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1. İnsanlar ekonomik ve toplumsal olmak 

üzere farklı nedenlerle bir yerden başka bir 

yere göç ederler. İnsanlar istedikleri yere gitme 

ve burada yaşama özgürlüğüne sahiplerdir. 

Bu bilgide aşağıdaki temel hak ve 

özgürlüklerden hangisine değinilmiştir? 

A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü 

B) Eğitim hakkı 

C) Seçme ve seçilme hakkı 

D) Din ve vicdan özgürlüğü 

 

 

2. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü anayasa ile 

güvence altına alınmış olsa da bu temel hak ve 

özgürlük bazı durumlarda 

sınırlandırılabilmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi, yerleşme ve 

seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği 

durumlardan birine örnek oluşturmaktadır? 

A) Ülkeler arası ilişkileri geliştirmek 

B) Ülke nüfusunun azalmasını önlemek 

C) Beyin göçüne engel olmak 

D) Kamu mallarını korumak 

 

 

3. Ülkemizde her birey gerekli koşulları 

sağlayarak yurt dışına çıkabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi, yurt dışına çıkma 

özgürlüğünü sınırlandıran durumlardan biri 

değildir? 

A) Ceza soruşturması 

B) Farklı dilleri konuşabilme 

C) Adına konulmuş yurt dışı yasağı 

D) Suç nedeniyle aranıyor olma 

 

 

4. Aşağıdaki durumlardan hangisi, T.C. 

Anayasası’nda belirtilen yerleşme ve 

seyahat özgürlüğüne aykırı bir durumdur? 

A) Bir ailenin yazın deniz kenarında bir ev 

kiralaması 

B) Bir öğrencinin eğitimi için yurt dışına 

gitmesi 

C) Bir babanın devlet arazisi üzerine villa 

yaptırması 

D) Bir annenin çocuğuna tarihî eserlerin 

bulunduğu yerleri gezdirmesi 

 

5. Aşağıdaki yerlerden hangisinde yerleşme 

özgürlüğü yasal olarak kullanılabilir? 

A) Gelibolu Yarımadası Millî Parkı 

B) Nemrut Dağı 

C) Efes Antik Kenti 

D) Ankara’da imara açık arsalar 

 

 

 

 

 

6. "Ben Ayşe. Şimdi size bu sene 

yaşadıklarımdan bazılarını anlatacağım. 

Dedemin hastalığı nedeniyle Ankara’ya doğru 

yola çıkmıştık. Artık burada yaşayacaktık. İlk 

başlarda üzüldüm. Yaşadığım şehirden 

okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenimi bırakıp 

gitmek zor geldi ama annem istediğimiz 

zaman arkadaşlarımı ve öğretmenimi ziyarete 

gidebileceğimi söyleyince çok sevindim. Bir 

müddet sonra okulumu ve arkadaşlarımı çok 

sevmiştim. Yeni evimize ve odama hemen 

alıştım." 

Ayşe'nin verilen konuşmasında, 

I. eğitim hakkı, 

II. yerleşme hakkı, 

III. seyahat özgürlüğü 

temel hak ve özgürlüklerinden hangilerine 

yer verilmiştir? 

A) I ve II         B) I ve III 

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

 

 

 

 

 

7. Türkiye; pek çok ülkeden gelen birçok 

mülteciye yardımcı olmuş, onların can 

güvenliğini sağlamıştır. Bugün ülkemizde 

milyonlarca mülteciyi misafir ediyoruz. 

Verilen bilgilerden hareketle Türkiye için 

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Dış göç almaktadır. 

B) İnsani sorunlar karşısında duyarlı 

davranmaktadır. 

C) Ekonomik alanda mültecilerden 

faydalanmaktadır. 

D) Temel insan haklarıyla örtüşen bir tavır 

sergilemektedir. 
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8. Anayasa Madde 23:  

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti 

 Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine 

sahiptir. 

 Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini 

önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi 

sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 

gerçekleştirmek ve kamu mallarını 

korumak; 

 Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve 

kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini 

önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 

Verilen bilgilerden hareketle bu hakların 

kısıtlanmasının temel amaçları arasında 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) İnsan hayatını korumak 

B) Çevrenin zarar görmesini engellemek 

C) Toplumsal sorunların önüne geçmek 

D) Toplumda demokrasiyi egemen kılmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Anayasa’nın 23. maddesine göre yerleşme 

ve seyahat hürriyetinin kısıtlanabileceği 

durumlar şunlardır: 

I. Kamu mallarını korumak amacıyla yerleşme 

hürriyeti sınırlandırılabilir. 

II. İnsanların salgın hastalık bölgelerine 

girmesi veya bu bölgelerden çıkmasını 

önlemek amacıyla kısıtlanabilir. 

III. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak 

için yerleşme özgürlüğü kısıtlanabilir. Örneğin 

orman ve tarım alanlarının korunması için 

konut yapımı engellenebilir. 

IV. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 

gerçekleştirmek amacıyla yerleşme hürriyeti 

kısıtlanabilir. 

Bu kısıtlamalardan hangisi 2020 yılında 

dünyayı etkileyen korona virüsünün 

yayılmasına karşı uygulanabilir? 

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

10. İzmir'de, tasarladığı halılarla 11 ülkeye 

ihracat yapan genç kadın girişimci, Türkiye ile 

vize problemi yaşanan ABD'ye kendisi 

giremedi ama halıları girmeyi başardı. 

Müşterisiyle görüşmek için ABD'ye gitmeyi 

planlarken vize krizinin gündeme geldiğini 

belirten girişimci, "Müşteri ile görüşmeye 

gidecektim ki vize krizi yaşandı ve ABD'ye 

gidemedim. Ancak müşterim halıyı almaya 

niyetli olduğu için İstanbul'a geldi ve görüşme 

yaptık. Halıların dokuması bittiği zaman 

inşallah ABD'ye yollayacağız." 

Verilen metinden hareketle aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Girişimcinin seyahat özgürlüğü 

engellenmiştir. 

B) Dış ticarette zaman zaman sorunlar 

yaşanmaktadır. 

C) Eğitim hakkı bazı özel durumlarda 

sınırlandırılmaktadır. 

D) Temel insan haklarından bazıları ekonomik 

çalışmaları etkilemektedir. 

 

 

11. 1982 Anayasası madde 23  

Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, 

sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, 

sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek 

ve kamu mallarını korumak amaçlarıyla 

kanunla sınırlanabilir. 

Anayasamızın verilen maddesine göre 

aşağıdaki alanların hangisine yerleşim yeri 

kurmak daha uygun olur? 

A) Sit alanlarına 

B) Dere yataklarına 

C) Verimli tarım arazilerine 

D) Belediyenin imara açtığı alanlara 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve 

seyahat özgürünün kısıtlanması 

durumunda karşılaşılan sorunlardan birisi 

değildir? 

A) İhtiyaçlarımızın karşılamakta zorlanırız. 

B) İstediğimiz işte çalışamayız. 

C) İstediğimiz yeri gezemeyiz. 

D) İstediğimiz her yere yerleşemeyiz. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D B C D D C D B C 

11 12         

D B         

 

 

EBA sorularından derlenmiştir… 
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