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1. İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından 

ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir 

ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını 

ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir. 

Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve 

özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur? 

A) Haberleşme 

B) Yerleşme ve seyahat 

C) Düşünceyi açıklama 

D) Özel yaşamın gizliliği 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak 

nitelendirilebilir? 

A) Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim 

görmesi 

B) İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip 

Amerika’da bir şirkette işe başlaması 

C) Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması 

D) Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik 

görevi için Türkiye’ye gelmesi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada 

seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak 

gösterilemez? 

A) Kamu mallarını korumak 

B) Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak 

C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak 

D) Suç işlenmesini önlemek 

 

4. Anayasamızın 23.maddesine göre; 

-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. 

-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından 

yoksun bırakılamaz. 

Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız 

sınırlandırılabilmektedir 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve 

seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir 

durum değildir? 

A) Kamu mallarını korumak 

B) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek 

C) İşsizliği önlemek 

D) Suç işlenmesini engellemek 

 

5. Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve 

seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak 

bu hak bazı durumlarda kısıtlanır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek 

olarak gösterilemez? 

A) Seçim zamanı  B) Seferberlik zamanı 

C) Savaş zamanı  D) Olağanüstü hal 

 

6. 5 yıl önce köyümde babamla çiftçilik yaşıyordum. 

Evlenince ailemi geçindirebilmek için ZonguldaK’a geldim. 

Şimdi burada madenci olarak iyi bir maaşım var. 

Buna göre: 

I. Çalışma,  II.Yerleşme, 

III.Eğitim   IV.Sağlık 

hak veya özgürlüklerinden hangileri kullanılmıştır? 

A) II ve IV   B) I ve III  

C) I ve II   D) III ve IV 

 

7. 2009 yılında Meksika’dan çıkarak bir çok ülkeye 

yayılan Domuz Gribi hastalığı havaalanlarında giriş 

çıkışlarda bazı tedbirlerinde alınmasına neden olmuştur. 

Domuz gribi sonucunda ülkeler aşağıdaki hangi haklarda 

kısıtlamaya gidebilir? 

A) Seyahat hakkı  B) Konuşma hakkı 

C) Yaşama hakkı  D) Haber alma hakkı 

 

8. Anayasamızın 23. maddesine göre "Herkes yerleşme 

ve seyehat özgürlüğüne sahiptir." 

Anayasaızın bu maddesine göre bizim hangi hakkımız 

vardır.? 

A) Eğitim görme B) Bir işte çalışma 

C) Göç edebilme D) Ticaret ile uğraşabilme 

 

9. Anayasa'mızın 23. maddesinde "Vatandaş sınır dışı 

edilemez, yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz" 

şeklinde bir ifade bulunmaktadır. 

Bu ifade, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak 

gösterilebilir? 

A) Kişilerin ifade ve düşünce özgürlüğünün 

kısıtlanamayacağına 

B) Çalışma hakkının ve ödevinin anayasanın güvencesinde 

olduğuna 

C) Yerleşme ve seyahat hürriyetinin bulunduğuna 

D) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin denetiminde 

olduğuna 

 

10. Hakan Bey, Gelibolu Yarımadası'ndaki millî park 

alanına ev yapmış, ancak belediye ekipleri mahkeme 

kararıyla bu evi yıkmışlardır. 

Belediye ekiplerinin bu uygulaması doğrumudur? Neden? 

A) Yanlıştır. Çünkü Hakan Bey'in yerleşme hürriyeti ihlal 

edilmiştir. 

B) Doğrudur. Çünkü kamu mallarını korumak amacıyla 

yerleşme hürriyeti sınırlandırılabilir. 

C) Doğrudur. Çünkü millî park alanlarında deprem 

olasılığı fazladır. 

D) Yanlıştır. Çünkü yerleşme amaçlı yapılan binalar 

yıkılamaz. 
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