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1.

ATATÜRK ILKELERI VE INKILAP TARIHI

Devletin üstün gücünü gösteren iD. önemli
kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

5.

A) Meclis
Bl Ordı
c) Siyasal partiler

2.

A)

Dünya

Osmanlı

hangisi Aydınlanma çağı ile
ilgili olarak ortaya çıkan
biri değildir?

deVıetle

Hükümdarın

Alman nüfus

fazlasını Batı

AnaOOlu

topraklarına

halifesi
sayılan
dini
otoritesinden
yararlanarak
ingilhre'yi
MüslÜTıan
sÖlTlli"gelerinde huzlJ"SUZ etmek
CL Anacblu'da bir Almaı kdorisi duşturmak
D) Osmanlı Devletini kena yanına çekerek
Süveyş üzerindeki ingliz egemenliğini kırmak
El Osmanlı Devletinin zayıflığından yararlanarak
onu parçal.tfTIak isteyen ingltere, Fransa ve
italya'yaengel dmak
Bl

Aşağıdakilerden

dü şüncelerden

hangisi Almanya'nın Birinci
Dünya
Savaşı
öncesi
izlediği
siyasi
politikalardan biri değildir?

yerleştirmek

Sivil toplum agJI:leri

birlikte

Aşağıdakilerden

A)

Dl Hukuk kuralları
El

A

glK:lnÜ

halkla

Müslümanlarının
Padişahının

paylaşması

gerektiği

Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel
yasa olarak kabul edilmesi gerektiği
C) Hükümdarın devlet glK:ünü Tanrı ' dan almasının
boş bir inarç oIc1JrJ..!
Dl Egemenliği Tanrı' dan aldığını iddia aden bir
hükÜTıdan n yerinde kalanayacağı
El yCııeticilerin bUün yurttaşlara aşi l davranması
Bl

6.

akımı

i.lis.

kez

Al Din
Bl Sanat
C) Dil

gerektiIJ

3.

Osmanlı Devleti'nde Türkçülük
hangi alanda başlamıştır?

OL

Eğitim

El

Devlet yönetimi

Osmanlı

Devleti'ni gerileme döneminden,
parçalanmaya göturen !!! önemli neden
a ş ağıdakilerden hangisidir?

Al

Frans ı z

ihtilali'nin
etkilenmasi
Avrupa 'daki bireyci ve

yaydığı

7.

ulusçuluk

akımından

Bl

girişimci yapıya

Al
B)

ayak

uyduramaması

cı

Eğitimini

C)
D)

yenileyememesi
Oirlik adı verilen topraklann vergilerini pe~in
olarak ve açık artınTla ile toplamaya

E)

Anadolu üzerinden

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bağımsız bir
Rum Devleti kurmak için mücadele veren
örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

OL
E)

Hınçak Cemiyeti
Pontus Demeği
Kürt Teali Cemiyeti
Etniki Eterya
Mavri Mira

başlaması
yapılan

ticaretin yön

değiştirmesi

Savalil sırasında Ililaf Devletleri
imzalanan payla ş ım projelerinde
ıtalya'nın
payına
düş en
bölge
a ş ağıdakilerden hangis idir?

8. I.Dünya

tarafından

4.

Osmanlı
Devleti'nin
Kuzey
Afrika'daki
topr akları
aşağıdaki
antla§lTlalar dan
hangi sinin sonucunda kaybedilmi ~tir1

Al
G)
CL
D)
E)

A

Mersin 'in doğusundan
başlayarak
tüm
Çukurova
B) Midyc-Enez çizgisinin dOğusunda kalan
Trakya Bölgesi
CL OrtadOğu 'da Basra Körfezi'ne açılan bölge
D) istanbul ile Manmra Denizi'nin kuzeyi
Bölgesi
ile
Akdeniz
Bölgesi'n in
El Ege
Silifke'ye kadar uzanan kesimi
Al

Atina Antlaşması
Lona-a .Atıtlaşm2l.51
Uşi .Antlaşması

istarbul.Antlaşmasl
Sevr .Antlaşması
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13. ıtilaf DeVıetlerinin 16 Mart 1920'de Istanbul'u
resmen işgal etmelerine neden olan !ll onemli
olay aşağıdakilerden hangisidir?

9, Ulusal bilincin doğması ve başlablan kurtuluş
hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda
kesin karara varılması
aşağıdakilerden
hangisi ile olmuştur?

Al
Al
Bl
c)
Dj
El

Müdafaa-i Hukuk Derneklerinin kuru lmasıyla
Erzurum 'da toplanan kongre ile
Amasya Tamimi'nin hazırlanmasıyla
Düzenli ordunun kurulmasıyla
Misak-ı Milli'nin ilanıyla

hareketini

YÖl1lendireolerin

Sevr

Antlaşmasını tanımaması

Bl

Ulusalcıların

manda ve himaye 1ikirlerirıe

karşı

ile

Ferit

çıkması

c)

AnacblıJnı.n

baskısı

Dama

Hükümeti 'nin istifa etmesi
Dl
El

10.

Anacblu

son

Osmanlı Meb..ısan Meclisi i nde Misak-ı
Milli 'nin kabul edilmesi
Sivas Kong-esi' nde u usal mli:;adele yöründe
kararlar alınması

Aşağıdakilerden

hangisi, Mustafa Kemal
ulusal
kurtuluş
mucadelesini
uygulamaya
koyma
konusunda
cesaretlendiren gelişmelerden biri değildir?
Paşa'yı

Al
Bl
c)
Dl

El

Padişahın,
Mustafa
Kemal'e
devleti
kurtarabilecek tek kişi olduğunu söylemesi
Doğu Anadolu 'da , Ermeni tehditlerina karşı
Kars Islam Şurası'nın toplanması
Anadolu'nun
hemen
her
bölgesinde
Müdafaa-i Hukuk Dernekleri'nin kurulması
Subay ve sivillerin , ordunun tarhisi , silah va
cephanelerin teslimi konusundaki ateşkes
hükümlerini uygulamayı geciktirmesi
çetelerine
karşı
islam
ihtilali
Rum

14.

Komitası 'nın oluşturulması

hangisi
son
Osmanlı
Mebusan Meclisi uyelerinin barış ıçın ileri
sürdüğu
koşullardan
(Misak-t
Milli
kararlarından) biri değildir?

Aşağıdakilerden

A)
Bl

istanbul'un güvenliğinin sağlanması koşulu
ile Boğazlann açılabilecaği
Osmanlı Devleti'ndeki Araplann çoğunlukta
olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin
kurulabilecaği

11. Manda ve himayeni n kesin olarak reddedildiği
kongre aşağıdakilerd9l1 hangisidir?

CL

hiçbir
OL

Al
Bl
CL
Dl
El

12.

Bağımsızhğı sınırlayacak

Ed rne Kcııg-esi
Erzlrum Kong-esi
Sivas Kong-esi
Milli Kcııg-e
Pazarıtı Kengesi

El

siyasal , ekonomik

anlaşma yapılamayacağı

Batı

Trakya , Kars, Ardahan ve Batum'da
halkoyuna başvurulabileceği
Ateşkes Antlaşmasının çizdiği sınırlar içinde
birlik oluşturan yurttaşlann oturduğu yerlerin
yurttan kopartılamayacağı

hangisi, Mustafa Kemal
Erzurum'a ulaşbğında yurttaki genel
durumu yansıtmaz?
A~ağıdakilerden

Paşa

Al

Güneydoğu ' da ,
Fransızlar

Bl
CL
Dl
El

Türk

arasında

milis

güçleri

amansız

ile
bir

15.

mücadelenin başlaması
Ege Bölgesi 'nde ilerleyen Yunanlılann
halka büyük eziyetıerde bulunması
Padişah ve hükümetinin , Mustafa Kemal
Paşa ' yı durdurmak için harekete geçmesi
Damat Ferit 'in , Paris Barış Konferansı ' nda
hiçbir varlık gösterememesi
Osmanlı Parlamentosu 'nun
açılması için

A)

Meclisin , vekilleri görevden alma yetkisinin

Gl

Meclisin

cı

Başbakanın bulunmaması

Dl
El

Vekillerin TBMM'ne ka~ı sorumlu olması
Vekillerin.
dOğrudan
dOğruya
meclis
tarafından seçilmesi

olmaması

hazırlıklara başlanması

A

Aşağıdakilerden
hangisi
birinci
dönem
TBMM 'nin özelliklerinden biri değildir?

16

yargılama

yetkisine sahip

olması

izlayen sayfaya geçiniz.
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20. Ingiltere, Fransa ve ıtalya'nın , yeni Türk
Devleti'ni göru ş ulme s i gereken s iya sal bir
varlık
olarak kabul etmeye ba ş lama s ını

16. Milli Mücadele döneminde; Yunanlıların Milne
Çizgisini geçerek Batı Anadolu'da ilerlemesi ,
Ermenilerin
Doğu
Anadolu'da
saldırıya
geçmesi
ve
Fransızların
Güney
Doğu
Anado lu'da
yeniden
etkin
olması
aşağıdakilerden hangi sinetepkidir ?
Al
Bl

KLNayl inzibatiye'nin kurulmasına
TBMM
Hl1<ümeti
ile

sağlayan

Rusya'nın

yapması

OL Birinci ınönü Savaşı 'nın kazanılması
E) Gümrü BanşI'nın imzalanması

CL TBMM 'nin açılmasına
Dl Meb..Jsla- Meclisi'nin yeriden açılmasına
El iç ayaklanmaların çıkmasına

21. Mudanya 'da
!!..!ll!. konusu

ta s lağı gereğince Anlaşma

Devletlerinin
yönetimine
bırakılan
bölge
a ş ağıdakilerden hangisidir?

Al
Al
Bl
c)

Dl
El

Van ve
Van ,

kararlannı

aşağıdakilerden

Al
Bl
cı

Dl
El

19.

tanıyan

Ermenistan

Kapitülasyonlann

kaidıniması

22. lozan'da , Yunanistan'a
sava ş
tazminatı
olarak getirilen yukümlüluk a ş ağıdakilerden
hangisidir?

Şubat

1921

Konferans ı'nın

Dl
El

ingiliz-Yunan işbi riiginin sona ermesi
Sevr Ba n ş Antlaşması 'nın tanınması

23. Takrir-i
Sukun Dönemi
hangis iyle ba şlamı ştır?

aljağıdakilerden

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın
Birinci TBMM'nin açılmasıyla
cı Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
OL Terakkiperver
Cumhu riyet

Al
Gl

kesin le~me si

A

bir

Al Türkiye'den istediği tazminattan vazgeçmesi
Bl Karaağaç ve yöresini Türkiye 'ye bırakması
CL Yunanistan'daki yerleşik Türklerin kalmasına
izin vermesi
OL Bozcaada ve Tavşan Adası 'nı Türkiye'ye
vermesi
El Osman lı borçlanna ortak edilmesi

cı

Bl

bagımsız

boşaitılması

El

ilk devlet

TBMM
Hükümeti'nin
variığın ı n
kabul
edilmesi
Anloşma Devletleri'nin istanbul'dan çekilmek
istemesi
izmir'in
Yunanistan'a
verileceğinin

Al

Anadolu 'da

ingiliz ordulannın B atı Trakya ' y ı boşaltması
istanbul , Boğazlar ve Doğu Trakya'nın
Türklere teslim edilmesi
OL Anadolu 'nun
Yunanlılar
tarafından

hangisidir?

hangisi, 23
toplanan londra
sonuçlarından biridir?

Aşağıdakilerden

mütareke görüş melerinin
hangisidir?

Bl
c)

Pakistan
Hindistan
italya
Fransa
Rusya

tarihinde

yapılan

a ş ağıdakilerden

kurulamayacağı

yöreleri
Erzincan ,
Trabzon
çizgisinin
doğusundaki bölge
Boğazlar ve istanbul dış ı n d a Dogu Trakya
bölgesi
Boğazlar, Marmara Denizi sahilleri ve Karesi
Yanmadası'nın bir bölümü
lire , Alaşehir, Kırkağaç ve Ayvalık'ın güneyi
Diyarbakır

18. Misak-t Milli

aşağıdakilerden

Al Moskova Antlaşması'nın imzalanması
Bl çerkez Ethem isyanının bastınlması
c) TBMM Hükümeti'n in yeni bir anayasa

yakınlaşmasına

17. Sevr
ortak

geli ş me

hangisidir?

kurulmasıyla

F ırkası'nın

kurulmasıyla

El
17

Şeyh

Sait ayaklanmasıyla
izleyen sayfaya geçiniz.
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24,

Halifeliğin

kaldınlmasının

a ş ağıdakilerden

nedeni

28,

hangisidir?

Aşağıdakilerden
1939-1945
yılları

durumunu
Al

ilanından

Cumhuriyetin
Cumhurbaşkanı

sonra

olmasını

Halifenin
isteyenlerin

Cumhurbaşkanllgı

ile Halifeliğin bir arada
Cumhuriyet
rejmi
ile

bulunmasının
seçtiği

mutlakıyeti

uygunsuz
Dl

ve

son Halife Abdülmecit'in
din devletini çağnştıncı

E)

yansıtmaz?

Pahalilik ve

yokluğun baş göstemıesi

davranışlarda bulunması

kaldın lmasından
sonra,
parlamentoda Halifeye umut bağlayıp onu
devlet başkanı gören kişilerin var olması
El Halifelik
yetkisini
taşıyan
Osmanlı
Padişahının Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karşı
Saltanatın

29,

çıkmış olması

25, Türk

ha lkına

verildiği,
hakkının

1876
1921
1924
1961
1982

Aşağıdakilerden

hangisi, ı. Dünya
sonunda Avrupa'da oluşa n genel
durumlardan biri değildir?

grev

ve toplu

.i.!.h.

tanındığı

olana~ının

arasında bölüşütmesi

sözleşme

anayasa

hangisidir?

Anayasası

30.

Anayasası

hangisi
hükümlerinden biri

Montrö

Aşağıdakilerden

Sözleşmesi'nin

değildir?

Anayasası
Anayasası

Al

Anayasası

Karadeniz'de
savaş
açılardan

Aşağıdakilerden

hükme

siyasi

Polonya 'ya Alman topraklanndan büyük bir
pay verilmesi
Bl Çekoslovakya 'nın kurulması
c) Yugoslavya Krallığı'nın kurulması
OL Timllerin itatya 'ya baglanması
El Alman sömürgelerinin Ruslar ve Fransızlar

hangisi 1921

sınırlandınllrken,

döneminde serbest bırakılması
B) BOğa zlar'da Türkiye'nin savunma
kesin olarak tanınması
c) Tıcaret gemilerinin geçişlerinin

Anayasası'nda

banş

hakkının

serbest

olması

bağlanmamı stır?

OL
Al Yargı işleri
Bl lBMM'nin yapısı
CL Yerel yönetimler
Dl Egemenliğin ulusa ait
El lBMM'nin yetkisi

olmayan devletlerin
Karadeniziden
savaş
gemileri
çeşitli

k ı yı sı

sırasında

geçirebilecakleri

26,

Sava ş ı

A)

sendikalaşma

işçiye

a ş ağıdakilerden

Al
Bl
c)
Dl
El

Türkiye'nin
ekonomik

kazanması

bağdaşmaması

c) lBMM'nin

arasındaki

Al Bütçe kaynaklannın orduya aktanlması
Bl Tanrnsal üretimin düşmesi
c) Sanayinin gelişiminin dunnası
OL Tanm ürünlerinin dış pazarlarda değer

bulunması

Bl

hangis i,

El

olması

Türkiye'n in savaşa gimıesi ya da yakın bir
savaş tehlikesi ile karşılaşması halinde,
Boğazlar'ı
dilediğinde
açıp
kapatmada
özgür olması
Savaşta Türkiye tarafs ı z ise, savaşanlann
savaş
gemilerinin
Boğazlarıdan
geçemarnesi

27, ınönü döneminde, eğitimin halka yayılmasını
sağlamak amacıyla uygulamaya konan plan
a § ağıdakilerden hangisidir?
Al
GL
CL
Dl

Öğretmen okullarının açılması

Köy Enstitüleri'nin kurulması
ilkÖğretimin zorunlu hale getirilmesi
Maarif
Teşkilatı
Hakkında
Kanun'un
çıkanlması

El

A

Millet Mektepleri'nin

açılması
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TEST BITTI.

