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1. Ülkemizin yönetim şekli hangisidir? 

A) Padişahlık 

B) Halifelik 

C) Cumhuriyet 

 

2. Cumhuriyet nedir? 

A) Ülkenin seçilen bir padişah tarafından 

yönetilmesi. 

B) Halkın kendi kendini seçtiği vekiller aracılığı ile 

yönetmesi. 

C) Babadan oğla geçen bir yönetim şekli. 

 

3. Cumhuriyet yönetiminde en önemli yönetim 

birimi hangisidir? 

A) Millet Meclisi 

B) Halk Meclisi 

C) Mebusan Meclisi 

 

4. Aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi “Milli 

Egemenlik” ilkesine dayanmaktadır? 

A) Cumhuriyet 

B) Halifelik 

C) Saltanat 

 

5. Devletimizin adı hangisidir? 

A) Türkiye Anadolu Devleti 

B) Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

C) Osmanlı Devleti 

 

6. Mustafa Kemal’in cumhuriyeti kurmadaki amacı 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Türk milletinin padişahlıkla yönetilmesi için. 

B) Halifelik ve padişahlık yönetimini sürdürmek için. 

C) Türk milletinin özgür, birlik beraberlik ve 

dayanışma içerisinde yaşaması için. 

 

7. Cumhuriyet yönetimi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Cumhuriyet, millet hâkimiyetine dayanan ve 

gücünü halktan alan bir devlet yönetimi şeklidir.  

B) Türk Halkı egemenliği, belirli süreler için seçtiği 

milletvekilleri aracılığıyla kullanır. 

C) Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet, millet 

egemenliğini kendi elinde tutar. 

 

8. Cumhuriyet, en iyi yönetim şeklidir. 

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden birisi 

olamaz? 

A) Kadın erkek eşitliğinin sağlanması. 

B) Halkın yönetimde söz sahibi olmaması. 

C) Dil, din ayrımı gözetilmeden herkese eşit 

davranılması. 

 

9. Mustafa Kemal, insan hak ve özgürlüklerine 

çok önem verirdi. Türk milleti, Mustafa Kemal'in 

önderliğinde kurulan cumhuriyetle birçok hak ve 

özgürlüğe kavuştu. Aşağıdakilerden hangisi bu 

haklardan birisi değildir? 

A) Halkın saltanat ve halifelikle yönetilmesi 

sağlandı. 

B) Herkes, seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. 

C) Birçok ülkedeki kadınlardan daha önce seçme 

ve seçilme hakkını kazandı. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu ile 

kazanılan haklardan birisi değildir? 

A) Erkeklere aile yaşamına katılma hakkı verildi.  

B) Evlilikte resmî nikâh zorunlu oldu. 

C) Kadın, erkek, eşit haklara sahip oldu. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetle 

kazanılan eğitim alanındaki haklardan birisidir? 

A) Halkın yönetimde söz sahibi olması. 

B) Herkesin eşit şartlarda eğitim alma hakkına 

sahip olması. 

C) Kanunlar önünde kadın, erkek, eşit haklara 

sahip oldu. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetle 

kazandığımız haklardan birisi değildir? 

A) Seçme ve seçilme hakkı 

B) Eğitim görme hakkı 

C) Beslenme ve barınma hakkı 
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