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1. Her mahalle ve köyün bir yöneticisi vardır. Bu yönetici se-
çimle iş başına gelir ve devletin mahalle ya da köydeki en 
yetkili temsilcisidir.

 Hakkında bilgi verilen yerel yönetici aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Vali

B) Belediye başkanı

C) Muhtar

D) Kaymakam

2. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?

A) Eğitim, kız erkek tüm çocuklara zorunludur.

B) Çocuklar sağlıklı bir çevrede yaşamalıdır.

C) Çocuklar düşüncelerini özgürce açıklayabilmelidir.

D) Çocuklar fabrikalarda çalıştırılmalıdır.

3. 
?

Bayrak İstiklal Marşı Başkent

 

 

 Yukarıdaki diyagrama getirilmesi gereken en uygun 
başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkezî Yönetim Birimleri
B) Bağımsızlık Sembolleri
C) Demokrasinin Temel İlkeleri
D) Resmî Kurumlar

4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. Maddesi ‘Çocu-
ğun Katılım Hakkı’ kendi görüşlerini oluşturma yeteneği 
olan her çocuğun  kendini etkileyecek her konuda görüş-
lerini serbestçe ifade etmesi anlamını taşımaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılım hakkına 
örnek gösterilemez?

A) Okul öğrenci temsilcisi seçimlerinde aday olmak

B) Hastalığımızın tedavisi için hastaneye gitmek

C) Okulda yaşamımızı etkileyen konularda görüşlerimizi 
belirtmek

D) Çevremizdeki sorunlarla ilgili düşüncelerimizi yetkililere 
iletmek

5. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
 Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
 Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
 Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
 İstiklal Marşımızın yukarıda verilen kıtasından hareketle 

Mehmet Akif ERSOY’un hangi kavrama vurgu yaptığı 
söylenebilir?

A) Barış B) Yurt sevgisi

C) Çağdaşlaşma D) Demokrasi

6. Anayasamıza göre insanların sınırlandırılamaz temel hak 
ve özgürlükleri vardır. Ne sebeple olursa olsun bu haklar 
sınırlandırılamaz.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan de-
ğildir?

A) Yaşama Hakkı

B) Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü

C) Din ve Vicdan Özgürlüğü

D) Konut Dokunulmazlığı
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Türkiye’de ulusal egemenliğin yönetime yansıdığı ve 
yasaların yapıldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Dil Kurumu
B) Türk Tarih Kurumu
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Merkez Bankası

8. Valilik;

 “İlimizdeki kuş gribi salgınının önlenmesi için bir dizi ön-
lemler alınacağı kamuoyuna duyurulmuştur.”

 açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlamıştır.
B) Halkın sağlığını korumak için  kararlar almıştır.
C) Eğitimin aksamaması için önlem alınmıştır.
D) Yasalara aykırı hareket etmiştir.

9. Fatma, annesine kendisini ilgilendiren bir konu ile ilgili gö-
rüşlerini bildirmiştir.

 Buna göre annesinin Fatma’ya aşağıdaki cevaplar-
dan hangisini vermesi düşünce özgürlüğüne saygılı 
olduğunu gösterir?

A) Senin fikirlerin bizim için önemlidir.
B) Sen anlamazsın, daha çok küçüksün.
C) Bu konu seni hiç ilgilendirmiyor.
D) Senin bu konuda söz söyleme hakkın yok!

10. Aşağıda verilen yönetim birimleri ve yöneticileri ile 
ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  Yönetim Birimleri   Yöneticileri 
A)  İl  Vali
B)  Mahalle  İhtiyar Heyeti
C)  İlçe  Kaymakam
D)  Köy  Muhtar

11. E-devlet kapısı, devlet tarafından verilen bazı hizmetle-
rin elektronik ortamlarda sunulmasıdır. Bu sayede devlet 
hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkili yoldan hızlı ve 
kesintisiz bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi e-devlet ile sunulan 
hizmetlerden biri olamaz?

A) Mahkeme dava dosyası sorgulama

B) Vergi borcunu öğrenme

C) Konut kirası ödeme

D) Cep telefonu ile IMEI numarasını eşleştirme

12. Şehit kanlarıyla, vermişim rengini,
 Gökten Ay’la-Yıldızı koparmışım;
 Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi;
 Birde vatan sevgimi....
 Sen dalgalan, ben coşayım,
 Uğruna destanlar yazayım!...
 Yukarıdaki şiir bağımsızlık sembollerimizden hangisi 

ile ilgilidir?

A) Bayrak  B) İstiklal Marşı

C) Başkent  D) TBMM


