

b. Sosyal Devlet

• Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır.
• Bütün vatandaşları yasa önünde eşittir.
• Hak ve özgürlükler, devlet güvencesindedir.
CUMHURİYET İLE YÖNETİLEN ÜLKELERE
ÖRNEKLER:
1.Türkiye. 2. Almanya, 3. Fransa, 4. ABD

e. Hukuk Devleti
f. Laik Devlet

CUMHURİYET İLE YÖNETİLMEYEN
ÜLKELERE ÖRNEKLER:
1.Suudi Arabistan, 2.Katar, 3.Vatikan, 4.Kuveyt
16.

d. Sosyal Devlet

Örnekler: Yaz tatiline gidilecek yerin ev halkının
görüşlerine göre belirlenmesi.
Salona alınacak koltuk takımının alınma
aşamasında evde yaşayan her kesin görüşüne
başvurulması.

1- SOSYAL DEVLET,
2- LAİK DEVLET,
3- DEMOKRATİK DEVLET

9.

TANIMI: Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu
ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri
aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir.

• Hukukun üstünlüğüne dayanır.

c. Hukuk Devleti

8.

halkın

ÖZELLİKLERİ: *Halkın egemenliğine dayanan bir
yönetim şeklidir.

E. güçler ayrılığı
a. Laik Devlet

kaynağının

Monarşi: Egemenliğin tek kişide toplanmasıdır.

D. kamuoyu

7.

Teokrasi: Devlet yönetiminin din kurallarına göre
yönetilmesidir.
Oligarşi: Yönetimin bir zümre veya gruba ait
olmasıdır.

Şifre Kutusu: DEMOKRASİ
6.

a. 1-2-3-4-6-8-9
b. 5-7

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

KURULTAY,

DEMOKRATİK OLMAYAN: a-c

12. Örnek: Demokratik olan: Yapılan oylama sonucu
sınıf başkanlığına en fazla oyu alan öğrencinin
seçilmesi

i. TÖRE
5.

Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
Meşrutiyetin İlanı
Cumhuriyet Halk Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası

Akşam izlenecek filme birlikte karar verilmesi.

4-1-3-5-2
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Ev temizliğinin birlikte yapılması.

17.

2. Çıkış

18.

1-Monarşi yönetimi hakkında bilgi veriniz?
2-Sorumluluk nedir?
3-Milletvekili kime denir?
4-Referandum hakkında bilgi veriniz?
Sosyal Devlet: Sosyal devlet anlayışı vatandaşların
hak ve özgürlüklerini koruyan eşitlik ilkesini
benimseyen devlet anlayışıdır. Bu anlayıştaki
devlet, vatandaşlarının toplumsal ve ekonomik
varlıklarını iyileştirmek için önemli roller üstlenerek
bu yolda vatandaşlarına olanaklar sunar. Sosyal
adaletin arttırılmasına yönelik çalışır. Ekonomik,
sosyal ve kültürel açıdan geri kalmış ya da güçsüz
insanların da toplumun içinde bulunduğu genel
refah seviyesine ulaşması için çaba harcar.
Laik devlet: Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin
ayrılması değil tüm yurttaşların din, vicdan ve
ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. Laikliğin en
önemli unsurlarından biri de devletin çeşitli dinlerin
ve mezheplerin mensupları arasında kanun önünde
ayrım gözetmemesidir.
Hukuk devleti: Kanun koyucuların da kanunlara
uymak zorunda olduğu sisteme hukuk devleti
denilir. Hukuk devletinde yasalar anayasaya uygun
olur. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nde kimseye ayrıcalık tanınmaz, kanunlar
karşısında herkes eşittir. Bu duruma hukukun
üstünlüğü denir. Ülkemizde yargının bağımsız
mahkemelerce yürütülmesi hukukun üstünlüğünü
gösterir.

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

19.

Demokratik devlet: Demokratik devletlerde
yöneticiler seçimle iş başına gelir. Vatandaşlar
seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Herkesin eşit
oy hakkı vardır. Seçimlerde oylama gizli, oyların
sayımı açık yapılır. Böylece millet sahip olduğu
egemenlik hakkını temsilcileri olan milletvekilleri
aracılığıyla kullanır.
20.

a-Halk Fırkası- Terakkiperver Cumhuriyet FırkasıSerbest Cumhuriyet Fırkası
b-Teşkilat-ı Esasi
c-Kuvvetler Birliği
d-Anayasanın ilk üç maddesi

21.

6-2-5-4-1-3
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24.

D

35. D

46. C

25.

C

36. D

47.

26.

C

37.

A

48. D

27.

B

38. D

49. C

28.

D

39. B

50. D

29.

A

40. C

51.

30.

A

41.

C

52. A

31.

D

42. A

53. A

32.

A

43.

B

54. A

33.

D

44.

B

34.

D

45.

C

D

Mersin Ölçme Değerlendirme Merkezi

A
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