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  İnsandan İnsana Giden Yol
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz 

ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.

  İletişimin Gücü
SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim 

yollarını kullanır.

  Hızlı İletişim Güçlü Toplum
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü 

tartışır.

  İletişimin Özgürlüğü
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kulla-

nır ve sorumluluklarını yerine getirir.
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7.1.1 İnsandan İnsana Giden Yol1

1. Duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli 
yollarla başkalarına aktarılmasını ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Ön yargı B) İletişim

C) İşaret dili D) Öz saygı

2. 

Güvercinhane yaptı-
ran vakıf, vakfa ba-
ğışlanan gelirle vak-
fın diğer hizmetlerinin 
yanı sıra güvercinha-
nelerin bakımının ya-
pılmasını şart koşan 
vakıf.

İletişimin temel ögeleri; kaynak, alıcı, 
mesaj, kanal ve geri bildirimden oluş-
maktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kay-
nak ögesinin tanımıdır?

A) İletiyi gönderen; kişi, topluluk ya da ku-
ruluştur.

B) İletiyi hedef olarak seçtiği kişi, topluluk 
ya da kuruluştur.

C) İletinin aktarılmasında kullanılan yön-
temdir.

D) Aktarılan bilgi, tutum ve davranıştır.

3. Aşağıdaki durumlardan hangisi iletişi-
me bir örnek değildir? 

A) Fatih’in telefonda babası ile konuşması

B) Sesten rahatsız olan köpeklerin havla-
ması

C) Sinan’ın arkadaşını eliyle çağırması

D) Tarlada çiftçilerin çalışması

4. 

Bireysel farklılıklara saygı gös-
teririm.

Bireysel haklara saygı duyarım.

Karşımdaki kişiyi dikkatle dinle-
rim.

diyorsa aşağıdakilerden hangi-
sini gerçekleştirmiştir? 

Bir kişi;

A) Başarılı bir eğitimi

B) Sağlıklı yaşamı

C) Etkili iletişimi

D) Bilimsel deneyi

5. 

Güvercinhane yaptı-
ran vakıf, vakfa ba-
ğışlanan gelirle vak-
fın diğer hizmetlerinin 
yanı sıra güvercinha-
nelerin bakımının ya-
pılmasını şart koşan 
vakıf.

Bireyin kabul edilemeyen davra-
nışları karşısında suçlayıcı, yargı-
layıcı, değerlendirici, eleştirici me-
sajlar içeren dile “----” denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir? 

A) Sen dili B) Ben dili

C) Öz benlik D) Sempati
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6. 

Nasrettin Hoca bir gün eşeğinden düşer ve acıy-
la kıvranır. Hoca’nın başına toplananlar, “Hemen 
bir doktor çağırın!” diye bağrışırken Hoca, “Bana 
doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun.” diye 
bağırır.

Aşağıdaki sözlerden hangisi Nasrettin Hoca’nın durumu ile ilişkilendirilemez? 

A) İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. (Tolstoy) 

B) İnsanı insan kılan özellik, empati yeteneğini geliştirmiş olmasıdır. (Haruki Murakami)

C) En büyük insan, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir. (Jane Adams)

D) İnsanın en iyi yardımı kendi kendisine yaptığı yardımdır. (Goethe)

7. 

Sağlam bir duruş Üstünlük tavrı
gösteriliyor.

Kendi kendiyle
el ele tutuşmuş

Kısmi kol engeli

İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde etkile-
yebilir. Konuşmacının bıraktığı ilk izlenim önemlidir. Bu yüzden beden dilini doğru kullanmak 
gerekir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) İletişimde sadece sözlü ileti önemlidir.

B) İletişim sürecinde davranışlarımız dinleyiciyi etkiler. 

C) İletişimde konuşmacı dilini etkili kullanmalıdır.

D) İletişimde dinleyicinin anlayışı belirleyicidir.
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8. 

Yazılı iletişim, yazı kullanarak 
gerçekleştirdiğimiz iletişimdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazı-
lı iletişim yollarından biri olamaz? 

A) Mektuplar

B) Mimikler 

C) Faks mesajları

D) Elektronik postalar

9. İletişimde “Ben Dili”ni kullanan biri;

I.

Karşısındakini 
incitmez.

II.
Olumlu iletişim 
gerçekleştirir.

III.
Dinleyicinin 
duygularını 

anlar. 

davranışlarından hangilerini sergiler?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

10. 

Empati, kendimizi karşı-
daki kişinin yerine koya-
rak olaylara onun bakış 
açısıyla bakmaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileti-
şimde empatinin faydalarındandır? 

A) Dinleyiciye düşüncelerimizi kabul ettiri-
riz.

B) Sadece kendi konuştuklarımızı önem-
seriz.

C) Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini 
anlarız.

D) İletişimin hemen bitmesini sağlarız.

11. 

Yazılı iletişim, yazı kullanarak gerçek-

leştirdiğimiz iletişimdir. Mektuplar, faks 

mesajları, elektronik postalar, bülten-

ler yazılı iletişime örnektir.

Buna göre yazılı iletişimde aşağıdaki-
lerden hangisine dikkat etmemize gerek 
yoktur? 

A) Ses tonuna 

B) Açık ve net ifadelere 

C) Yazım kurallarına

D) Noktalama işaretlerine
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12. 

Ön yargı bireylere, düşüncelere, belirli bir insan topluluğuna ya da nesnelere ilişkin ola-
bilir. Ön yargılar kişinin, topluluğun ve nesnenin  karşısında olmak ya da yanında olmak  
biçiminde ortaya çıkabilir. Ama genellikle olumsuz yani karşı olmak  biçimi ağır basar. 
Ön yargılar  bazen de acele karar vermekten kaynaklanır. Bir iki tecrübeden hemen ge-
nel geçer bir hüküm çıkartılır. Bir elma yersiniz ekşi, sulu, kokulu ve tatlı gibi birçok iz-
lenime sahip olursunuz. Fakat her elma aynı değildir. Birçok insan birbirine elma mua-
melesi yapar ve  sonunda yargılar oluşmadan ön yargılar oluşur.

Aydın Uzkan

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Ön yargının her zaman olumsuz durumlara yol açtığı 

B) Ön yargının bir nedeninin de karar verirken aceleci olmamız olduğu

C) Ön yargının bilgi sahibi olunmadan verilen kararlar olduğu 

D) Ön yargının insandan başka nesnelere karşı da yapıldığı

13. Etkili iletişim, iyi öğretmen-öğrenci ilişkisi oluşturma ve sürdürmede mesaj 
alma kadar mesaj göndermeyi de içerir. Öğretmenler öğrencilerini dinlerken, 
öğrencinin söylediklerine ön yargısız yaklaşmalı, anlamaya çalışmalı dikkati 
sürekli tutmalıdır. Bu durum öğrencide duygularının kabul gördüğü ve duygu-
larını ifade edebileceği güvenini geliştirir.

(Edwards, 1997)

Paragrafta anlatılan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sınıf ortamında öğretmen egemen olmalıdır.

B) Öğrenciler sorumluluklarını yerine getirmelidirler.

C) Etkili iletişim başarılı eğitimi beraberinde getirir. 

D) Okul kurallarını öğretmen ve öğrenci birlikte oluşturmalıdır.
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İletişimin Gücü

1. 
Aşağıdakilerden han-
gisi iletişimde konuş-
macıdan kaynaklanan 
bir hata değildir?

A) Eksik bilgi ve mesaj verme

B) Dinleyiciye karşı ön yargılı olma

C) Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma

D) Geri bildirim yapmama

2. 

İletişim sırasında yaptığımız el-kol, 
ayak-bacak ve baş hareketlerimize ne 
denir? 

A) Mimik B) Jest

C) Göz teması D) Empati

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapı-
lan hatalardan biri değildir? 

A) Mete’nin konuşma sırasında göz tema-
sı kurması  

B) Leyla’nın arkadaşlarına lakap takması

C) Hüseyin’in konuşma sırasında sürekli 
söze karışması 

D) Meryem’in oyun oynarken arkadaşları-
na sürekli emir vermesi

4. 

Ben dilini kullanarak hem kendimizi 
daha iyi ifade etmiş hem de karşı-
mızdakini kırmamış oluruz.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangi-
si “ben dili” ne örnektir? 

A) Dikkatini derse vermiyorsun.

B) Çok fazla gürültü ediyorsun.

C) Bu davranışın beni çok üzdü.

D) Odanda kedi yavrusunu kaybetse bula-
maz.

7.1.2 2
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5. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden 
edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mimik B) İletişim C) Ön yargı D) Mesaj 

6. 

İletişim becerileri sözel olan ve olmayan mesajlara 
duyarlılık, etkili olarak dinleme ve etkili olarak tepki 
verme biçiminde özetlenebilmektedir. İletişim beceri-
lerinin doğuştan ve sezgi yoluyla gerçekleştiğini dü-
şünenler olsa da pek çok çalışma, iletişim teknikleri-
nin çoğu ögesinin öğrenilebilir ve öğretilebilir özellik-
ler taşıdığını göstermektedir.

Buna göre;

 I. İletişim hem dinleme hem de söz söyleme sanatıdır. 

 II. İletişim becerisini çevremizden öğrenebildiğimiz gibi çevremize de öğretebiliriz.

 III. İletişim becerilerinin doğuştan gelen bir yetenek olduğu da düşünülmektedir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III. 

7. 

Aile içi sorunların çözümünde dikkat edilecek kurallar: 
● Duygu ve düşünceler olduğu gibi, abartılmadan ortaya konulmalıdır (Bu tutuma kendine 

güvenli ve kendine saygılı tutum diyoruz. Bu tutum içinde olan kişiler hem kendilerine hem 
de başkalarına saygı gösterirler.)

● Duygu ve düşünceler, ne az ne eksik, olduğu gibi ifade edilmelidir; karşısındakinin ne bek-
lediğine ya da en mükemmel olması gerektiğine göre ifadeler aranmamalıdır.

● Belirli bir zaman konusu içinde ancak bir çatışma üzerinde durulmalı, başka çatışma konu-
ları çatışmaya katılmamalıdır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen kurallara uygun bir ifade değildir? 

A) Hem geç kalıyorsun hem de bana yardım etmiyorsun.

B) Beni anlamanı bekliyorum.

C) Sınavdan düşük aldığın için üzgünsün. 

D) Yemeğini bitirirsen televizyon izleyebilirsin. 
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8. 

Etkili iletişim becerileri, her 

türlü insan ilişkisinde ve her 

türlü meslek alanında ilişkileri 

kolaylaştırıcı olabilmektedir.

Buna göre etkili iletişim için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) Hayatımızın birçok yerinde görüldüğü

B) Yalnızca sözlü gerçekleştiği 

C) İşlerimizi kolaylaştırdığı 

D) Birçok meslek dalında kullanıldığı 

9. 
Konuşmalar kişiliğe 
yöneliktir.

Alıcıya kendiyle ilgili 
mesajlar verilir.

Kişi kendini kıstırılmış 
hisseder.

Buna göre iletişimde “sen dili”nin kul-
lanılması;

 I. çatışma,

 II. engellenme, 

 III. uzlaşma 

verilenlerden hangilerine yol açar? 

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

10. 

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici-
nin özelliklerinden biri değildir?

A) Konuşmanın bazı yerlerinde not alır.

B) Dikkatli bir şekilde konuşmacıyı dinler.

C) Konuşmacıya ara sıra soru sorar. 

D) Sohbeti bitirmek için aceleci davranır. 

11. 

Beden dili ile yaptığımız iletişim türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sözlü iletişim

B) Sözsüz iletişim

C) Yazılı iletişim

D) Hızlı iletişim 
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12 ve 13. soruları verilen görsele ve açıklamaya göre cevaplayınız. 

Osmanlılar kapı tokmaklarında da inceliklerini sergilemişlerdir. Kapılarda genellikle iki tokmak yer al-
mıştır. Bunlardan sağda ve bazen daha yukarıda olanı tok ve kalın bir ses çıkarırdı. Bu tokmağı erkek 
misafirler kullanır ve ev sahipleri bir erkeğin kapıda beklediğini anlardı. Sol tarafta ve diğerine göre 
biraz daha aşağıda ve daha süslü olan tokmak ise tiz ve ince bir ses çıkarırdı. Kadınlar bu tokmağı 
kullanır, böylelikle evin hanımı rahat bir şekilde kapıyı açardı.

12. Parçada bahsedilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Görsel iletişim    B) Sözsüz iletişim 

C) Sözlü iletişim    D) Yazılı iletişim 

13. Verilen paragrafta anlatılan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlı toplumunda ön yargıların olmadığı 

B) En etkili iletişimin sözlü iletişim olduğu 

C) Kültürel etkinliklerin iletişimi etkilediği 

D) Alışkanlıklarımızın iletişimimize yansıdığı
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7.1.3 3 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

1. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve ge-
nel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tü-
münü kapsayan genel kavram aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Medya B) Basın 

C) Telif D) Yayın 

2. Aşağıda verilen iletişim araçlarından 
hangisi diğerlerine göre daha önce kul-
lanılmıştır? 

A) Telefon B) Radyo

C) Bilgisayar D) Telgraf

 

3. Günümüzde televizyon, ülkeler hatta kı-
talar arası kültürel alışverişin önemli bir 
aracı hâline gelmiştir.

Yukarıda televizyon ile ilgili verilen bil-
giye bakarak kitle iletişim araçları için;

 I. bilgileri kısa sürede yaydığı,

 II. insan sağlığına zararlı olduğu,

 III. dünyanın farklı bölgelerinden bizi ha-
berdar ettiği

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

4. 

Kitle iletişim araçlarının en önemli işlevi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğlence programlarını yayımlamaları

B) Çocukların oynayacağı oyunlara yer 
vermeleri

C) Toplumda kamuoyu oluşturmaları

D) Yarışma programlarını düzenlemeleri

 

5. Aşağıda verilen örneklerden hangisi kit-
le iletişim araçlarının faydaları arasında 
gösterilemez?

A) Ahmet’in ödevini bilgisayardan araştır-
ması

B) İsmail Bey’in yeni tedavi yöntemlerini 
genel ağdan takip etmesi

C) Salih’in dokunmatik telefonunun eklem 
ağrılarına neden olması

D) Mehmet’in dünyadaki gelişmeleri gaze-
teden okuması
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6. 

Günümüzün sanal ortam kullanıcıları tarafından 
bir alışkanlık hâline gelen sosyal medya kulla-
nımı, her kültürden ve her kesimden geniş kit-
lelerin sosyal taleplerine yanıt verirken aynı za-
manda bu ortamı eleştirenlerin odak noktasında 
bulunmaktadır.

Buna göre sosyal medya kullanımıyla ilgili olarak;

 I. Farklı kültürden insanların bir araya geldiği bir ortamdır,

 II. Bilgilerin hızlı bir şekilde yayılmasına ortam hazırlar,

 III. Toplumlar arası çatışmalara neden olur

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

7. 

Sosyal medya, sürekli güncelle-
nebilmesi, çoklu kullanıma açık ol-
ması, sanal paylaşıma olanak ta-
nıması vb. açısından en ideal 
mecralardan biri olarak kendini 
göstermektedir. İnsanlar sosyal 
medyada günlük düşüncelerini 
yazmakta, bu düşünceler üzerine 
tartışabilmekte ve yeni fikirler or-
taya koyabilmektedirler.

Buna göre sosyal medya için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Birçok işlevi olduğu     B) Sürekli yenilendiği 

C) İnsanların ilgi odağı olduğu   D) Yazılı medyadan fazla ilgi gördüğü
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8. 

Kitle iletişim araçları görsel, 
işitsel ve hem görsel hem 
de işitsel olabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sa-
dece işitsel bir kitle iletişim aracıdır? 

A) Radyo B) Televizyon

C) Akıllı Telefon D) Bilgisayar

9. Sosyal medyada, bilgi kirliliğine kar-
şı aşağıdakilerden hangisini yaparsak 
daha doğru olur? 

A) Öğrendiklerimizi ailemizden saklamalı-
yız.

B) Okuduğumuz haberlerin doğruluğunu 
araştırmalıyız.

C) Öğrendiğimiz her bilgiyi arkadaşlarımı-
za söylemeliyiz.

D) Sadece yerel haber sitelerini takip et-
meliyiz.

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya 
hesabımızı güvende tutmanın yolların-
dan biri değildir? 

A) Şüpheli durumlar için bildirimlerimizi aç-
malıyız.

B) Şifrelerimizi mümkünse ezberlemeliyiz.

C) Kimlik bilgilerimizi hesabımızdan pay-
laşmalıyız.

D) Bilmediğimiz dosyaları bilgisayarımıza 
indirmemeliyiz.

11. 

Kullanmadığınız sanal 
ağ hesaplar için de gü-
venli bir parola belirle-
mek, çift adımlı doğrula-
mayı açmak yapacağınız 
ilk işlem olmalıdır. 

Böyle davranılmasının amacı;

 I. sosyal medya hesabını güvence altına 
almak,

 II. bilgilerimizin güvenliğini sağlamak,

 III. hesaplarımızın çalınmasını önlemek,

yargılarından hangisidir? 

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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12. 
Genel ağ kullanımının yaygınlaşmasıyla yabancı kökenli sözcükler âdeta dili-
mizi esir almaya başlamıştır. Tamam yerine “okey”, güle güle yerine “bye” sık-
lıkla kullanılmaya başlamıştır. Genel ağ ortamında kullanılan bu dil ne yazık ki 
gerçek hayatı da etkilemektedir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Sosyal medya dil öğretimini kolaylaştırmıştır.

B) Genel ağ toplumlar arası bilgi alışverişini sağlamıştır.

C) Genel ağın kullanımı dilimizin yozlaşmasına neden olmuştur.

D) Sosyal medya insanların sosyalleşmesini önlemiştir.

13. 

Kitle iletişim araçlarının bireylerin sosyalleşmesi ve eğitimi ile kültür ürünlerinin üretimi 
ve yaygınlaştırılması konusunda her zaman olumlu işlevler yerine getirdiğini söylemek 
de mümkün değildir. McQuail’in de vurguladığı gibi bazı durumlarda medya, farkında 
olarak ya da olmadan bireylerin sosyalleşmesini engelleyici doğrultuda bir etki de ya-
pabilmektedir. Hatta birçok araştırmacı medyanın toplumun kültürünü yozlaştırıcı, bi-
reylerin kişiliklerini bozucu etkilerini sıklıkla vurgulamaktadır.

Buna göre;

 I. Kitle iletişim araçları her zaman olumlu sonuçlar vermez. 

 II. Kitle iletişim araçları sayesinde eğitim faaliyetleri kolaylaşmıştır.

 III. Kitle iletişim araçları toplumun kültürünü olumsuz etkilemektedir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.



14
TEST

4

7.1.4

Sayfa

SO
SY

AL
 B

İL
Gİ

LE
R

İle
tiş

im
 Ö

zg
ür

lü
ğü

İletişim Özgürlüğü

1. Ülkemizde radyo, televizyon ve genel 
ağ faaliyetlerini düzenlemek ve denetle-
mekle görevlendirilmiş kurum aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  

B) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

C) Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı 

D) Devlet Denetleme Kurulu 

2. Yapılan yanlış bir habere konu olan kişi 
ya da kurumun haberin düzeltilmesi için 
yazdığı yazıya verilen ad aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Manşet B) Tekzip 

C) Medya D) Hak 

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişime dayalı 
hak ve özgürlükler arasında gösterile-
mez?

A) Haber Yapma Hakkı

B) Haber Alma Hakkı

C) Bilgi Edinme Hakkı

D) Seçme ve Seçilme Hakkı 

4. 

Bir konuyla ilgili halkın 
genel düşüncesidir.

Yukarıda tanımı verilmiş kavram aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Kamuoyu B) Tezhip 

C) Medya D) Sansür

5. Genel Ağ’da kişisel verilerimizin bizden 
başka birileri tarafından kullanıldığını 
fark ettiğimiz an hangi kuruma başvu-
ruruz? 

A) Zabıta Amirliğine

B) Emniyet Genel Müdürlüğüne

C) Nüfus Müdürlüğüne 

D) Cumhuriyet Başsavcılığına 

47.1.4
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6. 

RTÜK’ün akıllı işaretlerin televizyonlarda kullanımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eğlence yayınlarını kısıtlamak 

B) Çocukları zararlı yayınlardan önce uyarmak  

C) Düşünce özgürlüğünü yaymak

D) Programların izlenme oranını azaltmak 

7. 

Medya okuryazarlığı dersinin amacı öğrencinin 
medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine 
medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını sağla-
maktır.

Buna göre medya okuryazarlığı dersi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Sosyal bilgiler dersi ile ilgili olduğu 

B) Öğrencilere sosyal haklarını aktardığı 

C) Medyada çıkan haberlere nasıl yaklaşılması gerektiğini anlattığı 

D) Medya tarihi hakkında öğrencilere bilgiler verdiği 
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8. 

Sansür; bazı fikirlerin, haberlerin 
ve sanat eserlerinin yazılıp yayıl-
masının kısıtlanması ya da engel-
lenmesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine 
sansür gerekmez? 

A) Şiddet ve zorbalığa özendirici haberler

B) Genel ahlaka aykırı yayınlar 

C) Siyasal düşüncelerin açıklanması 

D) Zararlı madde görüntüleri

9. Televizyon programlarında uyarı amacıyla 
“akıllı işaretler” kullanılmaktadır. Akıllı işa-
retler televizyon programlarının yaş grubu-
muza uygunluğu konusunda bize programı 
izlemeden önce uyarı verir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ge-
nel izleyici kitlesini temsil eder? 

A)  B) 

C)  D) 

10. Ülkemizde özel hayatın gizliliği hakkı, 
1982 Anayasası’nın 20. maddesinde şu 
şekilde yer almıştır:

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 
saygı gösterilmesini isteme hakkına sa-
hiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizli-
liğine dokunulamaz.

Buna göre aşağıdaki haberlerden hangi-
sinde özel hayatın gizliliğinin ihlal edil-
diği söylenebilir? 

A) Seçim sonuçlarının televizyonlardan iz-
lenmesi 

B) Kaza haberlerine yerel medyada yer 
verilmesi 

C) Ünlü bir oyuncunun aile fotoğraflarının 
izinsiz olarak gazetede yayımlanması 

D) Suçlu birinin mahkeme kararının haber 
yapılması 

11. Ülkemizde konut dokunulmazlığı hakkı, 
1982 Anayasası’nın  21. maddesinde şu 
şekilde yer almıştır: Kimsenin konutuna 
dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu dü-
zeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlakın korunması veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko-
runması sebeplerinden biri veya birka-
çına bağlı olarak usulüne göre verilmiş 
hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebep-
lere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde de kanunla yetkili kı-
lınmış merciin yazılı emri bulunmadık-
ça; kimsenin konutuna girilemez, arama 
yapılamaz ve buradaki eşyaya el konu-
lamaz.

Buna göre ülkemizde bir kişinin evinin 
aranması için hangi kurumun onayı ge-
rekmektedir? 

A) Emniyet müdürlüğünün

B) Mahkemelerin

C) İl jandarma komutanlığının 

D) TBMM’nin
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12. Tekzip Metni

Gazetemizin  24.12.2019 tarihli baskısının 13. sayfasında verilen Golyemez Spor Kulübü 
sporcusu Korcan Golkurtarır’ın transfer haberinin gerçekleri yansıtmadığı tarafımıza ulaşan 
bilgilerden anlaşılmıştır. Korcan Golkurtarır’dan özür diler ve gerçekleri kamuoyuna saygıları-
mızla duyururuz.

Buna göre tekzip metnin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Halka doğru bilgi vermek

B) Yanlış haberi düzeltmek 

C) Halkın doğru bilgi almasını sağlamak 

D) Düşünce özgürlüğünü kısıtlamak 

 

13. 
Özel hayatın gizliliğine saygı ve ifade özgürlüğü kavramları arasındaki denge, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin özel hayatın gizliliği ile ilgili 8. ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddele-
rinde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. Hatalı veya yanlış haber, başlık veya yorum ile ilgili 
kişilerin endişelerine ve istemlerine saygılı olarak, medya bu tip haber başlığını veya yorumu 
otomatikman ve hızla doğrulamalı veya bu tür hatalarını düzeltmelidir.

Verilen parçaya göre medya;

 I. yaptığı haberlerin doğruluğuna,

 II. kişi haklarına,

 III. maddi gelirlerine

hangilerine dikkat etmelidir? 

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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  Beylikten Cihan Devletine
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış 
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  İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler 

üzerinden analiz eder.

  Avrupa’da Uyanış
SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı 

Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.

  Değişen Dünyada Değişen Osmanlı
SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu 

ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve 
ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
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SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnek-

ler verir.
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Beylikten Cihan Devletine 1 7.2.1

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Beyliği’nin kurulduğu coğrafyanın özel-
likleri arasında yer almaz? 

A) Önemli ticaret yollarının üzerindedir.

B) Bizans Devleti’ne sınırı vardır.

C) Moğol baskısından uzaktır.

D) Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır.

2. 

Osmanlı Devleti fethettiği bölgele-
re konargöçer Türkmenleri yerleş-
tirmiştir. Buna “İskan Politikası” 
denir.

İskan Politikası’yla Osmanlı Devleti;

 I. fethedilen bölgeleri Türkleştirmek,

 II. İslam dinini yaymak,

 III. gayrimüslimlerin haklarını kısıtlamak

durumlarından hangilerini hedeflemiş-
tir? 

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.

3. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’deki ilk top-
rağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karacahisar Kalesi

B) Çimpe Kalesi 

C) İznik

D) Edirne

4. 

Orhan Bey zamanında;
● İznik’te ilk medresenin açılması 
● İlk kez divan teşkilatının kurulması 
● Yaya ve Müsellem adıyla düzenli or-

dunun kurulması 

Buna göre hangi alanlarda yenilik yapıl-
dığı söylenemez? 

A) Siyasi B) Askerî

C) Ekonomi D) Eğitim


