YAZARLAR

EDİTÖR

DİL UZMANI

REHBERLİK UZMANI

GÖRSEL TASARIM

DİZGİ TASARIM

Gökhan GÜLTEKİN
Murat AKPINAR
Tuncay ÇAKMAK
Murat AKPINAR

Mehmet DEMİREL
Mustafa AKPINAR

Ayşe AKBIYIK

Rengin TEMEL

Emre GÖKÇE
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Etkinlik 1
Demokrasinin gelişim aşamalarını kutucuklara sırasıyla yazınız.

Roma Cumhuriyeti’nde

A

On iki Levha Kanunları
ile vatandaşlık hukuku ve
devlet-vatandaş ilişkileri
düzenlenmiştir.

İngiltere’de ilan edilen
“Magna Carta” ile kralın
yetkileri sınırlandırılmış,
yetkilerin bazıları soylulara
dağıtılmıştır. Soyluların halka bazı hak ve özgürlükler
tanıması öngörülmüştür.

B

Fransız İhtilali ile
Fransa’da mutlak monarşi

hür erkeklerden meyda-

yıkılmış yerine cumhuriyet

na gelen halk meclisleri

yönetimi kurulmuştur..

oluşturulmuştur.

“İnsan Hakları Evrensel

D

Bildirgesi” ile devletler

E

bireylere tanınan hak ve
özgürlükleri güvenceye
almak için uzlaşmışlardır.

1

2

Eski Yunan sitelerinde

3

4

5

İngiltere’de ilan edilen “Haklar Bildirisi” ile kralın
bazı yetkileri sınırlandırılmış
soylulara ve diğer yurttaşlara bazı hak ve özgürlükler
tanınması öngörülmüştür.

c

F

6

Etkinlik 2
Demokrasi uygulamalarına ait boşlukları örnekte olduğu gibi doldurunuz.

DÜNYADAKİ DEMOKRASİ UYGULAMALARI
Temsili Demokrasi

Doğrudan Demokrasi

Yarı Doğrudan Demokrasi
Bu demokrasi uygulamasında halk,
yasama organını seçer. Yasaların yapılmasına katkı sağlar.
Referandum (halk
oylaması) bu sistemin bir parçasıdır.

6.

ÜNİTE

ETKİN VATANDAŞLIK

SB. 7. 6. 1. Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişme evrelerini ve günümüzde ifade
ettiği anlamları açıklar.

Etkinlik 3
Aşağıdaki kavramları ilgili yerlere örnekte olduğu gibi yazınız.

Katılım

Özgürlük

Eşitlik

Çoğulculuk

Millî Egemenlik

Seçme ve Seçilme Hakkı

Eşitlik
Tüm vatandaşlar kanun önünde
eşittir.
Hukuk devleti olmanın
gereği budur. Vatandaşlar devletin sunduğu hizmetlerden eşit
şekilde yararlanırlar.

Vatandaşların yöneticilerin alacağı kararlarda
etkili olmak ve topluma
fayda sağlamak için
dernek veya vakıf kurararak ülke yönetiminde rol almalarıdır.

Demokrasi yönetimlerinde bireyler herhangi
bir kısıtlamaya bağlı
olmadan düşüncelerini
açıklayabilirler. Ancak
bu düşünceler kanunlara aykırı olmamalıdır.

Bireylerin yerel ve merkezî yönetim organlarına seçilecek kişileri
belirlemek için oy kullanma ve buralara seçilmek için aday olabilme
hakkıdır.

Yönetme yetkisi millete aittir. Millet seçimler
sayesinde bu yetkisini
kullanır.

Demokratik devletlerde
aynı fikirlere sahip insanlar bir araya gelerek
siyasi parti kurabilirler.
Böylece
birden çok
siyasi parti sayesinde
farklı düşünceler ifade
edilebilir.
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Etkinlik 4
Tanımlara karşılık gelen kavramları sırasıyla petekte takip ederek doğru girişi ve çıkışı tespit
ediniz ve alttaki bölüme yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Halkın egemenliğine dayalı yönetim şeklidir.
Eski Türk devletlerinde siyasi, ekonomik ve askerî konuların görüşüldüğü yerdir.
Bir devletin yönetim biçimini belirten temel kanundur.
Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek kişide toplandığı yönetim biçimidir.
Türk hükümdarlarının kullandığı bir unvandır.
Halk oylamasının diğer adıdır.

Anayasa

Agora

A

Demokrasi

B

Teokrasi

Monarşi

C

Mutlakiyet

Mutlakiyet
Kanun

D

Oligarşi

GİRİŞ

2

Kamuoyu

3

Monarşi

4

Kral
Kurultay

Meclis

Referandum
Kağan

Anayasa
Divan

1

Şah

Yasa
Kurultay

Demokrasi

Hukuk

Şah

ÇIKIŞ
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Etkinlik 5
Aşağıdaki Türk devletlerinde yönetim anlayışı ve demokrasi ile ilgili kavramları bulmacada
örnekte olduğu gibi işaretleyiniz.
KUT

KAMUOYU

DİVAN

TBMM

DEMOKRASİ

SADRAZAM

KURULTAY

HAK

HAKAN

EŞİTLİK

MONARŞİ

ANAYASA

AYAN

E

N

V

V

İ

N

O

P

H

A

K

Q

Ç

I

D

E

M

O

K

R

A

S

İ

Y

M

X

A

M

L

X

K

A

M

U

O

Y

U

N

Q

V

N

M

A

S

A

Y

A

N

A

J

U

O

T

M

K

B

F

A

Y

A

N

E

N

S

X

K

M

A

I

T

R

U

E

O

O

H

D

I

Q

M

K

Z

R

A

S

T

K

S

P

S

A

G

D

U

S

A

I

N

H

A

K

A

N

X

M

K

R

Y

Y

R

M

L

N

İ

V

T

R

A

E

A

K

N

A

D

O

I

Y

A

T

L

U

R

U

K

N

A

E

A

N

U

E

K

U

T

S

K

A

T

M

İ

R

S

A

R

M

N

B

İ

Ş

R

A

N

O

M

Y

İ

R

F

R

O

K

İ

L

T

İ

Ş

E

I

B

E

Ş

A

R

G

N

R

D

O

N

A

V

İ

D

T

İ

T
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Etkinlik 6
Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme hareketleri ile ilgili tabloyu kronolojik olarak örneklerdeki gibi doldurunuz.

Bu belgede padişah ve onun yetki verdiği kişilerin keyfî hareket etmeleri önlenmiştir.
Türk tarihinde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belgedir.
Tanzimat Fermanı

I. Meşrutiyet
Kanun-i Esasi’nin kabul edilmesiyle ilk kez anayasal düzene geçilmiştir. İlk Osmanlı
Meclisi açılmıştır.

SORU
Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ile yönetilen ülkelerde görülmez?
A)
B)
C)
D)

Milletin egemenliği esastır.
İktidar ve güç bir grubun elindedir.
İnsanların temel hak ve özgürlükleri korunur.
Yöneticiler seçimle işbaşına gelmektedir.
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Etkinlik 7
Yönetim anlayışı ile ilgili uygulamaların hangi döneme ait olduklarını örnekteki gibi işaretleyiniz.

Bilgiler

İlk Türk

Osmanlı

Türkiye

Devletleri

Devleti

Cumhuriyeti

Padişah, devlet işleriyle ilgili karar alırken divan üyelerinin fikirlerine başvururdu.
Tanrı’nın egemenlik hakkının doğrudan hükümdara verildiği anlayışı mevcuttur.
Milletvekilliği için genel seçimler yapılmaktadır.
Halk tarafından seçilen meclise “Mebusan Meclisi” denilmiştir.
Kurultay denilen meclis; savaş, barış ve yeni kağanın
seçiminde önemli kararlar alırdı.
Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir.
Kanun-i Esasi ile bireylerin hakları anayasal güvence
altına alınmıştır.
Devleti yönetenler bile töreye uymak zorundaydı.
Tanzimat Fermanı ile gayrimüslim halka can ve mal güvenliği hakkı sağlanmıştır.
Devlet işleri Divan-ı Hümayun’da görüşülürdü.
Temsili demokrasi uygulanır.

Kurultay görselinde yer alan uygulama, demokrasinin hangi ilkeleriyle benzerlik göstermektedir? Yazınız.
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Etkinlik 8
Tablodaki yönetim uygulamalarından günümüzdeki demokrasi anlayışına uygun olanları
örnekteki gibi işaretleyiniz.

Örnekler

Uygun

Sadece bir siyasi partinin seçimlere katılması
Yasalar karşısında herkesin eşit olması
Kanunun öngördüğü cezalar dışında ceza verilmemesi
Kadınların seçme ve seçilme hakkının olmaması
Halkın temsilciler vasıtasıyla yönetime katılması
Meclisin soylu kişilerden oluşması
Seçimlerde oy verme hakkının belli bir kesime tanınması
Savaş, barış ve olağanüstü hâllerde kararların halk adına mecliste alınması
Hak ve özgürlüklerimizin devlet tarafından güvence altına alınması
Adalet, eşitlik ve özgürlük gibi hakların belirli bir gruba verilmesi
Birey için sadece kendi özgürlüğünün önemli olması
Vatandaşların sivil toplum kuruluşları sayesinde yönetimde rol almaları
Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olması
Devlet imkânlarından yalnızca zenginlerin faydalanması

SORU
1876’da ilan edilen Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti’nde halk, ilk kez seçme seçilme hakkını
kullanmış ve yönetime katılma hakkı kazanmıştır. Ancak egemenlik hakkını koruyan padişah
son sözü söyleme hakkını da sürdürmüştür.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)

Demokratik adımlar atılmıştır.
Egemenlik tamamen halka verilmiştir.
Padişahın otoritesi korunmuştur.
Monarşi yönetim şekli devam etmiştir.
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Etkinlik 9
Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların numaralarını sırasıyla yazarak telefon üzerindeki şifreyi bulunuz.

1

Mecliste karara varılamayan bir
konuda halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamaya referandum denir.

3

Fransız İhtilali ile Fransa’da
cumhuriyet yönetiminin yerine
monarşi yönetimi gelmiştir.

2

Demokrasinin ilk uygulamaları
Türk devletlerinde başlamıştır.

4

Osmanlı Devleti’nde ilk kez
I. Meşrutiyet ile anayasal düzen
başlamıştır.

5

Sınıfta oylama yapılarak sınıf
başkanını seçmek yarı doğrudan demokrasidir.

6

Türk demokrasi tarihinde 23
Nisan 1920’de Ankara’da Büyük
Millet Meclisinin açılması önemli bir yer tutar.

7

Eski Yunan toplumunda egemenlik millete aitti.

8

Demokrasilerde siyasi partiler
önemli rol oynamaktadır.
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Etkinlik 1
Aşağıda milli mücadele yıllarında yaşanan gelişmeler ve millî egemenlik yolunda atılan adımlar ile ilgili cümleler verilmişitir. Boşluklara kelime ve kelime gruplarını uygun şekilde yazınız.
Seçim

Milletin azim ve kararı

Hâkimiyetimilliye

Millî iradeyi

İrade-i Milliye

Temsil Heyeti

Büyük Millet Meclisi

Egemenlik

•

milletin azim ve kararı
Amasya Genelgesi'nde “Milletin istiklalini yine …………………………………….
kurtaracaktır.”
maddesinin bulunması.

•

Erzurum Kongresi’nde “Kuvayımilliye’yi etkin, ………………………………… hâkim kılmak esastır.” maddesinin bulunması.

•

Sivas Kongresi’nde …………………………………… yapılarak Mustafa Kemal’in başkan seçilmesi.

•

Sivas’ta millet adına karar verecek,
………………………………. kurulması.

•

Sivas’ta …………………………, Ankara'da ……………………………… gazetelerinin yayınlanması.

•

Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılmasından sonra Ankara'da ………………………….. açılması.

•

1921 Anayasası’nda “…………………………. kayıtsız, şartsız milletindir.” maddesinin yer alması.

milletin

menfaatini

savunacak

ulusal

bir

Etkinlik 2
Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele Dönemi’nde demokrasi adına yaptıklarını örnekte
olduğu gibi yazınız.

•
•
•
•

Millî Mücadele yıllarında alınan kararları milletle birlikte almak.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Etkinlik 3
Aşağıda Atatürk’ün liderliğinde gerçekleştirilen bazı inkılaplar verilmiştir. Bu inkılaplar yoluyla Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine ne gibi katkılar sağladığını yazınız.

Saltanatın
kaldırılması

Cumhuriyet’in ilan
edilmesi

Medeni Kanun’un
kabulü

Kadınlara 1930’da
belediye başkanlığı,
1933’te muhtarlık ve
1934’te milletvekili
seçme ve seçilme
hakklarının verilmesi
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Etkinlik 4
Atatürk Dönemi’nde demokrasinin gelişmesine katkı sağlayan faaliyetleri ilgili oldukları
alanlarla örneklerdeki gibi işaretleyiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)

FAALİYETLER

SOSYAL

SİYASİ

EKONOMİK

İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye gazeteleri çıkarılmıştır.
Cumhuriyet ilan edilmiştir.
Ülke yönetimine katılabilmeleri için kadınlara seçme ve
seçilme hakları verilmiştir.
Medeni Kanun ile miras paylaşımında kadın-erkek eşitliği kabul edilmiştir.
Amasya Genelgesi’nde “Milletin geleceğini, milletin
azim ve kararı belirleyecektir.” ifadesine yer verilmiştir.
Erzurum Kongresi’nde millî iradenin hâkim kılınacağı
belirtilmiştir.
TBMM açılmıştır.
Medeni Kanun ile evlilik ve boşanmada kadın-erkek
eşitliği kabul edilmiştir.
Saltanat kaldırılmıştır.
Çok partili siyasi hayata geçilmeye çalışılmıştır.

SORU
Ceren: Atatürk, muhalefet partilerinin kurul-

masını desteklemiştir.

Rabia: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının

kurulması çok partili siyasi yaşama
geçiş sürecinin ilk denemesidir.

Ömer: Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması

ile çok partili siyasi yaşama geçiş kalıcı
olarak sağlanmıştır.
Betül: Atatürk hayatta iken çok partili siyasi
yaşama geçişin gerçekleşmesi mümkün
olmamıştır.

Çok partili siyasi yaşama geçiş ile ilgili bilgi veren öğrencilerden hangisinin söyledikleri doğru değildir?
A) Ceren

B) Betül

C) Ömer

D) Rabia

6.

ÜNİTE

ETKİN VATANDAŞLIK

SB. 7. 6. 2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.

Etkinlik 5
Öğrenci isimlerinin altındaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız. Bu sıralamaya göre
öğrenci isimlerini trene ilk vagondan başlayıp yazınız.
Yaren

Fatih

Cumhuriyet Halk
Fırkasının
kuruluşu

Terakkiperver
Cumhuriyet
Fırkasının kuruluşu

Mehmet

Cumhuriyet’in
ilanı

Pınar

Serbest Cumhuriyet Fırkasının
kuruluşu

Zeynep

TBMM’nin
açılması

SORU
Atatürk henüz genç bir subay olarak Şam’da görev yaparken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu.
Millî Mücadele yıllarında vatanın kurtuluşunun milletin azim ve kararıyla gerçekleşeceğini bilen Mustafa Kemal, milleti temsil eden bir heyet oluşturulmasına öncülük etmiş ve bu heyete başkan seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı döneminde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağlamış,
yeni kurulan siyasi partileri desteklemiştir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişmesi için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?
A) Kadınlara siyasi haklarını vermesi
B) Seçim yoluyla Temsil Heyeti başkanlığına gelmesi
C) Askerlik mesleğini seçmesi
D) Milletin kararlarına güven duyması
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Etkinlik 6
Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok partili demokratik hayata geçiş denemeleri sırasında kurulan
partilerle ilgili boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz.

Millî Mücadele Dönemi’nde ……………………………….......
tarafından Müdafaa-i Hukuk grubu adıyla kurulmuştur.
9 Eylül 1923’te Halk Fırkası adını almıştır.

Mustafa Kemal Atatürk

1924’te ……………………………………….................
adını almıştır.
1935’ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam
etmiştir.

Kâzım Karabekir

Fethi Okyar

Partinin Adı:

Partinin Adı:

Kuruluş Tarihi:

Kuruluş Tarihi:

Başkanı:

Başkanı:

Kapatılma Sebebi:

Kapatılma Sebebi:
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Etkinlik 1
Aşağıdaki diyagramda Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri ile ilgili boş bırakılan yerleri doldurunuz. Diyagrama yazdığınız ifadeleri alttaki cümlelerde uygun boşluklara yazınız.

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ'NİN
NİTELİKLERİ

•

Kanunlar önünde her vatandaşın eşit olmasıTürkiye Cumhuriyeti’nin ……………………..... olduğunu gösterir.

•

Vatandaşların özgürce seçme ve seçilme hakkının
…………………………………….. olmasının sonucudur.

•

1982 Anayasası’nın kişi hakları, ekonomik, sosyal ve siyasal haklara yer vermesi Türkiye Cumhuriyeti’nin …………………………………….. olduğunun göstergesidir.

•

Türkiye Cumhuriyeti …………………………………….. olduğu için yasalar dinî kurallara değil,
hukuk kurallarına dayanmaktadır.

•

Türkiye Cumhuriyeti …………………………………….. niteliğine sahip bir devlettir. Vatandaşlarını
belli bir yaşam seviyesinin altına düşmeyecekleri şekilde sosyal ve ekonomik olarak destekler.

olması

Türkiye

Cumhuriyeti’nin
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uygulamalarla ilişkilendirir.

Etkinlik 2
Aşağıdaki sözlerin Cumhuriyet’imizin hangi niteliğiyle ilişkili olduğunu boşluklara yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlar ile
yönetilen bir devlettir. Türkiye’de
bireylerin temel hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınır. Kanun önünde herkes eşittir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplumdaki tüm dinlere eşit mesafede durur. İnsanların inançlarını
özgürce yaşaması için gerekli
çalışmaları yapar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ihtiyacı olan veya bir işte çalışamayacak durumdaki vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılar. Çalışan
kesimin haklarını yasalar aracılığıyla korur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde
halk, kendini yönetecek kişileri
serbest oy prensibine göre yapılan seçimler yoluyla belirler.

SORU
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal hizmetler, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda
çalışmalar yapması Cumhuriyet’in niteliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Demokratik Devlet

B) Laik Devlet

C) Sosyal Devlet

D) Hukuk Devleti
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SB. 7. 6. 3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki
uygulamalarla ilişkilendirir.

Etkinlik 3
Aşağıdaki cümlelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerinden hangisine ait olduğunu örneklerdeki gibi işaretleyiniz.

CÜMLELER
Devletimiz yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar ve
kimsesiz çocuklar gibi toplumda ihtiyacı olanlara
yardım etmektedir.
Ülkemizde herkes din ve inanç özgürlüğüne sahiptir.
Hiçbir kişiye, zümreye ve aileye imtiyaz tanınmaz.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yöneticiler seçimle işbaşına gelmektedir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Hiç kimse eğitim ve öğretim hakkından mahrum
bırakılamaz.
Vatandaşlar kanunda belirtilen şartlara uygun olmak koşuluyla seçme ve seçilme hakkını kullanırlar.
Hiç kimse dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı
zorlanamaz.
Devletimiz maddi imkânlardan yoksun ve başarılı
öğrencilere burs vererek yardımda bulunmaktadır.
Halk, yapılan seçimlerle temsilcilerini seçer.
Haksızlığa uğradığını düşünen kişiler mahkemelere başvurabilirler.
İnsanların doğuştan sahip olduğu imkânları geliştirmek ve korumak devletin görevidir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan haklarına saygılı bir devlettir.

DEMOKRATİK

LAİK

SOSYAL

HUKUK
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SB. 7. 6. 3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki
uygulamalarla ilişkilendirir.

Etkinlik 4
Aşağıdaki metinlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi temel nitelikleri ile ilgili olduklarını yazınız.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Yaşlı
Destek Programı”nın (YADES) Erzurum ve Diyarbakır
illerinde de uygulanmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan “Bakanlığımızın başlattığı Yaşlı Destek
Programı ile yaşlılarımızın korunması ve desteklenmesini sağlıyoruz. YADES kapsamında bugüne
kadar toplamda 62 bin 400 yaşlımıza destek verdik.”
açıklaması yapıldı.

YSK’nin, 31 Mart mahallî idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci başladı.
Seçime 13 siyasi partinin katılabileceği tespit edildi.
Siyasi partilerin 31 Mart mahallî idareler seçimlerinde
kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla
belirlendi.

Yargıda adli tatil sona erdi. Yargıtay Başkanlığınca
bugün başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde tören
düzenlenecek.

Diyarbakır’ın tarihî Sur ilçesindeki Surp Giragos ile
Mar Petyun Keldani kiliseleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca restore edilecek.
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SB. 7. 6. 3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki
uygulamalarla ilişkilendirir.

Etkinlik 5
Aşağıdaki boşlukları örneklerde olduğu gibi doldurunuz.

Sosyal Devlet
Nedir?
Kimler için ne
çalışmalar yapar?

Devlet hangi kurumları ile

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

faaliyetlerini gerçekleştirir?

Sosyal devlet faaliyetlerine

Okullarda öğrencilere ücretsiz ders kitabı verilmesi

örnekler veriniz.

SORU
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen sözlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri
çerçevesinde değerlendirerek yazınız.

“Türk milletinin eski tarihlerde yaptıkları kurultaylar ile devlet başkanlarını seçmeleri demokrasi fikrine ne kadar bağlı olduklarını gösterir.”

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, siyasi bir fikre sahip olmak hak ve hürriyetine sahiptir.”
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uygulamalarla ilişkilendirir.

Etkinlik 6
Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını cümlelerdeki boşluklara örnekte olduğu gibi yazınız.

Danıştay

hak

seçim

Anayasa Mahkemesi

vatandaş

milletvekili

hukuk

laiklik

cumhuriyet

demokratik devlet

Millî irade

demokrasi

1. Kanunların Anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen mahkeme ……………………………. dir.
2. Aynı ülkeye bağlı yurttaşların her birine ……………………… denir.
3. Halkın kendisini yönetecekleri belirleme işine ……………………. denir.
4. Din ile devlet işlerinin ayrı tutulmasına …………………………. denir.
5. Ülkemizin yönetim şekli ………………………. tir.
6. Yönetimin yargı yoluyla denetimini yapan kuruluş ……………………..dır.
7. Hukuk, devletin bireylere sağladığı kazanca ………….. denir.
8. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kurallara ……………….. denir.
9. Yaptığı uygulamaların demokrasiye uygun olduğu devletler ………………………………………
denir.
10.Millet adına millet için karar veren ve seçimle göreve gelen kişilere ……………………………….
denir.

SORU
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik bir devlet olmasının
özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması.
İnsan haklarını anayasal bir hak olarak tüm vatandaşlarına tanıması.
Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlarına ekonomik yardımlarda bulunması.
Seçimlerde oylamanın gizli, sayımın açık yapılması.
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SB. 7. 6. 4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder.

Etkinlik 1
Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

.....................................................................................
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bazı kişiler yasa dışı örgüt kurarak vatana ihanet ettiler. Milletimizin ülkemizde yaşanan demokrasiye ve millî egemenliğe bağlılığını yıkmak
isteyen FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) mensupları 15 Temmuz 2016 akşamında bir kalkışma hareketi başlattılar. FETÖ terör örgütü mensupları İstanbul’da Boğaz Köprüsü’nü
trafiğe kapattı. Aynı zamanda Ankara’da darbeciler TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,
Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi devlet kurumlarına saldırılarda bulundular. Birçok vatandaşımızı, asker ve polisimizi şehit ettiler. FETÖ
terör örgütü mensupları yönetimindeki uçaklar Ankara’da kent üstünde alçak uçuş yaparak
halkı korkutmaya çalıştı. Türk ordusunun içine sızmış FETÖ terör örgütü mensupları millete ait olan silah ve tanklarla milleti hedef aldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
suikast girişiminde bulundular. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine halkımız millî birlik
ve beraberlik duygusu ile evlerinden çıktı, meydanları ve havalimanlarını doldurdu. Türk
milleti darbecilere “Dur!” dedi. Cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıktı.
Ülkemizin birliğine, vatanımızın bölünmezliğine ve millet egemenliğine tehdit oluşturan bu
kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kabul edildi. Bu
gün demokrasimiz için şehit olanların hatıralarının anıldığı bir saygı günü oldu.
Bu yazıya uygun bir başlık belirleyiniz ve yazının başında yer alan boşluğa yazınız.
15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Cumhurbaşkanına ve TBMM’ye karşı
yapılan antidemokratik tutum nedir? Yazınız.

15 Temmuz, “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” milletimiz ve demokrasimiz için ne anlam
ifade etmektedir? Yazınız.

Geçmişte ülkemizde yaşanan demokrasimizin kesintiye uğradığı diğer antidemokratik
durumlar nelerdir? Yazınız.
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SB. 7. 6. 4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder.

Etkinlik 2
Aşağıdaki cümleleri “demokratik” ya da “antidemokratik” olma durumlarına göre örnekteki
gibi işaretleyiniz.

Cümleler

Demokratik

Antidemokratik

İnsanların hak ve özgürlüklerden eşit faydalanması sağlanır.
Farklılıklara karşı ön yargılı davranılır.
Düşünce ve ifade etme özgürlüğü vardır.
Dil, din ve cinsiyet ayrımcılığı yapılır.
Dinî inanç ve görüşlere saygılı davranılır.
Seçimlerde oylar açık şekilde kullanılır.
Seçimlerde özgür ve eşit biçimde oy kullanılır.
Temel hak ve özgürlükler devlet tarafından güvence altına alınır.
İnsanlara şiddet ve baskı uygulanır.
Seçimlere bir siyasi parti katılır.
Halk, yöneticileri kendi içinden seçer.
İnsanlar ibadetlerini özgürce yapabilirler.

Etkinlik 3
Aşağıda okullarda gerçekleşen faaliyetlerden hangisi demokratik uygulamalarla ilişkili
değildir? Yanındaki kutucuğa işaretleyiniz.
Sınıf başkanını seçimle
belirlemek

Spor takımı kaptanını seçimle belirlemek

Okul gezisi için öğrencilerin
görüşlerini dinlemek

Sınıf kitaplığına alınacak kitapları öğretmenin seçmesi
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Etkinlik4
Aşağıda tablolara okulda ya da evde karşılaştığımız / karşılaşabileceğimiz demokratik ve
antidemokratik uygulamaları örnekte olduğu gibi yazınız.
OKULDA
DEMOKRATİK

ANTİDEMOKRATİK

Sınıf başkanlığı için seçim yapılması

Öğretmenin sınıf başkanını belirlemesi

EVDE
DEMOKRATİK

ANTİDEMOKRATİK

Aileyi ilgilendiren bir karar alınacağı zaman
Eve ait kuralları bir kişinin belirlemesi
ailedeki tüm bireylerin fikrini belirtmesi
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Etkinlik 1
Aşağıdaki zihin haritasını tamamlayınız.

Hukuk
Devleti

Yasama

Devletimizin
Nitelikleri

Kuvvetler Ayrılığı

Cumhuriyet’imi Seviyorum

Serbest
Cumhuriyet
Fırkası

Ailede

Ülkemizde Çok
Partili Hayat

ETKİN
VATANDAŞLIK

Demokrasi
Her Yerde

Demokrasinin Serüveni

Yönetim Şekilleri
Demokrasi Çeşitleri
Teokrasi
Doğrudan
Demokrasi
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