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1.  

Ünlü türkücü Hakkı Sesigüzel, ailesi ile 

gittiği tatilde güneşlenirken gizlice 

görüntülendi. 

Yukarıdaki habere göre ünlü türkücü Hakkı 

Sesigüzel’in hangi hak ve hürriyeti ihlal 

edilmiştir? 

A) Yaşama Hakkı 

B) Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

C) Özel Hayatın Gizliliği 

D) Konut Dokunulmazlığı 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim 

özgürlüğü ile ilişkilendirilemez? 

A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü 

B) Haberleşme hürriyeti 

C) Düşünceyi açıklama özgürlüğü 

D) Doğru bilgi alma hakkı 

 

 

 

 

3. Anayasanın 20. maddesine göre; "Herkes, 

özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 

hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz." 

Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgideki 

özgürlükleri kısıtlayan bir uygulamadır? 

A) Telefonların kanunsuz dinlenilmesi 

B) Düşüncelerin açıkça ifade edilememesi 

C) Gazetelere sansür uygulanması 

D) Yerleşme özgürlüğünün kısıtlanması 

 

 

 

4. Ayşe, günlüğünü sıranın üzerinde bıraktığı 

için okudum. Üzgünüm. 

Ayşe’nin günlüğünü izinsiz olarak okuyan 

sınıf arkadaşı Duru, aşağıdakilerden 

hangisini göz ardı etmiştir? 

A) Düşünce özgürlüğü 

B) Özel hayatın gizliliği 

C) Yaşama hakkı 

D) Eğitim Hakkı 

5. Ben bir gazetenin genel yayın 

yönetmeniyim. Bizim gazetemizde devlet, aile 

ve kişilerin sırları kesinlikle açıklanmaz. Yanlı 

yayınlara yer verilmez. Yayınlarımızda suça 

teşvik ya da suçlulara destek unsurları asla yer 

almaz. 

Buna göre İhsan Bey’in çalıştığı gazete ile 

ilgili; 

I. Özel hayatın gizliliği hakkına saygı duyar. 

II. Satış oranları oldukça yüksektir. 

III. Tarafsız yayıncılık ilkesini esas alır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II        B) I ve III 

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

 

 

 

 

 

 

6. Bir gazeteci, ünlü iş adamı Mehmet Bey’in 

evini ve ailesi ile olan fotoğraflarını çekmiş, 

haber yapmıştır. 

Buna göre gazeteci, Mehmet Bey’in 

fotoğraflarını çekerek hangi hakkını ihlal 

etmiştir? 

A) Kişi dokunulmazlığı hakkı 

B) Özel hayatın gizliliği hakkı 

C) Doğru bilgi alma hakkı 

D) Kitle iletişim özgürlüğü 

 

 

 

 

 

 

7. 

 Eğitim hakkı 

 Düşünceyi açıklama özgürlüğü 

 Özel hayatın gizliliği 

Ela, sosyal bilgiler dersi için yukarıdaki panoyu 

hazırlamıştır. 

Buna göre, Ela’nın panoya aşağıdaki 

başlıklardan hangisini getirmesi uygun 

olur? 

A) Doğru bilgi alma hakkı 

B) Hak ve özgürlüklerimiz 

C) Basın özgürlüğü 

D) Haberleşme hürriyeti 
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8. Emre öğretmenin tayini Yalova merkezde 

bulunan Orgeneral Selahattin Risalet 

Demircioğlu Ortaokulu’na çıktı. Okuluna yakın 

olan bir daire kiralayıp ev eşyası bakmak için 

çarşıya indiğinde ondan izin almadan eski 

kiracılar unuttukları eşya olup olmadığına 

bakmak için daireye girmişlerdi. 

Buna göre eski kiracılar hangi hakkı ihlal 

etmişlerdir? 

A) Yerleşme ve seyahat 

B) Konut dokunulmazlığı 

C) Eğitim hakkı 

D) Sağlık hakkı 

 

 

 

 

 

9. Kitle iletişim özgürlüğü sayesinde dünyada 

olup biten olaylar hakkında bilgi sahibi oluruz. 

Medyanın bu konuda çok önemli bir rolü 

vardır. Medya bu görevini yerine getirirken 

bizlere doğru bilgiler vermeli, yalan ve yanlış 

bilgilere yer vermemelidir. Çünkü biz 

insanların …………………………………………  vardır. 

Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi yazılmalıdır? 

A) Seyahat özgürlüğü 

B) Doğru bilgi alma hakkı 

C) Sansür hakkı 

D) Kitle iletişim özgürlüğü 

 

 

10. 

I. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, 

resim veya başka yollarla tek başına veya toplu 

olarak açıklama ve yayma hakkına sahip 

değildir. 

II. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmese de 

bir kimse “suçlu” ilan edilebilir. 

III. Kişilerin özel yaşamı, kişinin izni 

alınmaksızın yayın konusu olamaz. 

IV. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, 

sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dinî 

inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri 

doğrudur? 

A) I ve II        B) I ve III 

C) I ve IV       D) III ve IV 

11. ‘‘Basın hürdür, sansür edilemez.’’ Devlet 

basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak 

tedbirleri alır. 

Anayasanın yukarıda verilen maddesi ile 

hangi özgürlük arasında bağlantı vardır? 

A) Özel hayatın gizliliği 

B) Düşünce ve ifade özgürlüğü 

C) Haberleşme özgürlüğü 

D) Konut dokunulmazlığı 

 

 

 

12. Ülkemizde basın hürriyeti 1982 

Anayasası’nın 28. maddesinde şu şekilde yer 

almıştır: 

Madde 28: Basın hürdür, sansür edilemez. 

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini 

sağlayacak tedbirleri alır. 

Aşağıdaki yayınlardan hangisi basın 

özgürlüğünün sınırlandırılabileceği 

durumlardan biridir? 

A) Kişilerin özel yaşama alanını rızaları dışında 

tüm gerçekliğiyle sunan 

B) Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 

bütünlüğünün korunmasını özendirici olan 

C) Irk, din, cinsiyet, dil ve inanç ayrımı 

yapmayan 

D) Suç işlemeyi ve şiddeti özendirmeyen 

 

 

 

 

13. Tatil yapan ünlü bir sanatçının 

fotoğraflarını gizlice çeken gazeteciler 

fotoğrafları basında paylaşmışlardır. Sanatçı 

basında fotoğrafları görünce gazetecileri 

arayarak kendisinin izni olmadan 

fotoğraflarının çekildiğini ve izin alınmadan 

paylaşıldığını, yasal işlem başlatacağını 

söylemiştir. 

Buna göre, 

I. Gazeteciler özel hayatın gizliliğini ihlal 

etmişlerdir. 

II. Sanatçı hukuki haklarını kullanacaktır. 

III. Gazeteciler fotoğrafları kullanarak kamuoyu 

oluşturmuşlardır. 

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I     B) I ve II 

C) II ve III      D) I, II ve III 
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14. Ses sanatçısı Aysun’un, alışveriş 

merkezinde bebeğiyle birlikte gezerken 

televizyon muhabirleri tarafından fotoğrafları 

çekilmiştir. Çekilen fotoğraflar televizyon 

programlarında ve gazetelerde yer almıştır. 

Bebeğinin televizyon muhabirleri tarafından 

görüntülenmesinden hoşlanmadığını yakın 

arkadaşlarına söylemiştir. 

Televizyon muhabirleri aşağıdakilerden 

hangisini ihlal etmiştir? 

A) Konut dokunulmazlığını 

B) Özel hayatın gizliliğini 

C) Haberleşme özgürlüğünü 

D) Düşünce ve ifade özgürlüğünü 

 

 

 

 

 

15. Anayasanın 26. maddesine göre herkes 

düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve 

başka yollarla tek başına veya toplu olarak 

açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Anayasanın 26. maddesinde 

aşağıdakilerden hangisinin önemi 

vurgulanmıştır? 

A) Haberleşme özgürlüğü 

B) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü 

C) Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü 

D) Din ve vicdan özgürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Basketbol oyuncusu Furkan, kendisi 

hakkında yanlış ve izinsiz haber yapan 

muhabirler hakkında mahkemeye 

başvurmuştur. Mahkeme Furkan’ın talebini 

haklı bulmuş internet siteleri ve 

televizyonlarda Furkan hakkında ortaya çıkan 

haberlerin kutlualdırılması kararını vermiştir. 

Furkan aşağıdaki haklarından hangisini 

kullanmıştır? 

A) Konut dokunulmazlığı hakkı 

B) Düzeltme ve cevap hakkı 

C) Kitle iletişimi hakkı 

D) Olumlu iletişim hakkı 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A A B B B B B B D 

11 12 13 14 15 16     

B A B B C B     

 

İl ÖDM sorularından derlenmiştir… 
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