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1. Temel haklar, insanın insanca yaşayabilmesi için 

gerekli dokunulamaz, devredilemez olan haklardır. 

Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birisi 

değildir? 

A) Yaşama hakkı,  

B) Dilekçe hakkı,  

C) Komşuluk hakkı, 

D) Eğitim hakkı, 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi temel haklardan birisi 

değildir? 

A) Seçme ve seçilme, 

B) Konut dokunulmazlığı, 

C) Özel yaşamın gizliliği, 

D) Doğayı koruma, 

 

3. Çocukların ve gençlerin katılım hakkını 

kullanabilmesi için onları ilgilendiren günlük olaylarda 

hisleri ve duygularını ifade edebilecekleri ortamların 

oluşturulması gerekir. 

Kaç yaşına kadar bireyler çocuk sayılır? 

A) 10    B) 12 

C) 15    D) 18 
 

4. Kişi, kendine özgü kişiliğini düşüncelerini serbestçe 

ifade edebildiği ve tartışabildiği bir ortamda 

gerçekleştirebilir. Yukarıdaki ifade aşağıdaki 

özgürlüklerimizden hangisi ile ilgilidir? 

A) Din ve vicdan özgürlüğü, 

B) Haberleşme özgürlüğü, 

C) Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, 

D) Gezme ve seyahat özgürlüğü, 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendini etkileyecek 

kararlara dâhil olması ve ayrıca kendi düşüncelerini 

ifade etmesidir? 

A) Katılım özgürlüğü,   

B) Konuşma özgürlüğü, 

C) Düşünme özgürlüğü,  

D) Seçme özgürlüğü, 
 

6. Katılım hakkı, bir kişinin ve kişinin yaşadığı topluluğun 

yaşantısını etkileyen kararların kişi tarafından süreç 

içinde paylaşılmasıdır. Yani insanların yaşamlarını 

etkileyen gelişmelere dair söz sahibi olmalarıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi katılım hakkı değildir? 

A) Oy vermek ve yönetime katılmak,  

B) Ders ve çalışmalara katılmak,  

C) Yönetim sürecine dâhil olmak, 

D) Sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak. 

7. Aşağıda verilenlerden hangisi katılım hakkı değildir? 

A) Halka açık toplantılara, gösterilere katılmak, 

B) Dilekçe yazmak, 

C) Gösteri ve miting yapmak, 

D) Bizi yönetenlerle iletişime geçerek fikirlerimizi 

söylemek,  

 

8. Kişinin aktif bir vatandaş olabilmesi ve toplumsal 

rolünü edinebilmesi, bilgilenmesi ve kendini demokratik 

sınırlar içinde ifade edebilmesi aşağıdakilerden hangisi 

ile ilgilidir? 

A) Katılım hakkı, 

B) Seyahat hakkı, 

C) Seçme ve seçilme hakkı, 

D) Özgür olma hakkı, 

 

9. Temel özgürlükler, insanın kişiliğinin ve bağımsızlığının 

gelişmesi, kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi, temel 

haklarda olduğu gibi insanca yaşayabilmesi için gerekli 

özgürlüklerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi temel 

özgürlüklerimizden birisi değildir? 

A) Özel yaşamı açıklama özgürlüğü, 

B) Din ve vicdan özgürlüğü, 

C) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, 

D) Haberleşme özgürlüğü, 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her çocuğun katılım hakkı vardır,  

B) Çocukların görüşlerinin dikkate 

alınmasını isteme hakkı vardır. 

C) Çocukların da seçme ve seçilme hakkı yoktur. 

D) Çocukların görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı 

vardır. 

 

11. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkı vardır. Yukarıda belirtilen hak hangisi ile ilgilidir? 

A) Yaşama hakkı, 

B) Sağlık hakkı, 

C) Çevre edinme, 

D) Eğitim hakkı, 

 

12. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma 

ve geliştirme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen hak 

hangisi ile ilgilidir? 

A) Eğitim ve öğretim hakkı, 

B) Sağlık ve yaşama hakkı, 

C) Çalışma ve biriktirme hakkı, 

D) Kişi dokunulmazlığı hakkı, 
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