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Aşağıdaki cümlelere uygun kelimeleri yazarak boşlukları doldurunuz.

İKTİDAR PARTİSİ
DEMOKRASİ

AÇIK

DARBE

MEDYA

GİZLİ
REFERANDUM
SİYASİ PARTİ

KAMUOYU
SEÇME

STK

KATILIM
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1. Aynı düşünceyi paylaşan bireylerin birleşerek oluşturduğu ve gönüllülük esasına göre hareket eden örgütlenmeler ………………………………………………….. denir.
2. ………………………………………………….. toplumda sözlü ya da yazılı haber alma imkânı sağlayan radyo, televizyon, gazete, dergi vb. kitle iletişim araçlarının oluşturduğu basın yayın organlarına denir.
3. ………………………………………………….. halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan yönetim şeklidir.

4. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda halkın benimsediği genel düşünceye ………......................…………
denir.

5. Benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurdukları örgütlere ………………………………………………….. denir.
6. Ülkemizde seçimler ………………………………………………….. oy ………………………………………………….. sayım prensibine göre yapılmaktadır.

7. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükûmeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine ……………................……
denir.
8. Demokratik toplumlarda vatandaşlar seçimlerde oy vererek ………………………………………………….. hakkı ve
………………………………………………….. hakkını kullanmış olurlar.
9. ………………………………………………….. en çok oyu alarak ülke yönetimini elinde bulunduran partiye denir.

10. ………………………………………………….. halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan bir oylamadır.
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Verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu karşılarındaki boşluklara işaretleyiniz.

D
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Okullarda demokrasinin daha iyi öğrenilebilmesi amacı ile Okul Meclisleri Projesi uygulanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının giderleri devlet tarafından karşılanır.
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Medya toplumun yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturmada etkin bir
güçtür.
Demokrasilerde bireyler sınırsız özgürlüklere sahiptir.
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Ülkemizde seçimler eşit, açık oy ve gizli sayım esasına göre yapılır.
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Bireyler oluşturdukları kamuoyu sayesinde yönetimin kararlarında
etkili olurlar.
Demokrasi bilinci ilk olarak toplumun temel taşı olan ailede başlar.
Medya sadece yöneticilerin yaptıkları işleri halka duyurmakla görevlidir.
Sivil toplum kuruluşları çevreden sağlığa, eğitimden güvenliğe hayatın
her alanında çalışmalar yapmaktadır.
15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kabul edilmiştir.
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Görselleri verilen sivil toplum kuruluşlarını çalışma yaptıkları alanlar ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

BARINMA
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EĞİTİM
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..................

..................
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Bilindiği gibi en eski çağlardan bugüne kadar, bütün toplumlar ve toplumları yöneten
hükümdarlar, devlet işlerini görürken, danışmak, istişare etmek, alıp uygulayacakları kararları topluma benimsetmek, alınacak neticelerin sorumluluğunu paylaşmak, en doğru olanı yapmak ve benzeri sebeplerle danışmanlar edinmek ve daha önemlisi kurullar
oluşturmak ihtiyacını hissetmişlerdir. Eski Türk devletlerinde de önemli devlet işleri kurultay adı verilen bir mecliste görüşülür, kurultayın başkanlığını kağan yapardı. Kurultaya
kağanın eşi hatun ve boy beyleri de katılır düşünceleri sorulur fakat son söz kağana aitti.
Devlet töre adı verilen yazılı olmayan kurallara göre yönetilir kağan aldığı kararlarda töreye aykırı karar alamazdı.

Yukarıda verilen bilgilere göre:
I. Sınırlı da olsa demokrasinin uygulandığı
II. Hukukun üstün olduğu
III. Sınıf ayrımı olduğu
hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

TEST

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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Demokrasi halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim
anlayışıdır. Demokrasi bir yönetim şekli olduğu gibi aslında yönetimi de içine alan bir yaşam biçimidir. Demokrasinin
gelişebilmesi için bireyler tarafından özümsenmesi ve yaşam biçimi haline getirilmesi gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin yaşam biçimi haline geldiği bir ülkede gözlenen davranışlardan biri değildir?
A) Vatandaşlar haklarını kanunlar çerçevesinde ararlar.
B) Bireyler sınırsız temel ve hak ve özgürlüklere sahiptir.
C) Bireyler birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı gösterir.
D) Kararlar tartışarak alınır ve çoğunluğun görüşleri geçerlidir.
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Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, halk iradesi demektir. Demokratik yönetimlerde halk, seçimler yoluyla yönetime katılır. Yetkiyi kim kullanırsa kullansın gerçek anlamda yetki, iradenin asıl sahibi olan millete aittir. Ancak bazı dönemlerde milletin kullandığı bu yetkiden rahatsız olan illegal
gruplar, milletin iradesi ile oluşmuş yapıları güç kullanarak ele geçirmeye çalışmıştır. 15 Temmuz 2016’da
demokrasiyi özümsemeyen ve Türk ordusunun içine sızmış terör örgütü mensupları yönetimi ele geçirme
girişiminde bulunmuş fakat Türk halkının ve devlet görevlilerinin birlik beraberlik içindeki direnişi karşısında
başarılı olamamışlar ve 15 Temmuz ‘’ Demokrasi ve Milli Birlik Günü ’’ olarak kabul edilmiştir.

Yukarıda verilen metne göre;
I. Milli irade yok sayılmıştır.
II. Demokrasiye sahip çıkılmıştır.
III. Türk halkı egemenlik hakkını korumuştur.
hangileri söylenebilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.		

D) I, II ve III.
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HAKAN: Öğretmenin
sadece çalışkan öğrencilere
söz hakkı vermesi.

ŞULE: Sene başında
sınıf başkanlığı seçimlerinin yapılması.

MESUT: Mahalleye
yapılacak çocuk parkı
için oylama yapılması.

BURCU: Derslerde öğrencilerin söz alarak soruları
cevaplaması.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL BİLGİLER

Demokratik yaşam, demokrasi ilkelerine uygun yaşam biçimidir. Ailede, okulda, toplumda demokratik
ilkelere bağlı olmak toplum huzuru ve güvenliği için büyük önem taşır.
Öğrencilerin verdikleri örneklerden hangileri okulda demokrasi uygulamalarına örnektir?
A)			

TEST

B)			

C)			

D)
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1.Dünya Savaşında yenilen Osmanlı Devleti’nin elindeki bütün iletişim ve haberleşme araçlarına düşman
kuvvetleri tarafından el konulmuştu. Anadolu halkı düşmanın nereleri ne zaman işgal ettiğinden, Mustafa
Kemal’in Kurtuluş mücadelesi için yaptığı çalışmalardan habersizdi. Bu amaçla ilk olarak; Sivas Kongresinde İrade-i Milliye Gazetesi çıkarılmış, Temsil Kurulunun Ankara’ya gelmesinden sonra ise Ankara’da
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır. TBMM’nin yarı resmi yayın organı olan bu gazete
Cumhuriyetin ilanından sonra Ulus Gazetesi olarak yayın hayatına devam etmiştir. Yine aynı şekilde milli
mücadele ile ilgili haberleri yurt içine ve yurt dışına daha hızlı yaymak için 6 Nisan 1920’de Halide Edip ve
Yunus Nadi tarafından Anadolu ajansı kurulmuştur.
Yukarıda verilen metne göre kamuoyu oluşturmada etkili olan yollardan hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Sivil toplum kuruluşları

B) Siyasi partiler

C) Vakıflar
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Otopark İçin Halk Oylaması
Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Şarampol Katlı Otopark
Projesi" için halk oylaması yaptı. Cumhuriyet ve Üçgen
Mahallesi muhtarlıkları önünde kurulan sandıklara mahalle
sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Oylamada Şarampol Caddesi
esnafı da oy kullandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri,her iki mahallede yaklaşık 16 bin seçmenin, Şarampol
Caddesine katlı otopark yapılıp yapılmaması için "Evet"
veya "Hayır" oyu kullanacağını belirtti. Halk oylamasının
demokrasinin bir gereği olduğunu belirten mahalle sakinleri
şunları söylediler: "Çok güzel bir ortam, herkes demokratik
hakkını kullanıyor. Mahallemiz için en iyi sonucun çıkmasını
arzu ediyoruz."
Genel Ağ haberi 18/10/2017 (Düzenlenmiştir.)

Verilen genel ağ haberine göre demokrasinin temel ilkelerinden;
I. Çoğulculuk
II. Katılım
III. Çoğunluk
hangileri yerine getirilerek yönetimin karar alma sürecine etki edilmiştir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I,II ve III.
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LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından oluşturulan 'İyilik Tırı' kanserli
çocuk ve yetişkin hastalara yardım dağıtmak için İzmir Alsancak İskelesi'ne
geldi. LÖSEV' in İyilik Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi
ayni yardımları İzmir Alsancak İskelesi'nde kanserli çocuk ve yetişkin hastalara iletti. İyilik Tırı aracılığıyla, oyuncak ve bisikletlere kavuşan çocukların
yüzlerindeki gülümseme hiç eksik olmadı. Ankara'dan yola çıkan İyilikler Tırı
sırasıyla Uşak, Afyon, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla illerini ziyaret ediyor. İzmir'deki lösemili ve diğer tanılı kanser hastalara ayni yardımları ilettiklerini
belirten İzmir İrtibat Ofisi Sosyal Hizmetler Birimi sorumlusu Begüm Yalçınkaya (25), "Kırmızı et, kurban bağışları, kuru gıda, erzak, kıyafet, kırtasiye,
oyuncak ve ayakkabı gibi her türlü yardımlarımızı bize kayıtlı olan ailelerimize iletiyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Hastalarımız, yalnız olmadığını
hissediyorlar, bu hastalığı atlatan kişilerin olduğunu görmek onlara umut
oluyor. Bağışçılarımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yılın her döneminde
bağışçılarımız, ikamet ettikleri bölgedeki LÖSEV merkezlerine giderek ya da
kargo yoluyla aynı bağışlarını yapabilirler ’’ dedi.

Yukarıda verilen metne göre LÖSEV'in çalışmaları ile ilgili hangi yorumu yapmak yanlış olur?
A) LÖSEV kanser hastalarına sadece gıda yardımı yapan bir kuruluştur.
B) LÖSEV sağlık alanında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.
C) Sadece çocuklara değil bütün kanser hastalarına hizmet vermektedir.
D) Vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
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1. Aynı düşünceyi paylaşan bireylerin birleşerek oluşturduğu ve gönüllülük esasına göre hareket eden örgütlenmeler STK denir.
2. MEDYA toplumda sözlü ya da yazılı haber alma imkânı sağlayan radyo, televizyon, gazete, dergi vb. kitle
iletişim araçlarının oluşturduğu basın yayın organlarına denir.
3. DEMOKRASİ halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan yönetim şeklidir.

4. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda halkın benimsediği genel düşünceye KAMUOYU denir.

5. Benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere kurdukları örgütlere SİYASİ PARTİ denir.
6. Ülkemizde seçimler GİZLİ oy AÇIK sayım prensibine göre yapılmaktadır.

7. Milletin hür iradesiyle seçtiği hükûmeti güç ve silah kullanarak devirme girişimine DARBE denir.

8. Demokratik toplumlarda vatandaşlar seçimlerde oy vererek KATILIM hakkı ve SEÇME hakkını kullanmış
olurlar.
9. İKTİDAR PARTİSİ en çok oyu alarak ülke yönetimini elinde bulunduran partiye denir.

10. REFERANDUM halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan bir oylamadır.
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Okullarda demokrasinin daha iyi öğrenilebilmesi amacı ile Okul Meclisleri Projesi uygulanmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının giderleri devlet tarafından karşılanır.





4

Medya toplumun yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturmada etkin bir
güçtür.
Demokrasilerde bireyler sınırsız özgürlüklere sahiptir.

5

Ülkemizde seçimler eşit, açık oy ve gizli sayım esasına göre yapılır.

6

Bireyler oluşturdukları kamuoyu sayesinde yönetimin kararlarında
etkili olurlar.
Demokrasi bilinci ilk olarak toplumun temel taşı olan ailede başlar.
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Medya sadece yöneticilerin yaptıkları işleri halka duyurmakla görevlidir.
Sivil toplum kuruluşları çevreden sağlığa, eğitimden güvenliğe hayatın
her alanında çalışmalar yapmaktadır.
15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kabul edilmiştir.
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