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1. Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak 

ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve 

aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her 

türlü birliğe denir. Devletten bağımsız gönüllü 

insanlar tarafından oluşturulan, kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlardır. Vakıf, dernek, sendika 

gibi kuruluşlara üye olan insanlar gönüllülük 

esasıyla çalışırlar. 

Verilen açıklama yönetimin karar alma 

sürecini etkileyen hangi unsur ile ilgilidir? 

A) Kamuoyu  

B) Medya 

C) Siyasi partiler  

D) Sivil toplum kuruluşları 

 

 

 

2. Toplumun karar alma sürecinde söz sahibi 

olabilmesi için sivil toplum kuruluşları, medya, 

kamuoyu vb. yolları kullanıyoruz. Ülke 

yönetimine ve toplumun karar alma sürecine 

katılmanın anayasa ve yasaların bireylere 

verdiği bir hak olduğunun farkındayız. 

Vatandaşlarımız bu haklarını kullanıp çeşitli 

yollarla düzenleme yapılmasını istediği 

konularda kamuoyu oluşturabilir, fikirlerini 

yetkili kişilere duyurabilir ve yönetime 

katılabilir. 

Özellikleri verilen toplum için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yöneticilerin aldıkları kararları her zaman 

onaylar. 

B) Anayasanın kendilerine verdikleri hakları 

bilir. 

C) Katılımcı demokrasiyi uygular. 

D) Karar alma süreçlerinde etkilidir. 

 

 

 

 

3. Demokrasilerde, yönetimin karar alma 

mekanizmaları önemli yer tutar. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karar 

alma süreci içerisinde değerlendirilemez? 

A) Kamuoyu  

B) Bağımsız Mahkemeler 

C) Siyasi Partiler  

D) Sivil Toplum Kuruluşları 

4. Katılımcı demokrasinin tam anlamıyla 

uygulandığı bir toplum için; 

I. Alınan kararlar toplum tarafından daha iyi 

benimsenir. 

II. Kararların uygulanması için insanlar daha 

çok çaba gösterir. 

III. İnsanlar toplumsal sorunlara karşı ilgisizdir. 

IV. Temel hak ve özgürlükler kullanılmaz. 

özelliklerinden hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız I     B) I ve III  

C) II ve III      D) II ve IV 

 

 

 

 

5. Yönetimin karar alma sürecine katılmak 

isteyen bir vatandaşın aşağıdakilerden 

hangisini yapması doğru olmaz? 

A) Televizyon, genel ağ, radyo, gazete, dergi 

vb. kitle iletişim araçlarını kullanabilir. 

B) Kanunlara aykırı şekilde yapılan gösterilere 

katılarak kendi düşüncelerini kabul ettirmeye 

çalışır. 

C) Kanunlar çerçevesinde siyasi parti kurabilir, 

siyasi partilere üye olabilir ve partilerin 

faaliyetlerine katılabilir. 

D) Devletten bağımsız oluşturulan, kâr amacı 

gütmeyen vakıf, dernek, sendika gibi sivil 

toplum kuruluşlarına üye olabilir. 

 

 

 

 

 

6. Sivil toplum kuruluşu, toplumdaki çeşitli 

sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu 

bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, 

öneriler sunan her türlü birliğe denir. Sivil 

toplum kuruluşları devletten bağımsız, sivil 

insanlar tarafından oluşturulan, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlardır. 

Buna göre sivil toplum kuruluşları ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine kesin olarak 

ulaşılabilir? 

A) Siyasi partileri denetlerler. 

B) Gönüllülük esasıyla çalışırlar. 

C) Ülke siyasetine yön verirler. 

D) Maaşlarını devletten alırlar. 
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7. Medya, yönetimin karar alma sürecini 

etkileyen unsurlardan biridir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek 

gösterilebilir? 

A) Sosyal medya hesaplarından terör 

örgütlerine destek verenlerin göz altına 

alınması 

B) Gençlere sosyal medya aracılığıyla zararlı 

alışkanlıklar hakkında bilgi verilmesi 

C) Belediyelerin sosyal medya ihbar hattına 

gelen şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturması 

D) Medya kuruluşu sahiplerinin sosyal 

sorumluluk projelerine destek olması 

 

 

 

8. Demokrasilerde çoğunluğun düşüncesi 

önemlidir. Toplumu ilgilendiren bir sorun 

kamuoyu sayesinde çözülebilir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

kamuoyu oluşturmaya örnektir? 

A) Medya  

B) Yasama 

C) Mahkemeler  

D) TBMM 

 

 

 

9. Devletin dışında bazı siyasal, kültürel, 

ekonomik, sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü 

kuruluşlara sivil toplum kuruluşu denir. 

Sivil toplum kuruluşlarının aşağıdaki 

özelliklerinden hangisi demokratik topluma 

katkı sağlayacak niteliktedir? 

A) Yönetimin karar alma sürecini etkilerler. 

B) Üyeleri kar amacı gütmezler. 

C) Devlet, vakıf, sendika gibi isimler alırlar. 

D) Resmi kuruluşlardan bağımsız çalışırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

1.Gerçek Haber gazetesi 

2.Kastamonu Devlet Hastanesi 

3.Temiz Toplum Derneği 

4.Bilinçli Vatandaş Partisi 

Yukarıdakilerden kaç tanesi yönetimlerin 

karar alma sürecini etkilemektedir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

11. Çevredeki ağaçların kesilip yerine otel 

yapılmasının planlandığını duyduğunda ne 

kadar da üzülmüştü. Durum gazete ve genel 

ağ aracılığıyla halka ve yetkililere 

duyurulmasaydı halkta ortak tepkiler 

oluşmayacak, belki de bu yeşilliğin yerinde 

şimdi gri renkli betonarme binalar 

yükselecekti. Neyse ki gazete, dergi, genel ağ 

gibi araçlar halkı bilgilendirmişti de halkın 

şikâyetlerini dikkate alan yetkililer ağaçları 

kesip otel yapma fikrinden vazgeçmişlerdi. 

Verilen metinde yönetimin karar alma 

sürecini etkileyen; 

I. Sivil toplum kuruluşları, 

II. Kamuoyu, 

III. Medya 

unsurlarının hangilerinden bahsedilmiştir? 

A) Yalnız II        B) I ve II 

C) II ve III          D) I, II ve III 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D A B A B B C A A C C 

 

İl MEM sorularından derlenmiştir… 
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